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Den foreliggende oppfinnelse angar en fremgangsmåte for

fremstilling av et radioaktivt farmasøytisk preparat.

Radioaktive farmasøytiske preparater har flere

anvendelser ved terapeutisk og/eller diagnostisk behandling

av dyr når det gjelder forskjellige sykdommer, særlig kreft.

Utvikling av ben-metastase er en vanlig og ofte

katastrofal kjensgjerning for en kreftpasient. Smerten,

patologiske brudd, hyppige nevrologiske skrøpeligheter og

påtvungen ubevegelighet forårsaket av disse metastatiske

benskader minsker i betydelig grad livskvaliteten for

kreftpasienten. Antallet pasienter som pådrar seg meta-

statisk sykdom er stor, idet nesten 50% av alle pasienter

som pådrar seg bryst-, lunge- eller prostata-karsinom til

slutt vil utvikle benmetastase. Benmetastase sees også hos

pasienter med karsinom i nyren, skjoldbruskkjertelen,

blæren, halsen og ved andre tumorer, men kollektivt

representerer disse mindre enn 20% av pasienter som utvikler

benmetastase. Metastatisk benkreft er sjelden livstruende,

og leilighetsvis lever pasientene i år etter oppdagelse av

benskadene. I begynnelsen er målet med behandlingen

konsentrert om å mildne smerte og således redusere behovene

for narkotiske medisiner og øke bevegeligheten. Man håper

tydeligvis at en del av kreftformene kan helbredes.

Radioaktive farmasøytiske preparater som anvendes i

preparatene ifølge den foreliggende oppfinnelse, er blitt

fremstilt som deres metall-ligand-komplekser, spesielt

midlet samarium-153-etylendiamintetrametylenfosfonsyre

("153Srn-EDTMP") som beskrevet i US-patent 4 898 724. 153Sm-

EDTMP, særlig som farmasøytisk preparat derav, har

anvendelse for lindring av bensmerte og for behandling av

kalkdannende tumorer, og denne anvendelse og fremstilling er

beskrevet i US-patent 4 898 724, kanadisk patent 1 243 603

og publisert europeisk patentsøknad 164 843. Den

ytterligere anvendelse av radioaktive farmasøytiske

preparater for benmargsundertrykkelse er gitt i US-patent

4 853 209. Alle disse referanser beskriver anvendelse av de

radioaktive farmasøytiske preparater ifølge den foreliggende



oppfinnelse, spesielt 153Sm-EDTMP, i et preparat med egnede

farmasøytisk tilfredsstillende bærere.

Ett hensyn ved administrering av hvilket som helst

radioaktivt farmasøytisk preparat er potensialet for

radiolytisk nedbrytning av det (de) organiske molekyl(er)

som finnes i preparatet og som kan forandre biofordelingen

av radioisotopen eller resultere i toksiske biprodukter.

Ingen av disse forhold er ønskelige. Når det er nødvendig

med store mengder radioaktivitet, er det et øket potensiale

for bestrålingsskade av det organiske molekyl (f.eks.EDTMP).

Denne nedbrytning skjer mest sannsynlig når terapeutiske

radionuklider (f .eks. 153Sm) anvendes som er utformet for

avgivelse av høye bestrålingsdoser.

Én fremgangsmåte som har vært forsøkt for forhindring

av radiolyse, er å tilsette en fri-radikal-inhibitor til

preparatet. Inhibitoren eller dens nedbrytningsprodukter

kan imidlertid være toksisk eller innvirke på biofordelingen

av det radioaktive farmasøytiske preparat. Anvendelse av en

inhibitor så som benzylalkohol er omtalt av H. Ikebuchi et

al., Radioisotopes 26(7), 451-7 (1977); B.J. Floor et al.,

J. Pharm. Sei. 74 (2), 197-200 (1985); og A. Rego et al., J.

Pharm. Sei. 71 (11), 1219-23 (1982).

