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TO 4163 
Union Carbide Corporation 
NEW YORK, 
Radiodiagnostische middelen. 

De uitvinding heeft betrekking op verbeterde met 
technetium-̂ !?® gemerkte radiodiagnostische middelen die bruikbaar 
zijn voor het nauwkeurig onderzoeken van longen en beenderen 
alsmede een werkwijze ter bereiding daarvan. De uitvinding heeft 
tevens "betrekking op verbeterde met technetium-99m gemerkte 
radiodiagnostische middelen die bruikbaar zijn voor het nauwkeurig 
onderzoeken van hersenen en bloed en voor hartbestudering. In een 
ander aspekt heeft de uitvinding betrekking op niet-radioactieve 
dragers die gebruik maken van stanno-tartraat als reductiemiddel 
en een werkwijze ter bereiding daarvan. 

Technetium-99® is een bijzonder geschikt hulp-
middel voor medische toepassingen, in het bijzonder als een radio-
nuclide tracer voor zowel medische onderzoekingen als voor diag-
nose, De korte halfwaaröetijd (6 uur) van technetium-99m ver-
mindert de blootstelling van de organen aan bestraling; de gamma-
bestralingsenergie (140 Kev.) daarvan levert niet alleen een 
voldoende penetratie van het weefsel maar wordt tevens gemakkelijk 
gecentreerd; waarbij de afwezigheid vaj-i (3-straling het mogelijk 
maakt millicurie hoeveelheden van het radionuclide oraal of door 
injektie aan de patiënt zonder een schadelijke stralingsdosering 
toe te dienen. Wegens deze fysische eigenschappen wordt technetium-
99m dikwijls gebruikt in combinatie met geschikte dragers voor 
diagnostische proeven in vivo zoâ s scintigrafische onderzoekingen 
van de lever, longen, bloed, beenderen en gezwellen. Aangezien 
voor de diagnose geen operatie vereist is is de populariteit van 
deze methode in de laatste tijd toegenomen. 

Chemisch behoort technetium tot de groep YII-A 
van het Periodieke Systeem en er bestaan verschillende verwant-
schappen tussen de chemie daarvan en de chemie van mangaan en 
rhenium. In waterige oplossing is de meest stabiele .vorm van • 
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technetium het pertechnetaation (TcÔ **), dat in zijn biologische 

verdeling gelijksoortig is aan jodide, waardoor het bruikbaar wordt 

voor nauwkeurig onderzoek. Bovendien maakt het vermogen van 

technetium zich met andere materialen te kunnen combineren, wan-

5 neer het in lagere oxydatietoestanden wordt gebracht, het in 

chelaatvorm net een passende drager geschikt voor nier- en bloed-

functiestudies en tevens wanneer het fysisch is gebonden als een 

kolloïdale voor leverstudies of als een deeltje voor longstudies. 

Aangezien technetium-99m een dergelijke korte halfwaardetijd 

10 heeft, wordt het gewoonlijk naar behoefte uit zijn hoofdelement 
99m 

2,7 dag molybdeen-99 geëxtraheerd via een generator waarin Tc 
99 

geëlueerd wordt uit 'Mo. Bovendien wordt technetium in dé vorm 

van natriumpertechnetaat in een isotonische pekeloplossing meestal 

gemengd met een geschikte drager teneinde het te merken voor toe-

15 passing in verschillende scintigrafische onderzoekingen. 

Yerschillende werkwijzen ter bereiding van diagnostische 

middelen gemerkt met technetium-99m hebben gebruik gemaakt van 

ferrichloride, ferrosulfaat,•ferro-ascorbaat, stannochloride, 

stannochloride en streptokinase of urokinase, met inbegrip van 

20 een combinatie van componenten, zoals gelatine, natriumthio-

sulfaat, natriumperrhenaat en een anorganisch zuur. In sommige 

van deze werkwijzen had de bereide niet-radioactieve drager een 

betrekkelijk korte levensduur. Dit maakt het nodig dat steeds 

voorzieningen aanwezig zijn en personeel in functie is teneinde 

25 het tracermateriaal te bereiden. liet-radioactieve chelaten, in 

het bijzonder diëthyleentriaminepenta-azijnzuur (DTPA), menselijk 

serum albumine (ïïSA) en zuurcitraat dextrose (ACD) met een lang-

durige houdbaarheid zijn met stannochloride als reductiemiddel 1 
bereid. 

30 Het is een hoofddoel van de uitvinding te voorzien in 

een werkwijze ter bereiding van met technetium-99m gemerkte 

radiodiagnostische middelen die geschikt zijn voor long- en 

beenderonderzoek. Het is tevens een doel van de uitvinding te 

voorzien in een met technetium-99m gemerkt radiodiagnostisch 

35 middel, dat gebruikt kan worden voor het zichtbaar maken van de 

bloedstroom en voor dynamische studies van hart en hersenen. • 
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Een ander doel van de uitvinding is te voorzien in een werkwijze 
ter 'bereiding van aiet-radioactieve dragers met behulp van stanno-
tartraat. Het is tevens een doel van de uitvinding te voorzien in 
een stabiel bloedonderzoekmiddel dat stannotartraat en menselijk 
serumalbumine bevat alsmede een werkwijze ter bereiding daarvan. 
Het is volgende doel van de uitvinding te voorzien in een 
niet-radioactief serumalbumine gecombineerd met stannotartraat 
dat superieur is aan serumalbumine gecombineerd met stannochloride. 
Het is nog een verder doel van de uitvinding te voorzien in een 
eenvoudige en economische werkwijze ter bereiding van niet-
radioactieve dragers met lange levensduur die geschikt zijn voor 
de bereiding van met technetium-99m gemerkte radiodiagnostische 
middelen. Hog een volgend doel is te voorzien in een eenvoudige 
en economische werkwijze ter bereiding van serumalbuminedragers met 
een lange levensduur en geschikte tussenprodukten bij de bereiding 
van met technetium-99m gemerkte serumalbumine. Deze en andere 
doeleinden zullen nu nader worden toegelicht. De uitvinding 
is gebaseerd op de ontdekking dat stannotartraat een superieur 
reductiemiddel oplevert bij de bereiding van gemerkte technetium-
verbindingen en niet-radioactieve dragervoorlopers geschikt voor 
de bereiding van met technetium gemerkte verbindingen. 

Er is ontdekt dat stannotartraat een superieur merk-
en reduceermiddel rormt bij de bereiding van met 99® Tc gemerkt 
menselijk serumalbumine. Stannotartraat wordt in aanraking ge-
bracht met een oplossing van menselijke serumalbumine (hierna 
aangeduid als HSA) onder vorming van een niet-radioactieve drager 
oplossing wanneer het stannotartraat volledig in een chelaat-

99m 
verbi ri'3i i ;i om^aef,. '[V-r vorming van ' Tn wordt; de lf:iA, de 
nist-radioaotiove drager in oploaoinff of Iri fjelyofJ J.J s«??>r<l«? vorm UQm 
omvattende IISA stannotartraat in aanraking gebracht met Tc 
ia de vorm van het psrtechnetaation, NaTcO^, in een pekeloplos-
sing. 

Een kenmerkende eigenschap van de werkwijze van de 
uitvinding is het in kontakt brengen van stannotartraat met een 
sequestreermiddel gekozen uit de groep bestaande uit een fosfor-
bevattende verbinding die een P-O-P binding bevatten'en een di-
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fosfonaat dat P-C-P bindingen bevat. Dergelijke sequestreermiddelen 
99m 

leveren geschikte beenderonderzoekniiddelen na merking met Tc 
en omvatten de volgende fosforbevattende verbindingen: 
a) anorganische fosfaten, zoals natriumpyrofosfaat, natrium-
tripolyfosfaat, natriumorthofosfaat, natriumpolyfosfaat e.d. en 
b) organische fosfonaten, zoals 1-hydroxyethylideen-1,1-dinatrium-
fosfonaat, natriummethyleendifosfonaat, de monogesubstituesr de 
zouten van natriummethyleenfosfaat of natriumdichloormethyleen-
difosfonaat, 1-hydroxyethylideen-1-mononatriumfosfonaat e.d. 
Een in het bijzonder de voorkeur hebbende organische fosfaatver-
binding uit deze groepen is 1-hydroxyethylideen-1,1-dinatrium-
fosfonaat (hierna aangeduid als HEDSPA). 

