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Foreliggende oppfinnelse vedrører røntgenkontrastmidler inne-

holdende perfluorbromalkylet.er som aktiv bestanddel og 

er nyttige som røntgenkontrastmiddel eksempelvis ved kvanti-

fisering av sykdommer som tiltetting av hjertearterien, ved 

5 slag og andre åretettende sykdommer. 

Anvendelse av bromerte fluorkarboner såsom perfluoroktylbromid 

som røntgenkontrastmiddel er rapportert i en artikkel av 

D.M. Long et al. med betegnelsen "Radiopaque Applications of 

10 Brominated Fluorocarbon Compounds in Experimental Animal 

and Human Subjects" i Biochemistry Involving Carbon-Fluorine 

Bonds redigert av Robert Filler, ACS Symposium Series No. 28, 

1976, sidene 171-189. 

15 I US patentene 3.778.381 og 3.453.333 er beskrevet perfluor-

haloalkyletere som er beslektet med eterforbindelsene som ut-

gjør den aktive bestanddel i henhold til foreliggende oppfinn-

else. 

20 I henhold til foreliggende oppfinnelse er det funnet at per-

fluorobromalkyletere representert ved perfluor-l-brombutyl-iso-

propyleter er utmerkede radioopake materialer. Eterene er 

stabile overfor lys og varme og er opake for røntgenstråling. 

Eterene kan anvendes alene eller i vandige dispersjoner og er 

25 relativt ikke-toksiske og transpirerer fra mus med god hastig-

het. 

Generelt har perfluorforbindelser med en eterbinding en tendens 

til å bibeholdes i lange tidsperioder i reticuloendothelial 

30 systemetj "RES" i dyr. Perfluorobromalkyletere er imidlertid 

funnet å transpirere raskt gjennom lungene, hvilket indikerer 

at de ikke holdes tilbake i vev slik som andre etere. 

Perfluorbromalkyleterene kan representeres ved den følgende 

35 formel (I): 

C F - , 0 C F. Br 
m 2m+l n 2n 

hvor n og m uavhengige er heltall i området 2-6. Eterene kan 
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således inneholde 4 -12 karbonatomer som forgrenede eller 

uforgrenede alkylgrupper. Slike etere er RES-fobe, dvs. de 

vil forlate eller ikke holdes tilbake i legemets reticulo-

endothelial system. Spesifikke eter som omfattes av formel 

5 i innebefatter: 

F-l-brometyletyleter 

F-l-brometylisopropyleter 

F-l-brompropylisopropyleter 

10 F-l-brombutylisopropyleter 

F-l-brombutyletyleter 

F-l-brombutylpentyleter 

F-l-bromheksylisopropyleter 

15 Generelt kan eterene fremstilles fra en jodforløper, eksempel-

vis kan perfluor-l-brombutylisopropyleter lett fremstilles 

fra perfluoro-1-jodbutylisopropyleter ved fri radikal halogen-

utbytning med brom i nærvær av UV-lys (aktinisk) på følgende 

måte: 

20 „ , Br2/uv 
(CF3)2 CF0C4FgI

 (CF352 C F O C4 F8 B r 

Den viste omsetning gir i det vesentlige kvantitativ omdan-

nelse av jodforbindelsen til den ønskéde bromforbindelse. 

Fremstilling av forskjellige jodeterforløpere og andre frem-

gangsmåter for omdannelse til bromider er eksempelvis vist i 

US patentene nr. 3.453.333, 3.470.256 og 3.547.861 og i 

"Formation of Fluorinated Ethers in a Modified Halohydrin 

Reaction", Journal of Organic Chemistry, Vol. 33, No. 5, mai, 

1968, sidene 1829-1844. Anvendelse av (CF3)2 CFOC^Fgl for å 

fremstille andre etere er vist i US patentene 3.7 90.607, 

3.781.370 og 3.637.868. 

Eterene vil variere noe med hensyn til deres strålingsopasi-

tet, idet etere med høye brom til karbonvektforhold vil utvise 

større kontrast. Etere med høye brominnhold og færre karbon-

atomer vil være billigere å fremstille enn etere med et lavt 

karboninnhold, eksempelvis perfluor-l-brometylisopropyleter, 
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(CF-j) 2CFOC2F^Br, også ha et høyere damptrykk og derfor raskere 

transpirere fra dyrene. Følgelig vil valget av en eter for 

bruk i et spesielt .strålingsopakt område være avhengig 

av hvor stor kontrast som er nødvendig og hvor raskt det er 

5 ønskelig at eteren skal forlate legemet og naturligvis hvor 

toksisk eteren virker i legemet. Med hensyn til toksisitet så 

kan en viss toksisitet tolereres av et dyr eller menneske, 

følgelig seiv om et selvstendig ikke-toksisk materiale er 

foretrukket kan et lavt toksisitetsnivå aksepteres avhengig 

10 av dyrearten, helsetilstand og andre betraktninger av 

farmakologisk natur. 