Et ytterligere trekk når det gjelder radioaktive

farmasøytiske preparater (som vist i US-patent 4 898 724 og

publisert europeisk patentsøknad 164 843) er at et molart

overskudd av ligand (f.eks. EDTMP) sammenliknet med metall-

mengden kan anvendes. Når store mengder metall-ioner

(f.eks. Sm3+) injiseres, injiseres det derfor også en mye

større mengde fritt chelaterende middel (f.eks. EDTMP). Det

tilstedeværende overskudd av ligand kan være i stand til å

kompleksbinde metall-ioner i blodstrømmen, hvilket kan føre

til komplikasjoner for pasienten. Det er derfor ønskelig å

ha et preparat som inneholder en minimal mengde fritt

chelaterende middel.

Et annet hensyn ved administrering av radioaktive

farmasøytiske preparater er injeksjonsmåten. Typisk

administreres alle slike radioaktive farmasøytiske



preparater ved intravenøse injeksjoner (I.V.). Pasienten

kan oppleve et visst ubehag ved en I.V.-injeksjon, og noen

ganger er det vanskelig å finne en egnet vene for injeksjon

hos pasienten.

Følgelig ville det være fordelaktig å ha en utformning

for radioaktive farmasøytiske preparater som hadde minimal

radiolyse før anvendelse, som kunne injiseres på flere måter

og som unngikk overskudd av fri (eller ikke-kompleksbundet)

ligand.

Oppgaven løses ifølge foreliggende oppfinnelse ved en

fremgangsmåte av den innledningsvis nevnte art som omfatter

at en radionuklide valgt fra samarium-153, holmium-166,

ytterbium-175, lutetium-177, yttrium-90 eller gadolinium-159

omsettes med etylendiamintetrametylenfosfonsyre eller

fysiologisk tilfredsstillende salter av denne, frysing av

komplekset og deretter tining av komplekset før anvendelse.

De medfølgende tegninger er tilveiebrakt for illus-

trering av radiolyse som følger:

Fig. 1 viser radiolyse av EDTMP med 100 mCi/ml

spesifikk aktivitet av 153Sm i nærvær av 5% etanol ("EtOH";

+), 0,9% benzylalkohol ("BzOH";0 ); frosset (A) og en

kontroll (I).

Fig. 2 viser radiolyse av EDTMP som ikke-inhiberte sett

ved forskjellige spesifikke aktiviteter av 153Sm: I 100

mCi/ml; + 50 mCi/ml; <> 3 0 mCi/ml; A 30 mCi/ml.

Det er nå overraskende blitt funnet en forbedret

utformning for administrering av radioaktive farmasøytiske

preparater, særlig 153Srn-EDTMP, som reduserer radiolyse av

EDTMP uten å forandre ytelsen av det radioaktive farma-

søytiske preparat. Radioaktive farmasøytiske preparater som

er egnet for anvendelse i de foreliggende preparater ifølge

denne oppfinnelse, innbefatter komplekser som omfatter minst

én radionuklide kompleksbundet med en ligand, eller et

fysiologisk tilfredsstillende salt av denne.

Eksempler på egnede radionuklider er samarium-153

(153Sm) , holmium-166 (166Ho) , ytterbium-175 (175Yb) , lutetium-

177 (177Lu) , yttrium-90 (90Y) eller gadolinium-159 (159Gd) .



Særlig foretrukkede radionuklider er 153Sm og 1€6Ho, idet 153Sm

er mest foretrukket.

Eksempler på egnede ligander er etylendiamintetra-

metylenfosfonsyre ("EDTMP"), dietylentriaminpentametylen-

fosfonsyre ("DTPMP"), hydroksyetyletylendiamintrimetylen-

fosfonsyre ("HEEDTMP"), nitriltrimetylenfosfonsyre ("NTMP"),

tris(2-aminoetyl)aminheksametylenfosfonsyre ("TTHMP"), 1-

karboksyetylendiamintetrametylenfosfonsyre ("CEDTMP"),

bis(aminoetylpiperazin)-tetrametylenfosfonsyre ("AEPTMP") og

1,4,7,lO-tetraazacyklododekantetrametylenfosfonsyre

("DOTMP"), og fysiologisk tilfredsstillende salter av disse.