De werkwijze volgens de uitvinding wordt tevens 
daardoor gekenmerkt dat stannotartraat in aanraking wordt ge-
bracht met menselijke serumalbumine ter vorming van de niet-
radioactieve drager, macro-geagreegeerd albumine (hierna aange-
duid als MA). MAA is een gevormd deeltje dat stannotartraat bevat. 99m 
Bij de bereiding van de Tc gemerkte sequestreermiddelen, zoals 
99m 

Tc gemerkte HEDSPA of MAA, wordt de niet-radioactieve drager 
die een sequestreermiddel en stannotartraat, b.v. HEDSPA-stanno-
tartraat of IAA-stannotartraat omvat in aanraking gebracht met 99m 

Tc aanwezig in de vorm van het pertechnetaation uit NaTcO^ 
in een normaal pekeloplossing. 

MAA of sequestreermiddelen zoals HEDSPA zullen 
gewoonlijk geen complexen met technetium als pertechnetaat vormen .. 
maar zullen wel complexen vormen met tin-gereduceerd pertechnetaat. 
In de werkwijze volgens de uitvinding kan door gebruik van stanno-
tartraat technetium worden gereduceerd van een +7 oxydatietoestand 
tot een lagere oxydatietoestand die geschikt is voor complex-
vorming met technetium als pertechnetaat. Bovendien levert het 
gebruik van stannotartraat een niet-radioactieve drager die sta-
bieler is ten opzichte van oxydatie, tevens geschikt; ia o.»u tfe vori^n 
gemengd mot een complexvormend mid 'Jol. In hot n! ̂ omoen wor-'Jftn 
stannoverbindingen gemakkelijk geoxydeerd tot stanniverbindingen 
in waterige oplossing. Bovendien wordt in afwezigheid van sterk 
complexvormende anionen, tin met een +2 oxydatietoestand inten-
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sief gehydroliseerd in waterige oplossing. De gehydroliseerde en 

geoxydeerde verbindingen van tin gevormd in waterige oplossing 

produceren onoplosbare verbindingen. -Deze onoplosbare verbindingen 

verhinderen dat tin bij de bereiding van een radio-diagnostisch 

middel reageert wa rbij een dergelijk middel via metabolische weg 

naar de longen of lever zou gaan en aldus de diagnostische toe-

passingen zou storen. Dit probleem' is overwonnen door het gebruik 

van stanno-ionen die met tartraat tot chelaatverbindingen zijn 

gevormd. Door chelaatvorming met tin, verhindert het tartraat de 

praktisch geheel nadelige oxydatie van tin en de vorming van 

stanno-ionen in oplossing. Oxidatiemiddelen zoals peroxiden, hydroxi-

de radicalen e.d., gevormd als resultaat van radiolyse, zouden 

anders geioniseerd tin verbruiken. In de werkwijze van de uit-

vinding echter wordt dit verhinderd door gebruik van stanno-

tartraat dat in waterige oplossingen niet sterk geïoniseerd is 

terwijl stannochloride dat daarentegen wel is. 

Esn andere toepassing van dit principe is de ver-

vaardiging van een verbeterde menselijke serumalbumine kit 

bestemd voor het onderzoeken van de bloedstroom en dynamische 

studies van de hersenen en het hart. Toepassing van stanno-

tartraat levert door verhindering van hydrolyse een reagens dat in 

de bloedstroom blijft en geen kolloïdale tindeeltjes produceert 
99m 

die het Tc kunnen binden, en een grote leveropname veroorzaken. 

Stannotartraat geeft tevens een langere houdbaarheid en laat 

de lyofilisering van het produkt toe aangezien het stabiel is en 

niet onderhevig aan oxydatie of radiolyse. 

Gevonden is dat stannotartraat met voordeel toe-

gepast kan worden bij de bereiding van verbeterde MAA deeltjes 

geschikt voor longonderzoek. Aangezien het gebruik van stanno-

tartraat hydrolyse voorkomt kan feen öi&er hestbivii g Uf-i• dfebltjé 

«Jon bf;rr«j tl, fint, MAA <3hf?.l y«< h«5«ffc mlnü^r ooi loTOale U «']»«»'J 99® 
die Tc kunnen binden en een ongewenste grote leveropname kunnen 

veroorzaken. Verder heeft het macrogeagregeerde deeltje verkregen 

volgens de uitvinding een aanmerkelijke gelijkvormige deeltjes-

afmeting die superieure long/leververhoudingen geeft. Tevens 

levert het gebruik van stannotartraat in de werkwijze volgens de 

uitvinding niet-radioactieve drageroplossingen, zoals HEDSPA-



stannotartraat, en MAA-stannotartraat die een lange levensduur 
hebben, aangezien zij zeer stabiel zijn, praktisch niet onder-
worpen zijn aan oxydatie of radiolyse wanneer zij gemerkt worden 
met technetium 99m» 

De macrogeagregeerde deeltjes bereid volgens de werk-
wijze volgens de uitvinding hebben afmetingen tussen ongeveer 
3 en 150 micron diameter, bij voorkeur tussen 10 en 90 micron 
diameter, waarbij de overwegende hoeveelheid ongeveer 50 micron 
diameter heeft. De 99 m To gemerkte MAA-stannotartraatverbinding 
is geschikt voor longfunctie studies. Na injektie in de patiënt 
worden de macrogeaggregeerde deeltjes in het capillaire systeem 
van de longen vastgehouden, waardoor een scintifoto van het 
physiologische vaatsysteem van de longen kan worden gemaakt. 
Macro-geaggregeerde deeltjes van menselijk serumalbumine zijn 
niet giftig en gemakkelijk verteerbaar in de capillairen door de 
fagocyten. Als resultaat daarvan is de obstruktie van de capil-
lairen van vergelijkenderwijs korte duur. 

Macrogeaggregeerde deeltjes groter dan 150 micron dia-
meter veroorzaken moeilijkheden door het biokkuren van «roU» 
capillairen hetgeen schadelijk is voor het ademhalingssysteem. 
Wanneer macrogeaggregeerde deeltjes een diameter hebben kleiner 
dan 3 micron passeren zij rechtstreeks door de capillairen in 
de lever. Bovendien dienen zelfs in het juiste afmetingsgebied 
de deeltjes stabiel genoeg te zijn zodat zij niet ontleden en 
niet onmiddellijk in de lever en milt worden vrijve?n. 

Deeltjes die onmiddelijk in de lever passeren vex-uor-
zaken schaduwen en vervormen de scintifoto van de longen. Macro-
geaggregeerde deeltjes bereid volgens de werkwijze van de uit-

99m vinding en gemerkt met Tc blijken een long tot lever verhouding 
^ 

van deelt.jesverdeling groter dan ongeveer 100 tot 1 te hebben, 
d.w.z. minder dan ongeveer 1$ van de deeltjes passeert in de 
lever. Dit percentage deeltjes dat in de lever passeert ligt 
'Ju i '1«;J Ijk Wie'Jen jrii vati.u1 a di 0 voor sdjf. i;',<3*jet}i,r,0„ . 

In <iOn ander aapekt heeft de uitvinding betrekking op 
een werkwijze ter bereiding van een stabiele, niet-radioactieve 
drager omvattende stannotartraat en sequestreermiddel gekozen ' 

7613 3 3 9 
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uit fosforhoudende verbindingen die een P-O-P binding bevatten 
en fosfonatsn die P-C-P bindingen bevatten. Geschikte sequestreer-
middelen omvatten natriumpolyfosfaat, natriumpyrofosfaat en elk 
van een verscheidenheid van fosfonaten met hydroxyl, methyl, ethyl, 
en chloorgroepen in de plaats van waterstof in het koolstof-
atoom. Een voorkeurs sequestreermiddel is HEDSPA met de struktuur 
volgens formule 1 van het formuleblad, 

Tolgens de werkwijze van de uitvinding wordt het 
sequestreermiddel zoals hierboven gedefinieerd, bijv. HEDSPA in 
aanraking gebracht met een voldoende hoeveelheid van een niet-
oxyderend zuur ter vorming van een oplossing met een pH van onge-
veer 2 tot 7» bij voorkeur ongeveer 6,0. Geschikte niet-oxyderende 
zuren omvatten zoutzuur, azijnzuur, zwavelzuur en fosforzuur. 
Bij voorkeur wordt 1 N zoutzuur toegepast. Stannotartraat wordt 
opgelost in deze oplossing en de verkregen oplossing heeft een 
pH tussen ongeveer 2 en 7, maar bij voorkeur ongeveer 4. Bij voor-
keur wordt stannotartraat toegevoegd aan de oplossing die het 
sequestreermiddel bevat, zoals een HEDSPA-oplossing, in een 
hoeveelheid van'tussen 3/1 en 20/l sequestreermiddel, zoals 
HEDSPA, tot stannotartraat op gewichtsbasis. De eind pH van de 
oplossing kan worden ingesteld door gebruik van een natriumhydroxide 
-oplossing. De oplossing kan worden gelyofiliseerd bij een tem-
peratuur beneden 0°C, bij voorkeur tussen ongeveer 0 en -10°C, 
wanneer het wenselijk is deze voor gebruik op te slaan of deze kan 
gedurende een korte tijd in vloeistofvorm worden gebruikt. 