Da perfluorbromalkyletere også er gode oksygen- og karbondiok-

sydbærere kan de i en viss grad virke som bloderstatning når 

15 de er passende emulgert eller dispergert i et vandig medium 

eller kan blandes med andre perfluorkarbonbloderstatnings-

midler, slik som beskrevet i US patentene 3.911.138 og 4.105. 

798, samt i annen litteratur vedrørende dette emnet. Ytter-

ligere er eterene meget blandbare med og gode oppløsningsmid-

20 ler for perfluorkarbonbloderstatningsmidler (såsom de nevnt 

i de ovenfor nevnte patenter) og kan derfor anvendes som for-

tynningsmidler for andre perfluorkarbonbloderstatningsmidler 

eller som oppløsningsmidler for perfluorkarbonbloderstatnings-

midler, som vanligvis er faststoffer. Eterene kan anvendes 

25 alene eller blandes med vann til å gi vandige dispersjoner 

såsom emulsjoner. Vannemulsjoner av olje-i-vann eller vann-i-

oljetypen kan anvendes. Jo større mengden av perfluorbromalkyl-

eteren er desto større er opasiteten. Emulsjonene kan inneholde 

10-90 volum% vann, fortrinnsvis 50-90 volum% og perfluorbrom-

30 alkyleteren kan utgjøre så meget som 95 volum% og så lite som 

ca. 5 volum% av emulsjonen, fortrinnsvis 5-20 volum%.Blandinger 

av forskjellige etere kan anvendes. Normalt vil emulsjonen inne-

holde 0,5-10 vekt%, fortrinnsvis 1-5 vekt% av et emulgerings-

middel, regnet på vanninnholdet av emulsjonen. Det spesielt 

35 anvendte emulgeringsmiddel er ikke kritisk men det bør i seg 

seiv være ikke toksisk eller dets toksisitet bør være aksep-

tabel og det bør danne en relativt stabil emulsjon. Foretrukne 

emulsjoner er av ikke-ionisk type, såsom eggeplommefosforlipid 

som er et overflateaktivt middel kjent for å være uskadelig 
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Også egnet er polyoksyetylener, polyoksypropylener og kopoly-

merer derav, eksempelvis tilgjengelige under handelsnavnet 

"Pluronic", samt de fluorerte overflateaktive midler som er 

beskrevet i US patentene nr. 3.828.085 og 3.547.995. 

5 

De ikke-ioniske fluorinneholdende overflatemidler som er 

beskrevet i de ovenfor nevnte US patenter gir spesielt stabile 

emulsjoner og er fluorerte amidoaminoksyder med den generelle 

formel: 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

RfC0N-RQ (1) 

hvori R^ er en perfluoralkylgruppe med 4-25 karbonatomer eller 

en polyfluoralkoksyalkylgruppe hvori alkoksygruppen kan inne-

holde 3-40 karbonatomer og hvorav minst en vesentlig del derav 

er perfluoert og alkylgruppen kan inneholde 2-40 karbonatomer 

og kan være fluorert og. ikke fluor ert. Y er hydrogen eller 

alkyl med 1 - 6 karbonatomer, R er en alkylengruppe med 

formelen: 

-C H« -
z 2z 

hvori z er et heltall i området 1-5, og Q er en alifatisk 

aminoksydgruppe med formelen: 

?5 
N - R, 
I 6 

0 

hvori R^ og R^ hver er en alkylgruppe med 1-6 karbonatomer 

eller hydroksyterminerte alkylgrupper med 2-6 karbonatomer. 

I alle tilfeller kan alkoksy-alkyl og alkylengruppene være 

forgrenet eller uforgrenede. 

Røntgenkontrastmidlene inneholdende som aktiv bestanddel 

perfluorbromalkyleterene kan anvendes til forskjellige røntgen-

bildeformål for medisinsk- og veterinærdiagnostisk formål. 