Spesielt foretrukkede ligander er EDTMP, DTPMP, HEEDTMP,

TTHMP, AEPTMP, CEDTMP og DOTMP, idet EDTMP er spesielt

foretrukket. Et spesielt foretrukket radioaktiv farma-

søytisk preparat for anvendelse ved den foreliggende

oppfinnelse er 153Sm-EDTMP og dens fysiologisk tilfreds-

stillende salter.

De foreliggende preparater kan også fremstilles med et

divalent metall-ion med fra 0,25 til 5 mol divalent metall-

ion pr. mol ligand som ikke innvirker på dannelsen av det

radioaktive farmasøytiske kompleks. Når det divalente

metall-ion tilsettes før radionukliden, fordrer ikke

preparatet frysing før tilsettingen av radionukliden skjer,

og da bare hvis det går en betydelig tid mellom dannelsen av

det radioaktive farmasøytiske preparat og anvendelsen av

det.

Det er nå dessuten blitt funnet at intravenøs ("I.V.")

injeksjon ikke fordres for oppnåelse av den ønskede bio-

fordeling av radionuklide ved anvendelse av et radioaktivt

farmasøytisk preparat fremstilt ifølge den foreliggende

oppfinnelse. Når det er ønskelig eller nødvendig,

tilveiebringer snarere intraperitoneale ("I.P."), subkutane

("S.C.") eller intramuskulære ("I.M.") injeksjoner liknende

biofordelinger.

De foreliggende radioaktive farmasøytiske preparater

som inneholder det divalente metall, minimaliserer

tilstedeværelsen av fri (eller ikke-kompleksbundet) ligand



(f.eks. EDTMP) som innføres i pattedyrets blodstrøm. Dette

divalente metall-ligand-kompleks reduserer chelatbinding av

andre metaller (f.eks. kalsium) i blodet ved liganden.

Således minskes den skadelige effekt av overskuddet av

ligand. Imidlertid må ikke de divalente metaller innvirke

på dannelsen av det radioaktive farmasøytiske kompleks

(f .eks. 153Sm-EDTMP) . Egnede divalente metaller er Fe2t og

Mn2+ og jordalkalimetallene, for eksempel Mg2+, Ca2+, Sr2+ og

Ba2+, idet Ca2+ er mest foretrukket. Disse radioaktive

farmasøytiske preparater fremstilles slik at fra 0,25 til 5

mol av det divalente metall er tilstede pr. mol ligand,

særlig foretrukket fra 0,5 til 3,0 mol, fortrinnsvis fra 0,5

til 1 mol, mer foretrukket fra 0,75 til 1 mol, og mest

foretrukket fra 0,9 til 1 mol.

Det er flere måter for fremstilling av slike radio-

aktive farmasøytiske preparater med divalent metall. Én

måte (metode A) er å fremstille et divalent-metall-preparat

som tilsettes til det radioaktive metall-ligand-kompleks.

Det radioaktive metall-ligand-kompleks kan eventuelt være

blitt frosset og deretter tint for tilsetting av det

divalente metall, og kan hvis ønskelig fryses på nytt og

deretter tines før anvendelse. En annen måte (metode B) er

å tilsette det divalente metall til løsningen med det

radioaktive metall. Liganden tilsettes så under dannelse av

komplekset, og deretter fryses dette preparat, hvis

ønskelig. På grunn av at radiolyse ikke skjer før liganden

tilsettes, anvendes frysing hvis tiden som går før

anvendelse, gjør dette ønskelig. Det er også mulig å ko-

administrere det radioaktive farmasøytiske preparat som kan

ha vært frosset og tint for anvendelse, med en løsning av

divalent metall-ion, f.eks. kalsiumglukonat, ved to atskilte

I.V.-injeksjoner omtrent samtidig til pasienten. Den fjerde

måte, og den foretrukkede måte (metode D) er å tilsette det

divalente metall som dets klorid, eller mer foretrukket som

dets hydroksyd, til liganden og deretter justere pH, f.eks.