99m 
Tc gemerkte HEDSPA kan worden bereid door het 

gelyofiliseerde of vloeibare produkt in aanraking te brengen met OQm een voldoende hoeveelheid van een pekeloplossing van Na 
99m 

onder vorming van de Tc-HED§PA oplossing. 
In een ander aspekt heeft de uitvinding betrekking 

op @m wekwijs® t©3? bereiding van een niet-radioactieve macro-
geaggregeerd albumineprodukt. Een pekeloplossing wordt aangezuurd 
tot een pH tussen ongeveer 2 en 6, bij voorkeur ongeveer 5?5 
met een voldoende hoeveelheid van een niet-oxyderend zuur. Ge-
schikte niet-oxyderende zuren omvatten zoutzuur, azijnzuur, zwavel-
zuur, fosforzuur. Een voorkeurszuur is zoutzuur. Stannotartraat 

7 fi 4 r 7 7, dl ƒ *•-. 6 v v «•>* w 
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wordt opgelost in de oplossing en daarna wordt menselijk serum-

albumine toegevoegd, of desgewenst kan deze volgorde worden om-

gekeerd. De pH van de verkregen oplossing kan dan door toevoeging 

van een voldoende hoeveelheid natriumhydroxide worden ingesteld 

tussen 5 en ongeveer 6, maar bij voorkeur tussen ongeveer 5,5 en 

5,6. Na instelling van de pïï wordt de oplossing gedurende een 

voorafbepaalde tijd tussen ongeveer 20 en 40 min, bij voorkeur 

ongeveer 25 min. verhit tot een temperatuur voldoende om het 

albumine te doen macro-aggregeren. Deze temperatuur kan variëren 

tussen ongeveer 70 tot 80°C ma=tr is bij voorkeur 74°C. 

Conserveermiddelen kunnen in de werkwijze vol-

gens de uitvind i ng worden toegepast maar zijn voor de doelmatig-

heid van het produkt niet noodzakelijk. Geschikte conserveer-

middelen omvatten thi erosal, parabenen (methyl-p-hydroxybenzoaten e 

en propyl-p-hydroxybenzoaten) e.d. In het algemeen kan het con-

serveermiddel gedurende de bereiding van het stabiele niet-radio-

actieve drager produkt van de uitvinding worden toegevoegd. Het 

produkt kan in de natte vorm worden bereid of worden gelyofiliseerd 

bij een temperatuur ónder ongeveer 0°C, bij voorkeur tussen onge-

veer 0 en -10°C. 

Dit stabiele, niet-radioactieve produkt van 

macro-geaggregeerde albumine gevormd als bovenbeschreven kan 

worden gemerkt met technetium-99m door het gelyofiliseerde of 

vloeibare produkt in aanraking te brengen met een voldoende hoe-
99m 

veelheid van een pekeloplossing van Na onder vorming van 
Q9m 99m 

Tv macrogeaggregeerde albumine-oplossing. Het Tc-gemerkte 

MAA produkt moet een radio-activiteitsconcentratie van tenminste 

ongeveer 1 millicutie per eenheidsvolume oplossing bezitten. 

Typerend wordt tussen ongeveer 0,5-1 cm3 van de oplossing aan 

patiënten toegediend wanneer deze wordt gebruikt voor radio-

diagnostische onderzoekingen. 

In nog een ander aspekt heeft de uitvinding be-

trekking op een werkwijze ter bereiding van een geschikte niet-

radioactief menselijk serumalbumine. Een voorafbepaalde hoeveel-

heid stannotartraat wordt opgelost 'in een voorafbepaalde hoeveel-

heid niet-oxyderend zuur en verdund met een waterige oplossing 

7 6 1 3 3 3 9 



ter vorming van een stannotartraat bevattende oplossing aet een 

pïï van ongeveer 2 tot. 4. öeschikt^ ^«vatten 

zoutzuur, azijnzuur, 7,wave Ir,uur on t'or.fovy.vmv» <!lj vcot'Heut* NVM\U 

zoutzuur toegepast en bijzondere voorkeur heeft geconcentreerd 

zoutzuur. De waterige oplossing kan water of een pekeloplossing 

zijn die nagenoeg vrij is van moleculaire zuurstof zoals meegesleep-

te of opgeloste zuurstof. Bij voorbeeld kan water met stikstofgas 

worden doorgeblazen, teneinde moleculaire zuurstof te verwijderen. 

Een vooraf vastgestelde hoeveelheid menselijk serum 

albumine wordt verdund met een waterige oplossing, bijvoorbeeld 

water of een pekeloplossing, WAARBIJ do waterig OPIONP-ITIF? MORP-

noeg vrij is van moleculaire zuurstof, zoa.ls of 

cy<?e 103te «Uttrntof en J>!i fait J!:iA>«3lil.*»«»?>.l tiff wi>v»Ut 1 «fl-oo 11» («j-

ongeveer 2-4» bij voorkeur ongeveer 3. De stannotartraat-bsvat-

tende oplossing wordt vervolgens in aanraking gebracht met de 

HSA-oplossing met ingestelde pH ter vorming van een produktoplos-

sing. De pH van de produktóplossing kan op ongeveer 2 - 4 , bij 

voorkeur ongeveer 3 worden ingesteld met een geschikte basis, 

zoals natriumhydroxide of HSA, dat als buffer fungeert. Desge-

wenst kan de pH van de produktóplossing eerst, voorafgaande aan 

de eindtrap, op ongeveer 2-4» bij voorkeur ongeveer 2,5 worden 

ingesteld met een niet-oxyderend zuur, bij voorkeur zoutzuur. 

De op de eind-pH ingestelde produktoplossing kan 

worden gelyofiliseerd bij een opslagtemperatuur tussen ongeveer 

O - 30°C, bij voorkeur bij ongeveer 20°C gedurende een tijdperiode 

voldoende om een droog produkt te leveren. De gewichtsverhouding 

van het HSA tot het stannotartraat in de eindproduktoplossing 

of het gelyofiliseerde produkt moet tussen ongeveer 50 : 1 en 

ongeveer 150 :1 liggen en is bij voorkeur 100 s 1. 

'/oJ#<!<•/« n n.ri'lv/' K vm./j «le> j 1,7 J n'T '1 nt* kan fi0'-

"̂''l'ti-(f(im<-:rk to H:JA wordori b r<»ld 'Joor' do mohJo rboMohroynn ui" MiO'lv 

te volgen, ter bereiding van een niet-radioactieve H3A-stanno-

tartraatoplossing of het gelyofiliseerde produkt in aanraking te 

brengen met een voldoende hoeveelheid van een pekeloplossing 
99m 99m van Na TcO. ter vorming van een Tc-HSA oplossing. Een voor-

99m keurswerkwijze ter bereiding van een 77 Tc- gemerkt HSA produkt 

/ 6 1 0 0 3 9 
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verloopt zoals eerderbeschreven voor de bereiding van het niet-

radioactieve gelyofiliseerde HSA-stannotartraatprodukt, waarbij 

opnieuw een hoeveelheid water wordt toegevoegd, voldoende om de 

hoeveelheid water die gedurende het lyofyliseren werd verwijderd 

te vervangen, waarna de resulterende oplossing vervolgens in 

aanraking wordt gebracht met een voldoende hoeveelheid van een 
99m 99m pekeloplossmg van Na TcO^ om een ^ Tc-HSA oplossing te vormen. 