Feiter innen radiografisk anvendelse innebefatter eksempelvis 

gastroenterografi, alveolografi, bronchografi, lymfografi, 
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ventrikulorayelografi, splenografi, kolecystofrafi, pancreato-

grafi, renal angiografi og retrogradeurografi. Under spesiell 

henvisning til renal angiografi er røntgenkontrastmidlene 

ifølge oppfinnelsen når det eksempelvis anvendes emulsjon 

g helt spesielle idet de ikke utskilles i urinen. Ytterligere 

vil alle arterier; arterioler, venuler og årer i nyrene frem-

stå meget klart. På den annen side vil røntgenbildet tatt med 

et konvensjonelt jodert, vannoppløselig kontrastmiddel bare 

gi en helt sort, nyreformet siluett fordi middelet utskilles 

10 så raskt. For tilfellet av lymfografi er de kjente vannoppløse-

lige kontrastmidler sirupaktige og det er meget vanskelig å 

anvende en liten 3 0 gauge nål for deres administrasjon. Per-

fluorbromalkyleterkontrastmidlene vil imidlertid lett gå 

gjennom en slik liten nål og derfor letter diagnoseprosedyren. 

15 

Når eteren, alene eller i en vandig dispersjon anvendes som 

et strålingsopakt middel, kan det innføres i legemet på for-

skjellige måter. Egnede metoder innebefatter svelging, injek-

sjon eller via et kateter. De anvendte mengder kan variere 

20 vesentlig avhengig delvis av vekten av dyret, det spesielle 

området som blir røntgenundersøkt. Intensiteten (eller mengden) 

av røntgenbestråling kan også influere mengden av den anvendte 

eter. De nevnte faktorer vil rutinemessig bli tatt i betraktning 

av en fagmann for å bestemme den effektive mengde for tilstanden 

25 som skal undersøkes. 

Eteren eller eterdispersjonen bør gjøres isotonisk eller på 

annen måte fysiologisk akseptabel for blod før innføring i blod-

strømmen med tilsetning av salter (som "Ringer" oppløsning) 

30 puffere (såsom NaHCO^) eller andre tilsetningsmidler som van-

ligvis anvendes for slikt formål. 

Det etterfølgende eksempel vil illustrere oppfinnelsen. 

35 
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Eksempel 

Perfluor-l-brombutylisopropyleter, (CP3)2CFO C ^ B r fremstilles 

med 85% utbytte ved å omsette brom med (CF3)^CFOC^Fgl i nærvær 

5 av UV lys. Produktet renses under anvendelse av en "Perkin-

Elmer Annular Still" og preparativ gasskromatografi og karak-

teriseres ved massespektrometri og infrarød spektroskopi. 

Eteren har et kokepunkt på 113-115°C ved 760 torr og en densi-

tet på 1,861 g/cm3 ved 24°C. 

10 Molvekt: 446 (beregnet og funnet), 

Eteren har en LD-50 på 100 ml/kg som en emulsjon inneholdende 

10 volum% av eteren og 90 volum% av en 5 vekt%-ig "Pluronic 

F68" overflateaktivt middel i vann og derfor relativt ugiftig. 

15 "Pluronic F68" overflateaktivt middel er en polyoksyetylen-

polyoksypropylenkopolymer med en molekylvekt over 8200. Grenser 

for toksisitetsdata er som følger: 

Tabell 1 

20 Emulsjon Antall i live ved vist tid 

Dose (ml/kg) 10 min. 1 time 7 døgn 

100 3/4 3/4 3/4 

75 4/4 4/4 4/4 

50 4/4 4/4 4/4 

25 

30 

35 

For å bestemme emulsjonens stabilitet ble den ovenfor beskrevne 

emulsjon av eteren, fremstilt ved ultralvdbehandling og lagret 

ved 2°C i et forseglet "Pyrex" rør i et kjøleskap. Emulsjonens 

stabilitet ble bestemt ved å måle den optiske densitet initialt 

og etter flere døgns lagring av prøvene under anvendelse av 

et "Spectronic 20 apparat" og en passende cellestørrelse. 

Sammenligning av emulsjoner hvori perfluordekalin eller per-

fluortributylamin ble anvendt i stedet for eteren indikerer 

at eteremulsjonen er rimelig stabil. Stabiliteten av andre 

perfluorbromerte eteremulsjoner vil forventes å variere. 

Transpirasjonen ble målt vea å injisere en mus med den ovenfor 

beskrevne prøveemulsjon og plassere musen i et glasskammer 
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gjennom hvilket oksygen strømmer i en mengde på 20 crtiVmin. 

Etter 20 min. blir prøver av oksygenet fjernet under anvend-

else av en mikropipette og analysert gasskromatografisk under 

anvendelse av "SE-30" kolonne og en elektronfangedetektor. 