ved tilsetting av natriumhydroksyd ("NaOH"), eventuelt

frysetørke løsningen under dannelse av et lyofilisert



preparat (sett) av divalent metall og ligand. Den sure

løsning av radioaktivt metall-ion anvendes for rekondi-

sjonering av settet, og resulterer i det radioaktive

farmasøytiske preparat egnet for anvendelse og ved den

ønskede pH. Ett hensyn ved hver av metodene for dannelse av

det radioaktive farmasøytiske preparat er halveringstiden

for den radionuklide som anvendes (f .eks. 153Sm t1/2 = ca. 46

timer). Et annet hensyn er lengden av tiden som radio-

nukliden er i løsning med liganden. Aktivitetsmengden og

det tidsrom radionukliden er i løsning med liganden, vil

bestemme ønskeligheten for frysing av det radioaktive

farmasøytiske preparat.

Det ble fremstilt sett som inneholdt et ligandpreparat

med ca. én ekvivalent av divalent metall pr. ekvivalent av

ligand ved den foretrukkede utførelsesform (metode D). Også

løsningen av divalent metall og ligand kan frysetørkes, som

ved rekondisjonering med en løsning av radionuklide danner

et kvantitativt kompleks med det radioaktive metall-ion og

har en pH på fra 7 til 8,5. Det divalente metallpreparat er

spesielt foretrukket når det anvendes store doser av ligand,

vanligvis med de høyere doser av radionuklide, særlig

anvendt for benmargsfjerning.

Således frysetørkes fortrinnsvis settene som inneholder

liganden, så som EDTMP, eventuelt med det divalente metall

tilstede, på en slik måte at tilsettingen av en for-bestemt

mengde av radionuklideløsning i en egnet konsentrasjon av

HC1 (fortrinnsvis fra ca. 0,001 til 1 N HC1, eller mer

foretrukket fra 0,01 til 0,1 N HCl) ville resultere i et

kvantitativt utbytte av radionuklide-ligand-kompleks, f.eks.

Sm-EDTMP, og har en resulterende pH på mellom 7 og 8,5. Når

det gjelder det radioaktive farmasøytiske preparat 153Sm-

EDTMP, er den foretrukkede konsentrasjon av EDTMP 35 mg/ml

og den foretrukkede Sm-konsentrasjon 3 x 10"4 M (d.v.s. ca.

278:1 EDTMP:Sm).

De foreliggende radioaktive farmasøytiske preparater,

særlig 153Sm-EDTMP-preparater, med eller uten det divalente

metall tilstede, kan fryses for minimalisering av radiolyse



av liganden, og deretter tines før anvendelse. Frysingen

kan utføres på hvilken som helst hensiktstnessig måte som

bevarer produktets sterilitet (f.eks. ved flytende nitrogen

eller tørris), og deretter, når det er ønskelig å anvende

preparatet, får det tine.

Administreringsmåten for de slik fremstilte preparater

kan velges blant I.V., I.P., S.C. eller I.M.

Biofordelingsresultatene er like for de foreliggende

radioaktive farmasøytiske preparater ved alle injeksjons-

måtene.

Det er nå blitt funnet en forbedret fremgangsmåte for

fremstilling av radioaktive farmasøytiske preparater, særlig
153Srn-EDTMP, som reduserer radiolyse av liganden uten at

ytelsen av det radioaktive farmasøytiske preparat forandres.

Radioaktive farmasøytiske preparater som er egnet for anven-

delse i de foreliggende preparater fremstilt ifølge denne

oppfinnelse, innbefatter komplekser som omfatter minst én

radionuklide kompleksbundet med etylendiamintetrametylen-

fosfonsyre, eller fysiologisk tilfredsstillende salter

derav.