De uitvinding wordt nader geïllustreerd aan de 

hand van de volgende voorbeelden; 

Voorbeeld I 

Twee parallelproeven werden uitgevoerd, volgens 

dezelfde procedure, met uitzondering dat in de ene proef stanr.o-

chloride en in de andere stannotartraat als reductiemiddel werd 

toegepast voor de bereiding van een MAA long onderzoekmiddel. 

De volgende procedure werd toegepast: 

In één proef werd JO mg stannochloride in 2 cm3 

(ongeveer 0,24 mg Sn++/C®3) 0»1 N HC1 toegevoegd aan 90 cm3 van 

een N pekeloplossing. In de andere proef werd 50 mg stanno-

tartraat (ongeveer 0,24 mg Sn++/C 5) in 2 cm3 0,1 N HC1 toege-

voegd aan 90 cm? van een N pekeloplossing. Tervolgens werd 0,25 °m3 

25$'s menselijk serumalbumine (HSA) aan de pekeloplossing toe-

gevoegd. De pH van de oplossing werd met 0,1 N NaOH op 5,5 in-

gesteld, Nadat de oplossing gedurende 15 min. bij een temperatuur va 

van 21°C was geïncubeerd, werd het albumine gedurende 25 min. bij 

74°C gedenatureerd. Hierna werden 0,6 cm3 aliquots macroaggregaten 

in een pekeloplossing als bovenbeschreven bereid in serumflesjes 

van 10 cm3 overgebracht, De flesjes werden gecentrifugeerd en de 

bovenlaag afgeschonken. 

Het gebruik van het Btannotartraat reductiemiddel 

producerrdo macropeaggregeerde albuminodeeltjes die een uitiî rnhnd 

longondarzoekmiddel vorrctm. Er wordon goon gro to tleoltjos onnd 

en de long tot leververhouding was zeer goed. Het is nood zakelijk 

dat de long tot leververhouding tenminste 20 tot 1 is, waarbij 

de deeltjes niet groter zijn dan 150 micron, teneinde het long-

onderzoekmiddel te laten voldoen aan standaard voorschrieften. 

761333S 
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Een vergelijk tussen MAA bereid onder gebruik van stannochloride 
en stannotartraat gaf aan, dat MAA bereid onder gebruik va.n 
stannochloride niet aan deze standaardvoorschriften kon voldoen» 
Een vergelijking tussen de beide systemen wordt samengevat in 
tabel A. 

TABEL A 

Vergelijkende studie tussen stannochloride 
en stannotartraat voor de bereiding van 
een MAA-londonderzoekmiddel 

Yergelijkings-
proef 

Stannochloride Stannotartraat 

Long tot lever-
verhouding 
io activiteit in long 
* totaal aantal deel-
tjes /cm3 
Deeltjesafmeting 

Giftigheid t.o.vJmuizen 

12/1 

94 
200/1 - 295/1 
96,5 

200.000 3.000.000 
Grootste aantal Meer dan 80$ tussen 
deeltjes tussen 30 en f0 micron, 
150 en 200 micron minder dan 4$ 

onder 10 micron, 
geen boven 100 
micron 

Geen reactie Moeilijke adem-
haling, traag-
heid, zouden 
v/aars chijnlijk 
sterven 

+ Dit aantal geeft het totale aantal deeltjes aan voor merken 
met 3 om5 

Kon verdere vergelijking werd geraakt onoop toe-
passing van 0,6 om3 aliquoto macro-aggregaten in peko Joplofsn Ing 
bereid met stannotartraat zoals eerder beschreven in dit voor-
beeld, die in serumflesjes werden geplaatst, gecentrifugeerd en" 

7 613 3 3 9 
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afgeschonken. In één groep werden de MAA~deeltjes in de flesjes 

gelyofiliseerd en onder koeling opgeslagen. In een andere groep 

werden de MAA~deeltjes in de flesjes alleen gekoeld maar niet 

gelyofiliseerd teneinde de uitwerking van het lyofiliseren op 

5 de opslagstaMliteit te meten. 
99m 

3 cm3 laag geconcentreerd Tc werd toegevoegd aan 

elk flesje dat IAA stannotartraatchelaat bevatte. De flesjes 

werden geschud en gedurende 30 min. bij een temperatuur van 

21°C geïncubeerd. Hoewel de gevriesdroogde monsters uitnemende 

10 long tot leververhoudingen bezaten, indien onmiddellijk na de 

bereiding gebruikt, bleek na staan een verslechtering van het pro-

teïne op te treden. Deze verslechtering wordt naar wordt aan-

genomen veroorzaakt door rest natiiumchloride in de oplossing aan-

wezig. Ia 18 dagen gaven de gevriesdroogde monster onbevredigende 

15 long tot leververhoudingen. Bovendien vertoonden de gevriesdroogde 

monsters het verdere nadeel dat zij na opslag aan de bodem van 

de flesjes bleven kleven, hetgeen het moeilijk maakte de deeltjes 

opnieuw te suspenderen. De gecentrifugeerde monsters daarentegen 

vertoonden dit kleven niet en gaven zelfs na 18 dagen goede long 

20 tot leververhoudingen. De resultaten worden samengevat in tabel B. 

TABEL B 

Houdbaarheidonderzoek ten aanzien van gevriesdroogde 

en gecentrifugeerde MAA-deeltjes 

25 Tijdsperiode na bereiding Long tot leververhouding 

(dagen) Gevriesdroogd na Alleen ge-

centrifugeren centrifugeerd 

4 245 tot 1 220 tot 1 

8 129 tot 1 129 tot 1 

30 9 73 tot 1 91 tot 1 

10 85 tot 1 320 tot 1 

11 46 tot 1 166 tot 1 

15 28 tot 1 318 tot 1 

18 25 tot 1 216 tot 1 

3 5 

76133 39 
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Voorbeeld II 

Een macrogeaggregeerde albumino-stannotartraat-

chelaat geschikt voor longonderzoek doeleinden kan volgens de 

uitvinding als volgt worden bereid: een minimum van 20 en een 

maximum van 100 mg stannotartraat wordt opgelost in ongeveer 

2 cm3, 0,1 N HCl en 90 cm3 van een ïï pekeloplossing. Hieraan wordt 

0,25 cm3 en 25 %'s menselijk serumalbumine toegevoegd en de pH 

met 0,1 ï NaOH ingesteld op 5>5« Aan de oplossing wordt 8 cm3 

normale pekel toegevoegd en de pH indien nodig met 0,1 N HCl 

opnieuw ingesteld op 5>5» Deze oplossing wordt door een 0,22 

micron filter gefiltreerd. De gefilterde oplossing wordt met 

N pekel tot ongeveer 11Ö cm? verdund en gedurende 25 min. in 

een bad geplaatst waarvan de temperatuur op ongeveer 74°C wordt 

gehouden. Vervolgens worden 0,6 cm aliquots overgebracht in 

10 cm3 flesjes en gedurende 1,5 min'gecentrifugeerd. De boven-
99m 

drijvende laag wordt afgeschonken. Ter "bereiding van de Tc-

MAA deeltjes voor longonderzoek, wordt 3 cm3 pertechnetaat (Na 

** Tc04) pekeloplossing aan de flesjes die de gecentrifugeerde 

deeltjes bevatten toegevoegd en na 30 min. incuberen bij een 

temperatuur van 21°C is het radio-diagnostische produkt gereed 

voor gebruik. 

Reactiecomponenten bereid zoals eerder beschreven 

in dit voorbeeld toonden long tot lever verhoudingen, groter dan 

200 tot 1 bij bio-analyse proeven met muizen. Het bindingsver-
99m / mogen van het Tc aan de deeltjes was groter dan 30%, zoals 

vastgesteld door papier chromatografie. Volgens metingen was 

de stabiliteit van de MAA-stanno-tartraatdeeltjes (niet radio-

actief chelaat) tenminste 120 dagen en de stabiliteit van de 

•^mTc-gemerkte MAA deeltjes (radio-diagnostisch middel) groter dan 

6 uur. Meer dan 80 % van de deeltjes bevond zich in het 30-70 

micron ir&jokt, waarbij geen van de deeltjes een afmeting had 

groter dan 100 mivron. 