5 Ved kalibrering av detektoren med en standard fremstilt fra 

perfluorforbindelsen i emulsjonen kan hastigheten med hvilken 

perfluorforbindelsen transpireres gjennom hud og lunger av 

den intakte, våkne mus beregnes. Når man kjenner mengden 

injisert i musen og hastigheten med hvilken den forsvinner 

10 over en tidsperiode så kan tiden ved hvilken alt av perfluor-

forbindelsen er borte beregnes. 

Resultatene av den nevnte prøvemetode sammenlignet hovedsake-

lig med de samme emulsjoner bortsett fra at det ble anvendt 

15 andre forskjellige perfluorforbindelser, nemlig perfluordeka-

lin og perfluoroktylbromid, uttrykt som hastigheter (^ig/min) 

etter forløpte tider på 5, 10, 20, 30 og 40 uker, indikerer 

at perfluor-l-brombutylisopropyleter forlater legemet med en 

hastighet nesten tilsvarende den som for perfluordekalin, som 

20 er kjent for å transpirere raskt, og derfor har en ønsket 

transpirasjonshastighet. 

Akkumulering av perfluor-l-brombutylisopropyleter i lever og 

milt i mus infusert med den ovenfor beskrevne eteremulsjon 

25 bestemmes ved direkte forbrenning av lever og milthomogenat 

ved natriumbifenyl etterfulgt av fluorionmåling med en elek-

trode. Resultatene er som følger for en infusjonddose, 100% cm / 

kg. 

Tabell 2 

30 Våtforbrenningsanalyse av lever og milt 

etter infusjon Prosent av dose tilbake 

7 
Lever 
15,88 
16,72 

Middeltall 
16,3 

Milt 
4,77 

13 2,59 
2,59 

2,59 2,30 

24 1,4 
1,2 

1,3 0,4 

De erholdte data viser at eteren gikk til lever og milten og 
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deretter forsvant. 

I andre forsøk ble vevprøver tatt fra mus som var gitt intra-

venøse doser av den ovenfor beskrevne emulsjon inneholdende 

5 perfluor-l-brombutylisopropyleter. Emulsjonsdosene var 100, 
3 

75 og 50 cm /kg. Musene ble avlivet etter 7, 13 og 24 døgn 

og prøver av lever, milt og nyrer ble fjernet, -fiksert og 

montert for seksjonering. En prøve av milten ble fjernet fra 

musen 33 0 dagn etter infusjon. Noen av disse vev ble seksjonert 

10 og undersøkt. Under perioden hvor eteren er tilstede i store 

mengder viste eksaminasjon med mikroskop liten eller ingen 

mitose eller hepatocytter men en viss hypertrofi av kjernene 

kunne sees. Tokjernede celler ble observert og i visse til-

feller så mange som 53% var tokjernede. Mindre enn 1% av 

15 heptocyttcytoplasma var okkupert av perfluorbromalkyleteren. 

En viss infiltrasjon av mononukleare celler ble observert 

og blast-lignende celler såvel som fluorkarbonpartikler ble 

funnet i interstitium. Re-emulgering av store fluorkarbon-

partikler til mindre partikler, som normalt skjer før for-

20 svinning var nesten fullstendig. To uker etter infusjon var 

leveren innen sine normale grenser bortsett fra at visse 

fagocytter inneholdt perfluorbromforbindelsen og kjernen i 

heptocyttene var observert noe forstørret, men ellers normale. 

25 En ren prøve av perfluor-l-brombutylisopropyleter ble injisert 

i trachea i en anestetisert rotte via et plastrør med en 

ende. Serierøntgenbilder ble tatt og viste at eteren var et 

godt kontrastmiddel. På samme måte ble den ovenfor beskrevne 

emulsjon inneholdende eteren injisert intravenøst til en mus. 

30 Røntgenbilder (50 KVA anvendt) ble tatt to døgn senere. Rønt-

genbildene viste klart lever og milt hvilket indikerte at 

eteren deponeres i det retikuloendotheliale system. De nevnte 

resultater viser den effektive anvendelsen av den aktuelle 

eter som et strålingsopakt middel. 
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P a t e n t k r a v 

5 

1. Røntgenkontrastmiddel i form av en vandig emulsjon 

inneholdende 50-90 volumÆ vann, 0,5-10 vekt# av et disper-

geringsmiddel, fortrinnsvis et fluorert amidoaminoksyd eller 

1Q eggeplommefosforlipid, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at det inneholder 5-

20 volum^ av en perfluorbromalkyleter med formelen 

cmF2m+l
ocnF2nBK 

15 

hvori n og m uavhengig er heltall i området 2-6. 

2. Røntgenkontrastmiddel Ifølge krav 1, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at perfluorbromalkyl-

20 eteren er fluor-l-brombutylisopropyleter. 

25 

30 

35 
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