Eksempler på egnede radionuklider er samarium-153

(153Sm) , holmium-166 (166Ho) , ytterbium-175 (175Yb) , lutetium-

177 (177Lu) , yttrium-90 (90Y) og gadolinium-159 (159Gd) .

Særlig foretrukkede radionuklider er 153Sm og 1S6Ho, idet l53Sm

er mest foretrukket.

Egnede fysiologisk tilfredsstillende salter er blitt

definert i US-patent 4 898 724 og innbefatter syreaddisjons-

saltene av slike baser som vil danne et salt med minst én

syregruppe i den anvendte ligand, og som ikke vil bevirke

noen betydelig skadelig fysiologisk effekt ved admi-

nistrering til et dyr i doseringer i overensstemmelse med

god farmakologisk praksis. Egnede baser innbefatter for

eksempel alkalimetall- og jordalkalimetall-hydroksydene,

-karbonatene og -bikarbonatene, så som natriumhydroksyd,

kaliumhydroksyd, kalsiumhydroksyd, kaliumkarbonat, natrium-

bikarbonat, magnesiumkarbonat, ammoniakk, og primære,

sekundære og tertiære aminer. Disse fysiologisk tilfreds-
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stillende salter kan fremstilles ved at syre bringes i

kontakt med den passende base.

Definisioner

Sm = samarium, alle isotoper, både radioaktive og ikke

radioaktive. (Det samme for de andre radionuklider ifølge

oppfinnelsen).
a53Sm = den radioaktive isotop av samarium med en atom-

masse på 153. (Det samme for de andre radionuklider ifølge

oppfinnelsen).

EDTMP = etylendiamintetrametylenfosfonsyre.
153Srn-EDTMP = 153samarium-etylendiamintetrametylenfosf on-

syre, som er et kompleks i løsning; den inneholder både

radioaktive og ikke-radioaktive isotoper av samarium.

Merking = Tilsetting av 0,5-1 pikoCi 153SmCl3- eller
166HoCl3-løsning som sporingsisotop.

Radioaktiv farmasøytisk preparat = et radioaktivt

farmasøytisk preparat for diagnostisering og/eller behand-

ling, vanligvis en løsning som inneholder et radioaktivt

metall-ion (f.eks. 153Sm) festet til en organisk ligand

(f.eks. EDTMP) i en vandig løsning.

Sett = en ampulle som inneholder et faststoff-ligand-

preparat, som eventuelt inneholder et divalent metall-ion,

til hvilket en løsning av radioaktivt metall-ion tilsettes

for det formål å danne det radioaktive metall-ligand-

kompleks.

X-ml-sett = et sett som er utformet til å motta X-ml av

en radioaktiv metallion-løsning for det formål å danne

radionuklide-ligand-komplekset.

Rekondisjonering = tilsetting av en sur

radionuklideløsning til et sett for det formål å danne et

radionuklide-ligand-kompleks.

TBA = tetrabutylammoniumhydroksyd

BzOH = benzylalkohol

EtOH = etanol

% = prosent

HCl = saltsyre



NaOH = natriumhydroksyd

I.V. = intravenøs injeksjon

I.P. = intraperitoneal injeksjon

I.M. = intramuskulær injeksjon

S.C. = subkutan injeksjon

MDP = metylendifosfonat

Generelt eksperimentelt

Den kromatografiske kationebytter-separasjonsmetode ble

anvendt til bestemmelse av kompleksutbyttet. Denne frem-

gangsmåte er beskrevet i US-patent 4 898 724.

HPLC = høy-ytelse-væskekromatografi; den anvendte

kolonne var en kolonne av typen Hamilton® PRP-1, reversert

fase, og elueringsmidlet var 0,1 M natriumacetat og 0,005 M

TBA. Strømningshastigheten var 1 ml/min; påvisningen

skjedde med en radiometrisk detektor og U.V.-detektor (240

ran) koplet i serie.

EDTMP ble fremstilt i ren form, egnet for anvendelse

som et farmasøytisk preparat ved fremgangsmåten beskrevet i

US-patent 4 937 333 og publisert europeisk patentsøknad

411 941.
153Sm ble anskaffet fra forskningsreaktoren ved

Universitetet i Missouri, Columbia, MO.