Voorbeeld III 

Onder toepassing van de volgende procedures werd.en 

twee niet-sadioactieve chelaten, EEDSPA stannochloride en HEDSPA 

7 6 1 3 3 3 9 
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stanno-tartraat bereid ter vergelijking van de stabiliteit en 
de houdbaarheid. 

Een lading van 150 cm3 HEDSPA-stannochloride, het 
eindreagens, werd als volgt bereid: 
75 cm3 HEDSPA (5 mg/cm.3) werd toegevoegd aan een 500 cm3 kolf, 
die met stikstof was doorgeblazen. Aan de kolf, die wederom 
gedurende ongeveer 2 uur met stikstof was doorgeblazen, werd 
55)8 cm3 0,2 N HC1 toegevoegd, waarna 3»7 cm3 stannochloride 
oplossing in 0,2 U HC1 (10,4 mg SU++/cm3) aan de kolf werd toe 
gevoegd en de inhoud gemengd. Vervolgens werd 14 cm3 1,0 N 
NaOH aan de kolf toegevoegd en de inhoud gemengd, zodat het 
eindreagens een pH van 4,0 (0,25 mg Sn++/o®3) had. 1 cm3 van 
het eindreagens werd gedoseerd in 10 cm3 serumflesjes, die in 
een vriesdroger werden geplaatst en bij -40°C en een vacuum van 
200 micron Hg gedurende 48 uur gelyofiliseerd . 

Een lading van 200 cm3 van het eindreagens EDSPA-
stannotartraat werd als voltft boreld? 
100 cm3 HEDSPA (5 mg/cm3) werd toegevoegd aan een 2^0 cm3 kolf 
die met stikstofgas was gespoeld. De pH werd met 0,2 N HC1 op 
6,0 ingesteld. Aan de kolf werd 116 mg vast stannotartraat toe-
gevoegd en de inhoud gemengd tot een oplossing ontstond. De op-
lossing in de kolf werd met gedestilleerd water verdund tot 
200 cm3 tot de oplossing 0,25 mg Sn++ cm3 bevatte en een eind-
pH van 4>0 had. 1 cm3 van de eindreactant werd in 10 cm3 serum-
flesjes gedoseerd die in een vriendroger worden geplaatot en 
bij -40°C en een vacuum van 200 micron Hg <?csdurand« 4tl uur 
werden gelyofiliseerd. 

De beide eindprodukten werden onmiddellijk ge-
analyseerd en gedurende verschillende tijdsperioden opgeslagen. 
Een technetium-99^ radiodiagnostisch middel geschikt voor 
beenderonderzoek werd bereid door toevoeging van 3 c®3 natrium-

(Mt'j m">'':<ifj) V) m'Ü ^ 'N-; Uv^Us abn 

de eindprocJuk ton, die vnrvölgtmfs 3e 1 rnjn. wnt-ilfsn «̂fi'ihiK]. 
Het bindingspercentage van de chemische merkprocedure en de 
stabiliteit van het preparaat werden vastgesteld door middel van 
papierchromatografie onder toepassing van Whatman 1.papier-

7613 3 39 
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strips in 85 s methanol en aftasten door middel van een radio-
chromatografische aftastinrichting. De bioanalyse in muizen werd 
bepaald door 0,2 cm3 in de staartaderen van muizen te injekteren 
en hen na een opnametijd van een uur te doden. Deze gegevens 

5 worden in tabel C samengevat. 

7613339 



TABEL G 

Houdbaarheidsonderzoek HEDSPA - SnCl^ en HEDSPA-Sn-Tartraat "bij pH 4,0 

K Bioanalyse in muizen jo geinjekteerde activiteit-

STAKNO 
ÖHLGEIDE 

Tijd na 
"bereiding 
(dagen) 

1 

5 
8 

21 

jo Binding; lichaam ingewanden lever nieren 

99 
93H 5 
91,4 
21,8 

81,4 
86,6 
93.8 
33.9 

4,1 
7,5 
3,1 
33,6 

0,7 
1,8 
1,1 
26,4 

2,0 
3,4 
1,9 
26,4 

Hart en 
longen 

0,2 
0,3 
0,2 
1,0 

GEEN BIOANALYSE UITGEVOERD 

3 99 89,9 7,2 0,8 2,0 0,2 
4 99 93,8 3,3 1,0 1,8 0,2 

STANN0 12 99 91,4 5,2 1,0 2,0 0,4 
TARTRAAT 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 

3ÊX 78 99 94,6 1,86 0,81 1,72 o,ai 

K Gemiddelde van twee muizen, 1 uur opname 

PO SK Gemiddelde van drie muizen, 0,2 cm3 injektie. 

«O 
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De resultaten van tabel C geven aan dat HEDSPA-

SnCl2 'bió een pïï van 4>0 zijn bindingsvermogen verliest na 

ongeveer 8 tot 21 dagen, waardoor het ongeschikt is als niet-

radioactief chelaat-tussenprodukt voor de bereiding van een met 

technetium-99m gemerkt radio-diagnostisch middel tengevolge van 

zijn beperkte houdbaarheid. Dit wordt nog benadrukltt door de 

resultaten van de bio-analyse bij muizen waarbij de leveropname 

na 21 dagen opslag ongewenst hoog was. Het HEDSPA-stannotartraat 

daarentegen behield bij een pH van 4,0 zijn bindcapaciteit 

na 78 dagen met weinig of geen opname in de lever. In een andere 

houdbaarheidsstudie werd een lading gelyofiliseerd HEDSPA stanno-

tartraat bij een pHvan 4>0 teruggevormd onder toepassing van 
99m 

3 cm5 hoog geconcentreerd Tc met bevredigende bio-analyse 

waarden en bindingsresultaten. 

Voorbeeld IV 

Tier zouten van stannoverbindingen werden elk 

opgelost in een oplossing van 40 cm3 pekel en 1 cm3 HC1, dat 

met stikstof was gezuiverd. De stannoconcentraties werden ge-

meten en de oplossing werd onderworpen aan oxydatie-omstandig-

heden door gedurende 2-g- uur lucht door de oplossing te blazen. 

De stannoconcentratie werd wederom gemeten. De resultaten 

gaven aan dat stannotartraat meer stabiel is ten opzichte van 

luchtoxydatie dan stannochloride. Bovendien wordt door de aan-

wezigheid van wijnsteenzuur de stabiliteit van het stanno-

chloride niet aanmerkelijk verbeterd, zelfs niet wanneer dit in 

overmaat aanwezig is. De resultaten worden samengevat in 

tabel D. 

7 6 1 3 3 3 § 
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TABEL D 

Vergelijkingsproeven betreffende de 
stabiliteit van stannoverbindingen ten 
opzichte van luchtoxidatie 

Zoutmonster Stanno-
concentra-
tie voor 
beluchting 
(mg/cm3) 

1. Stannochloride 10,8 
+ wijnsteenzuur 
(equivalente hoe-
veelheid zuur) 
2. Stannochloride 10,4 
+ wijnsteenzuur 
t̂weemaal equivalente hoe-

veelheden zuur) 
3. Stannochloride 9,3 
4. Stannotartraat 18,0 

Stanno-
concentra-
tie na 
beluchting 
(mg/cm3) 

io Stanno-
tin dat 
achterblijft 

6,0 

4,2 

3,6 
17,0 

55,5 

40,4 

38,7 
94,5 

Voorbeeld 7 
Zes zouten van stannoverbindingen werden elk opgelost 

in 98 cm3 pekel dat 2 cm3 11 HCl bevatte. De oplossingen werden 
geanalyseerd teneinde de stanno-ionenconcentratie te meten en 
vervolgens aan oxidatie-omstandigheden onderworpen door gedurende 
een uur lucht door de oplossingen te blazen. Hierna werden de 
oplossingen opnieuw geanalyseerd. De resultaten gaven aan dat 
stannotartraat stabieler is dan stannochloride bij aanwezigheid 
van tartraat- of c3 traationen. Tabel K verbidt da rfceu] ihtem 

7 § 1 3 3 3 § 
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TABEL E 

10 

15 

20 

Vergelijkingsproeven betreffende de stabiliteit 
van verschillende stannoverbindingen ten opzichte 
van luchtoxidatie 

Zoutmonster 

25 

1. Stanno-
chloride 
2. Stanno-
tartraat 
J. Stanno-
chloride + 
stannotartraat 
4. Stanno-
chloride + 
kaliumna triumtartraa t 
5. Stanno-
chloride + 
natriumoxalaat 
6. Stannochloride 
+ natriumcitraat 

Stannocon-
centratie 
voor be-
luchting 
(mg/cm?) 