Barnstead NANOpure®-vann ble anvendt som det

destillerte vann.

Ca(OH)2 var som dihydratet fra MCB eller Aldrich, 95%

rent.

Alle reagenser som ikke er spesifisert på annen måte,

ble anskaffet og anvendt som mottatt.

Oppfinnelsen vil bli gjort ytterligere klar ved de

følgende eksempler, som er ment kun å være eksempler på den

foreliggende oppfinnelse.

Eksempel 1: Me_tode A, intet__kalsium tilsatt

3 ml av en 8 x 10"2 M EDTMP-løsning som hadde en Sm-

konsentrasjon på 3 x 10"4 M, ble fremstilt. Den spesifikke

aktivitet var 100 mCi 153Sm pr. ml. Tre 200 /il porsjoner
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(prøve I, II og III) ble anbrakt i plastampuller og frosset

under anvendelse av et tørris-aceton-bad. Plastampullene

ble oppbevart i en fryseboks. En annen 500 fil porsjon ble

anbrakt i en glassampulle, og 4,3 /il benzylalkohol ble

tilsatt slik at man fikk en 0,9% (på vekt/volum-basis)

løsning (prøve A) . En ytterligere 500 fil porsjon ble

anbrakt i en glassampulle, og 31,8 ^1 etanol ble tilsatt

slik at man fikk 5% (på vekt/volum-basis) løsning (prøve B).

Løsningene ble analysert ved hjelp av HPLC, og

nedbrytningen ble overvaket som en funksjon av tiden.

Nedbrytning viste seg ved tilsynekomst av ikke-Sm-EDTMP-

topper i det radiometriske kromatogram. For denne

tidsundersøkelse fikk én frosset plastampulle tine ved

omgivelsestemperatur, og en del ble analysert. Løsningen

fikk stå uten frysing i 2-4 timer, og analysen av løsningen

ble gjentatt. De andre to plastampuller ble anvendt for å

få data ved større tidsintervaller på liknende måte.

Resultatene viste bare én radiometrisk topp som svarte

til det ønskede produkt over et 60 timers tidsrom for de

frosne prøver. Kontrollen (ikke-inhibert prøve) og både

benzylalkohol- og etanolprøvene viste flere radiometriske

topper. Prosentandelen av bestråling som ikke svarte til

det ønskede produkt som en funksjon av tiden fra rekondi-

sjonering, er vist i tabell 1.
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Tabell 1

INHIBERING AV RADIOLYTISK NEDBRYTNING

(100 mCi/ml)

Prøve Tid %
(timer) nedbrytning

Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll

A
A
B
B
I
I
II
II
III
III

0,25
1,17
4,3
6,3

12,25
24,0
10,2
25,5
9,2

26,2
8,25

10,9
22,6
27,0
48,2
70,5

0
0
0,4
0,9
4,9

18,3
0,1
2,6
0,5

18,2
0
0
0
0
0
0,1

A = 0,9% BzOH, sammenliknende

B = 5% EtOH, sammenliknende

I = frosset, tint etter 8.1/4 time og analysert;

fikk stå tint inntil 10,9 timer for analyse

II = frosset, tint etter 21 timer, analysert etter

22,6 timer og etter 27 timer

III » frosset, tint etter 48,2 timer, analysert,

frosset på nytt og deretter tint igjen etter

70,5 timer for analyse

Prøver A og B er ikke ifølge oppfinnelsen; Prøver I, II og

III er ifølge oppfinnelsen.

Resultatene er også vist ved fig. 1.

Eksempel A (sammenlikningseksempel; kontroll)

Prøvene ble tillaget ved fremgangsmåten beskrevet i

eksempel 1, bortsett f ra at den spesifikke aktivitet av 153Sm

var 30, 30 og 50 mCi/ml (henholdsvis prøve C, D og E).

Resultatene er vist i tabell A.