0,138 

0,247 

0,151 

0,166 

0,134 

0,196 

Stannocon-
centratie 
na be-
luchting 
(mg/cm3) 

0,085 

0,213 

0,003 

0,002 

0,002 

0,092 

io niet-
geoxydeerde 

tin 

61,6 

86,2 

19,3 

15,0 

15,0 

47,0 

30 

3 5 

Voorbeeld VI 
Een niet-radioactieve drageroplossing, HSA-stanno-

tartraat, werd op de volgende wijze bereid: 
158 mg stannotartraat werd opgelost in 0,3 cm3 geconcentreerde 
HC1 en met water tot 190 cm3 verdund. l)e* oplossing word geroerd 
en gedurende tenminste 20 min. met stikatofg&s ĝ spofcld. 40 om' 
2lJp 11 menselijk aorumal bu,'r;i/io ()V,',h) wor-'J rwt v n » , Ch ".tu' 
verdund en gedurende 5 min. geroerd. De pH van e ilHA-oplosaing 
werd op 3 ingesteld met behulp van 1,0 N HC1, dat druppelsgewijze 

7 8 1 3 3 3 1 
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met een pipet werd toegevoegd én gedurende 5 min. geroerd. De 

stannotartraatoplossing werd door een 0,22 micron filter gefil-

treerd; 140 cm3 van de gefilterde oplossing werd aan de HSA-

oplossing toegevoegd, en met stikstofgas gedurende 40 - 45 min. 

gezuiverd. De pïï van de verkregen oplossing werd vervolgens met 

1,0 N HCl op 2,5 ingesteld. De eind-pHvan de aldus gevormde 

oplossing werd met extra HSA op 3 ingesteld. De op de eind 

pH ingestelde oplossing werd in serumflesjes gedoseerd via een 

steriel 0,22 micron filter en gevriesdroogd "bij een opslag-

temperatuur van 20°C ter vorming van een gelyofiliseerd reagens. 
99m 

Tc radiodiagnostisch middel geschikt voor 

onderzoek van bloed of voor hartstudies wordt bereid door het 

gelyofiliseerde reagens met 1 cm3 water terug te vormen, Verr 99m 
volgens werd 3 cm3 Na TcO^ toegevoegd, 0,2 cm3 van de gemerkte 

reactant werd in muizen geïnjekteerd en na 50 min. een bioanalyse uit 

uitgevoerd. De resultaten van de bioanalyse in muizen wordt in 

tabel F samengevat. 

TABEL F 

"mTc-HSA 

Bioanalyse in muizen na 30 min. 

Orgaan Percentage totale activiteit 

in muizen 

Bloed 56 

Ingewanden en maag 10,7 

Lever 12,7 

Nieren " * 5,1 

Een kriterium voor een goed middel voor het 

onderzoeken van de bloedsomloop is dat dit 30 min. na de injektie 

een activiteit van 45 - heeft in het bloed van muizen. Zie 

b.v. Rhodes, B.A. Seminars in Nuclear Medicine, Vol. 4, no. 3, 

biz. 281-293 (1974). 

De helderheid van de urine werd over een langere 

periode gemeten door muizen in metabolische kooien te houden en 

7 0 1 3 3 3 ® 
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de urine te verzamelên. Na zes uur was 37$ van de geïnjekteerde 

dosis via de urine afgescheiden. Ia 24 uur was 50 afgescheiden. 

Toorheeld VII 

In dit voorbeeld werd stannochloride in plaats 

van stannonitraat voor vergelijkingsdoeleinden gebruikt. 63 mg 

stannochloride werd opgelost in 100 cm3 normale pekel, waaraan 

1,5 cm3 1N HCl was toegevoegd onder spoeling met stikstofgas. 

De stanno-oplossing werd door een 0,22 mu membraanfilter geleid 

teneinde eventueel niet-opgeloste stannideeltjes af te scheiden. 

De pH van 2 cm3 van menselijk serumalbumine werd met 1N HCl 

druppelsgewijze op 3,0 ingesteld. 10 cm3 van de stanno-oplossing 

werd aan de HSA oplossing toegevoegd die gedurende 20 min. werd 

geroerd en met stikstof gespoeld. Na toevoeging van de stanno-

oplossing aan de op een pH van 3,0 ingestelde HSA oplossing, werd 

de verkregen oplossing opnieuw gefilterd door een 0,22 mu milli-

pore filter teneinde- een eventuele verhoogde lever/long opname 

tengevolge van deeltjes of kolloïdall materiaal die zich in de 

oplossing door de pH instelling gevormd zouden kunnen hebben, 

te vermijden. Voor onmiddellijke proefnemingen werd 0,5 cm3 van 
99m 

de produktoplossing gemengd met 2 cm3 laag geconcentreerd ' 

Voor lyofilisering werd de produktoplossing verdeeld in aliquots 

van 0,5 öm3 frakties en gevriesdroogd. 2 cm3 laaggeconcentreerd 
99m 

TcO^ werd tevens gebruikt voor terugvorming van het gelyofili-

seerde produkt. 
Bio-analyse resultaten onder toepassing van een 

, 99m 

SnClg-oplossing toonden 551° van de Tc activiteit in de bloeds-

omloop na 30 min., hetgeen ongeveer hetzelfde is als voor een 

stannotartraat HSA-oplossing. ttadat echter de SnCl2-reactant 

gelyofiliseerd was bij een pH van 3,0 en 3,5 en vervolgens opnieuw 99m 
gehydrateerd met 3 laaggeconcentreerd bleek de 

activiteit die achterbleef in de bloedsomloop van muizen na 30 

min. te dalen tot resp. 46 en 44 Een soortgelijke procedure 

met stannotartraat resulteerde in een reactant die na lyofili-

sering en opnieuw hydrateren minder ontleding vertoonde. De houd-

baarheid wordt tevens verlengd wanneer stannotartraat. als reductie-
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middel wordt gebruikt in vergelijking net star.nochloride. 

Voorbeeld VIII 
Onder toepassing van de procedure beschreven in vocr-

5 beeld VII eet uitsondering dat stannochlorids werd vervangen door 
stannotartraat, werd een onderzoek uitgevoerd ter bepaling van ds 
uitwerking van een pH van 3,0 - 4«0 op hst 3n-tartraat-B3A 
reagens. 'De resultaten voor de gelyofiliseerds produkten (0,5 cmj QQnj 
van Sn-tartraat-IISA waaraan 2 cm 3 laaggeconoentreerd •/y* TcO^ 

10 was toegevoegd) worden vermeld in tabel G. 
TA3SL G 

Sn-tartraat-HSA (set ITaOH ingesteld hij een 
pil van 3f0 - 4«0, gemiddelde yo in bloed 

15 van muizen 30 min, na inrektie. 

°/o gevonden activiteit in het 
bloed van muizen 30 min. na 
injektie 

20 

25 

5 5 

pH Vocht Gelyofiliseerd « M m n w a • i i* •' i • H . .. MI i -i» mi 

3,0 55 55 
5,5 47 
3,5 45 45 
4,0 39 

s Gemiddelde percentage van vier muizen 

Voorbeeld IX Brie ladingen niet-radioactief stannotartraat-
HSA reagens werden bereid met de volgende procedure? 63 mg stanno-
tartraat werd opgelost in 1,5 cm? IN HOI en gedurende 30 nin. 
geroerd. Aan de oplossing werd 2 cm3 steriel water toegevoegd en de 
oplossing gedurende 20 min. geroerd. Het volume van de oplossing 
werd ingesteld op '00 ca3 met een steriel middel, gedurende 15 min. 
geroerd en door een 0,22 micron membraanfilter gefiltreerd. De 
pH van 2,0 cm 5 van menselijk serumalbumine (HSA), 25>ó!s zoutarm 
werd ingesteld bij 0 - 4°C tot 3,5 door 1N HCI druppelsgewijze 
toe te voegen en gedurende 10 min. te roeren. Vervolgens werd de 



2 3 

pE opnieuw ingesteld, op 3,0 door extra lïJ HCl druppelsgewijze tc-v. 

te voegen; de totale hoeveelheid 11 HCl is 0.86 - 0,90 cc. 

*0 ca3 van de stannotartraatoplossing werd aan de H5A-o;olossing 

toegevoegd, die met stikstof werd gespoeld» De resulterende oplossing 

werd gedurende 25 min, geroerd» De pH van de oplossing werd ver-

volgens ingesteld op 5;0 onder toepassing van 0,5
 c"5 KSA en door 

een 0,22 micron meiabraanfilter gefiltreerd» 

Hst aldus bereide niet-radioactieve Sn-tsriraai-

HSA reagens werd in vochtige toestand gebruikt nadat 0,5 cn3 
Q ü f | 

van de reactant aan 2 cm5 laaggeconcsntreerd y TcO^ was toegevoegd. 

De reactant'werd tsveas in gelyofiliseerde vorm gebruikt nadat 0,5 

ca3 aliquots gevriesdroogd en vervolgens met 2 cs5 laaggeconcentreerd QOji 

"TeÔ  opnieuw bevochtigd waren» Lyofiliseriag werd uitgevoerd 

door het produkt bij -10 tot -15°0 vooraf te bevriezen en vervol-

gens gedurende de nacht te lyofiliseren waarbij de opslagtemperatuur 
o c 

op -73 C en de cord elisor op C werden ingesteld» 

In elk van de ladingen vonden echter wijzigingen 

plaats. In de eerste twee ladingen werd het stannotartraat in 

normale pekel opgelost, terwijl het in da derde lading in water 

werd opgelost. Bovendien werd in de eerste lading NaOH gebruikt 

voor het instellen van de pH op 0„3p terwijl in de tweede en derde 

lading ESA voor het instellen van de pH werd toegepast. 

De drie ladingen werden beproefd in muizen en de 

proefresultaten worden samengevat in tabel H„ De resultaten zijn 

het percentage van de gevonden activiteit in het bloed van e en 

muis van 20 - 26 g 30 min. na de injektie. Tan de activiteit in 

de verzamelde hoeveelheid bloed werd de totale activiteit in het 

bloed geëxtrapoleerd,aannemende dat l°/o van het lichaamsgewicht van 

de muis uit bloed bestaat. De gemiddelde resultaten voor de drie 

ladingen worden vergeld i/: tabel H. 
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TABEL H 

Doeltreffendheid van verschillende HSA 
reagentia in muizen-vergelijkende gemiddelde 
gegevens 

Lading Type produkt pH $ gevonden ac-
tiviteit in het 
bloed 30 min. na 
injektie 

Sn-tartraat in Nat 5,0 55,2 
normale pekel; Gelyofiliseerd 5,0 52,1 
NaOH voor in- Nat 4,0 46,1 
stellen pH Gelyofiliseerd 4,0 45,9 
Sn-Tartraat in Nat 3,0 59,5 
normale pekel? gelyofiliseerd 3,0 52,9 
HSA voor in-
stellen pH 

Sn-tartraat in Nat 3,0 56,5 
H20 voor in- gelyofiliseerd 3,0 55,3 
stelling pH 

Voorbeeld X 
Een 270 cm3 lading van Sn-tartraat-HSA reagens werd 

als volgt bereids 158 mg stannotartraat werd toegeyoegd aan 3»75 
cm3 1N HCl en de oplossing gedurende een uur geroerd. Vervolgens 
werd 4 om3 water voor injektie toegevoegd en gedurende 16 min. 
gsroerd. Het volume van de stannotartraatoplossing werd op 250 
cm? water ingesteld met injektie-water en de oplossing gedurende 
20 min, geroerd onder doorblazen met stikstof. De Sn-tartraat 
oplossing werd daarna door een 0,22 micron filter in een steriele 
houder geleid. 

40 cm3 25$'s (zoutarm) normaal menselijk serum-
albumine werd onder koeling bij ongeveer 40°C in een beker van 
300 cm3 gedispergeerd. De pH van de HSA-oplossing werd met 1N 
HCl druppelsgewijze op 3,4 + 0,1 ingesteld en het mengsel geduren-
de 5 min. geroerd. De pH van de HSA-oplossing werd vervolgens 
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verlaagd, tot 3»15 + 0,05 door druppelsgewijze toevoeging van 

1N HCl (totaal HCl ongeveer 18 cm3). Vervolgens werd aan de 

HSA-oplossing lang zaam 200 cra3 stannotartraatoplossing toe-

gevoegd en het mengsel gedurende 40 min. geroerd. Het Sn-tartraat 

HSA werd continu met stikstof gezuiverd. De pH van de Sn-tartraat 

-HSA oplossing werd ingesteld op 2,9 + 0,05 door een extra 

hoeveelheid van 6,0 - 7,0 om3 HSA toe te voegen. De Sn-tartraat-

HSA oplossing werd met injektie-water tot 270 cm3 verdnnd en de 

oplossing gedurende 5 min. geroerd. 0,5 cm3 aliquots werden 

door een 0,22 mu filter gedoseerd in steriele 10 cm3 serumflesjes 

en gedurende 24 uur hij een opslagtempe atuur van 20°C ge-

lyofiliseerd. Per flesje was de verhouding in gewicht van HSA-

stannotartraat 21,5 mg HSA tot 0,23 mg stannotartraat. 

De lading werd opnieuw vochtig gemaakt met 2 cm3 
99m 

laaggeconcentreerd TcO^ Per flesje, 0,5 cm3 werd intraveneus 

in laboratoriumdieren (konijnen en cavia) geïnjekteerd. Ver-

volgens werd per injektiespuit rechtstreeks bloed uit het hart 99m 
verzameld en 0,5 cm3 standaard Tc-HSA diende als basis voor 

de berekeningen. De resultaten van een bio-analyse worden samen-

gevat in tabel 1, 

TABEL 
Cavia en konijnen bio-analyse 

30 min, na injektie 

jo gelïnjékteerde activiteit 

Orgaan Konijn Cavia 

Hoeveelheid bloed 79 69 

Maag 0,7 0,6 

Ingewanden 3,3(klein) 1,3(groot) 

Milt 0,2 — 

Lever 1,3 9,5 

Long 2,1 1,2 

Nieren 6,5 4,0 

Hart 2,1 1,1 

BI-, as (vol) 

7 6 1 3 3 3 9 
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Zoal3 uit de bovenvermelde gegevens kan worden 

nagegaan bevindt zich na 30 min, 69-76 van het geïnjekteerde 

^ mTc (HSA) in het bloed; en is de maagactiviteit nagenoeg 

nihil en de activiteit van de ingewanden zeer gering (ongeveer 

3 *). 

Yoorbeeld XI 

Een aantal flesjes met HSA-reagens bereid zoals 

beschreven in voorbeeld X werden beproefd op oplosbaarheid in 

hoeveelhedên isotonlsche pekel groter dan 1 cm3. De farmaceutische 

eigenschappen van het reagens werden behouden indien opgelost 
o Qu| 

in 2 - 6 cm3 laaggeconcentreerd ^cO, en 1-3 cm3 hooggecon-
99m 

centreerd Tc04. Een bioanalyse die het gemiddelde percentage 

in het bloed van tenminste twee muizen per punt vertoont wordt 

samengevat in tabel J. 
TABEL J 

Gemiddeld <fo geïnjekteerde activiteit in het 

bloed van muizen 30 min, na injektie (HSApH 3>0) 

mCi/cm3 

Hoeveelheid 10_ 30_ 100 

1 * * 55 + 

2 56 54 + 

3 55 56 ++ 53 ++ 

6 * * + 

+ niet beproefd 

Merktijd =45 nin. 

Deze gegevens tonen aan dat ' het gemerkte HSA-

reagens volgens de uitvinding een flexibel oplosbaarheidstrajekt 

heeft. Tevens vormt stralingsontleding geen probleem aangezien 

zoals eerder aangetoond 100 mCi/cm3 of 300 mCi/cm3 in totaal 

de farmaceutische eigenschappen van het ^-mTc/HSA niet ver-

anderde. Bovendien heeft microscopisch onderzoek aangetoond dat 

in het produktreagens volgens de uitvinding geen onveilige 

aeelt§esvorming plaatsvindt. Hierbij moet in aanmerking wor.den 

genomen dat het Sn-tartraat-HSA gelyofiliseerde reagens gedurende 
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65 dagen bij kamertemperatuur is opgeslagen, met water is terug-

gevormd, met ^mTc is gemerkt en in muizen geïnjekteerd. Bio-

analyseproeven in muizen 30 min. na het injekteren toonden een 

gevonden activiteit in de bloedsomloop van meer dan 537° waarbij 

geen verslechtering van de reactant tengevolge van opslagomstandig-

heden of tijdsverloop werden waargenomen. 

Voorbeeld XII 

Een lading van een Sn-tartraat-HSA gelyofiliseerd 

reagens werd bereid onder toepassing van de procedure beschreven 

in voorbeeld VI. Het reagens werd teruggevormd met 1 cm3 water 
/ 99m 99m en met 3° mCi/cm3 Tc gemerkt. Aan muizen werd het Tc-HSA 

30 min, en 6 uur na het merken toegediend, deze werden na 30 min 

gedood, waarna de stabiliteit werd vastgesteld door papier-

chromatografische analyses. De hoeveelheid aan het HSA-gebonden 
99m 

Tc zal de hoeveelheid van het produktreagens bepalen. 

Een volume maat gemerkt produkt werd ongeveer 3 cm 

van het ene uiteinde van een strip Whatman nr. 1 papier aange-

bracht, waarna men het liet drogen. Het chromatogram werd ont-

wikkeld in 85̂ 's methanol gedurende een periode van 3 uur door 

middel van chromatografie. De radio-activiteitsverdeling werd 

bepaald door aftasting van het chromatogram in een radiochroma-

tografische aftaster. Uit de verhouding van de radioactiviteit van 

de band bij de oorsprong tot de totale radioactiviteit oorsprong 99m \ 
en bij Ej. 0,65 - 75 TcÔ J werd het percentage binding berekend. 

Papierchromatografische analyses toonden aan dat 30 min. na het 

merken het ̂ mTc-HSA produkt volgens de uitvinding voor 98$ 

^mTc gebonden en 6 uur na het merken voor 96 fo ^mTc gebonden was. 

7 6 1 3 3 3 9 
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C O J C L U S I E S 

1. Stabiele, niet-radioactieve drager met een pE tussen 

ongeveer 2 en 4» welke drager geschikt is voor hartstudles, en 
99m 

hersenonderzoek indien gemerkt met Tc, met het kenmerk, dat 

deze drager menselijk serumalbumine (ïïSA) en stannotartraat 

omvat, waarbij de gewichtsverhouding van het HSA tot stanno-

tartraat tussen ongeveer 50 s 1 en ongeveer 150 ' 1 is. 

2. Drager volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 

genoemde verhouding ongeveer 100 : 1 is. 

3. Werkwijze ter bereiding van een stabiele, niet-

radioactieve drager geschikt voor hartstudies, onderzoek van 99m 
bloedsomloop en hersenen, indien gemerkt met Tc, met het 

kenmerk, dat: 

een voorafvastgestelde hoeveelheid stannotartraat 

wordt opgelost in een niet-oxyderend zuur ter vorming van een 

eerste oplossing; 

een waterige oplossing wordt voorzien die nagenoeg 

vrij van moleculaire zuurstof is? 

de eerste oplossing wordt verdund met een vooraf-

vastgestelde hoeveelheid van genoemde waterige oplossing ter 

vorming van een tweede oplossing met een pH van ongeveer 2-4; 

een voorafvastgestelde hoeveelheid menselijk serum 

(HSA) wordt verdund met een tweede voorafvastgestelde hoeveelheid 

van de waterige oplossing ter vorming van een derde oplossing met 

een pH van ongeveer 2 - 4 ; 

deze tweede oplossing wordt in aanraking gebracht 

met de derde oplossing ter vorming van een vierde oplossing; 

en de pH van de vierde oplossing wordt op 2 - 4 

ingesteld. 

4. Werkwijze volgens conclusie 3, met het kenmerk, 

dat de pH van de vierde oplossing wordt ingesteld onder toe-

voeging van een hydroxylionen-instellende oplossing gekozen uit 

natriumhydroxide en menselijk serumalbumine. 

5. Werkwijze volgens conclusie 4, met het kenmerk, 

dat de hydroxylionen-instellende oplossing menselijk serum-
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albumine is. 
6. Werkwijze volgens conclusie 3» met het kenmerk, 
dat de waterige oplossing nagenoeg vrij van meegesleurde of 
opgeloste zuurstof is. 
7. Werkwijze volgens conclusie 3» met het kenmerk, 
dat de waterige oplossing water of natriumhydroxi is. 
8. Werkwijze volgens conclusie 3» met het kenmerk, 
dat alvorens de tweede oplossing met de derde oplossing in aan-
raking wordt gebracht de pH van de derde oplossing op ongeveer 
3 wordt ingesteld. 
9. Werkwijze volgens conclusie 3, met het kenmerk, 
dat nadat de tweede oplossing met de derde oplossing in aan-
raking is gebracht, de pH van de vierde oplossing met een niet-
oxyderend zuur op ongeveer 2,5 wordt ingesteld. 
10. Werkwijze volgens conclusie 3, met het kenmerk, 
dat het niet-oxyderende zuur wordt gekozen uit zoutzuur, azijn-
zuur, zwavelzuur en fosforzuur. 
11. Werkwijze volgens conclusie 10, met het kenmerk, 
dat het niet-oxyderende zuur zoutzuur is. 
12. We kwijze volgens conclusie 11, met het kenmerk, 
dat het niet-oxyderende zuur geconcentreerd zoutzuur is. 
13. Werkwijze volgens conclusie 3, met het kenmerk, 
dat nadat de pH van de vierde oplossing op ongeveer 2 - 4 is 
ingesteld de vierde oplossing bij een opslagtemperatuur tussen 
ongeveer 0 en 30°C wordt gelyofiliseerd ter vorming van een 
vaste stof. 
14. Werkwijze volgens conclusie 13, met het kenmerk, 
dat de opslagtemperatuur ongeveer 20°C is. 
15. Werkwijze volgens conclusie 13, met het kenmerk, 
dat na lyofilisering van de vierde oplossing de gelyofiliseerde 
vaste stof opnieuw wordt opgelost, met een hoeveelheid waterige 
oplossing voldoende om het gedurende de lyofiliseringstrap 
verwijderde water te vervangen, en de opnieuw opgeloste op-
lossing in aanraking tordt gebracht met een voldoende hoeveelheid 

99m 99m van een pekeloplossing van Na " Tc°4 teneinde een ' Tc-gemerkt 
radio-diagnostisch middel te vormen geschikt voor hart-studies 

7 6 1 3 3 3 9 
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en ondersoek van bloedsomloop en hersenen. 
16. Werkwijze volgens conclusie 3? met het kenmerk, 
dat nadat de pH van de vierde oplossing is ingesteld de vierde 
oplossing in aanraking wordt gebracht met een voldoende hoeveel 

99m 99m heid van een pekeloplossing van Fa T 0 ^ om e e n Tc-gemerkt 
radio-diagnostisch middel te vormen geschikt voor hartstudies 
en onderzoek van bloedsomloop en hersenen. 
17. Werkwijze volgens conclusie 13» met het kenmerk 
dat na lyofilisering van de vierde oplossing de gelyofiliseerde 
vaste stof in aanraking wordt gebracht met een voldoende hoeveel 

99m 99m heid van een pekeloplossing van Na TcO^ teneinde een ' Tc-
gemerkt radio-diagnostisch middel te vormen geschikt voor hart-
studies en onderzoek van bloed en hersenen. 
18. Radio-diagnostisch preparaat geschikt voor hart-
studies, bloed- en hersenonderzoek met een pH van ongeveer 2 - 4 
met het kenmerk, dat dit middel stannotartraat, menselijk serum-

99m 
albumine en een pekeloplossing van Fa omvat, waarbij de 
gewichtsverhouding van het menselijke serumalbumine tot het 
stannotartraat tussen ongeveer 50:1 en 150j1 is. 
19. Preparaat zoals gedefinieerd in conclusie 18, met 
het kenmerk, dat de verhouding ongeveer 100 tot 1 is. 
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