Disse resultater, sammen med kontrollen (100 mCi/ml)

fra eksempel 1 er vist grafisk på fig. 2. Dette diagram
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viser at hastigheten av radiolytisk nedbrytning er

proporsjonal med radionuklidens spesifikke aktivitet

IKKE-INHIBERT

Prøve

C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E

Tabell A

RADIOLYTISK

Tid
(timer)

0,3
2,25
4,47
6,75
11,3
21,25
35,0
53,0
0,17
2,42
4,5
6,6

10,75
20,6
33,8
52,83
2,0
5,25
7,6
11,5
25,5
47,0

NEDBRYTNING
%

nedbrytning

0
0
0
0
0
0,7
1,4
3,1
0
0
0
0
0
0,4
1,2
2,1
0
0
0
0,2
0,7
6,5

Eksempel 2; Metode A. intet kalsium tilsatt

To løsninger ble tillaget som beskrevet i eksempel 1,

bortsett fra at de inneholdt 27 mCi/ml av 153Sm, og de ble

frosset på samme måte som i eksempel 1. Prøvene ble lagret

i en beholder fylt med pulverformig tørris. Prøver ble

uttatt etter at løsningen hadde fått tine, og deretter ble

løsningen frosset på nytt. HPLC-fremgangsmåten ifølge

eksempel 1 ble anvendt for analysering av prøvene. Ingen

andre radiometriske topper enn én som svarte til det ønskede

produkt, ble påvist etter at prøvene hadde vært frosset i et

tidsrom på 70 timer.

Eksempel 3: Metode A

3 ml EDTMP-løsning med konsentrasjon 70 mg/ml ble
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pipettert i et begerglass. pH i løsningen ble justert til

ca. 10,26 med 50 vekt% NaOH. Etter at løsningen var blitt

anbrakt i en serumampulle, ble vannet fjernet i en vakuum-

ovn. Tre slike ampuller ble tillaget ("EDTMP-sett").

Tre 6,0 ml EDTMP-sett, tillaget ved ovennevnte frem-

gangsmåte, ble rekondisjonert med HoCl3, 3 x 10'
4 M i 0,1 N

HC1. Hvert sett ble merket med 150 /il 166Ho. pH i den

komplekse løsning ble målt for hver prøve og ble funnet å

være fra 7,6 til 7,7. Til én prøve (prøve IV) ble det

tilsatt CaCl2 for oppnåelse av et molart forhold mellom Ca og

EDTMP på 1:1. Til en annen prøve (prøve V) ble det tilsatt

CaCl2 for oppnåelse av et molart forhold mellom Ca og EDTMP

på 2:1. Den tredje prøve var kontrollen (uten tilsatt

CaCl2) . Prøve IV hadde ved tilsetting av CaCl2 en pH på

7,06, som så ble justert til en pH på 7,5 med 50 vekt% NaOH.

Prøve V hadde ved tilsetting av CaCl2 en pH på 6,6, som så

ble justert til en pH på 7,5 med 50 vekt% NaOH. Den

prosentvise kompleksdannelse ble funnet å være 99% for alle

de tre prøver.

Tre grupper på 3 rotter av typen Sprague-Dawley ble

hver injisert I.V. med 100 /il av kontrollen, prøve IV og

prøve V. Etter 2 timer ble biofordelingen bestemt, og

resultatene er vist i tabell 2.

Tabell 2

% INJISERT DOSE (166Ho) I FORSKJELLIGE VEV

Vev Kontrolld Prøve IV3 Prøve V51

(1:1) (2:1)

Skjelett3

Lever

Nyre

Milt

Muske lb

Blodc

53

0,07

0,60

0,01

0,34

0,08

46

0,05

0,30

0, 01

0,34

0,20

43

0,07

0,30

0,01

0,43

0,22

ble oppnådd ved multiplisering av prosentandelen i

lårbenet med 25
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b ble bestemt som 43% av kroppsvekten
c ble bestemt med 6,5% av kroppsvekten
d var gjennomsnittet av 3 rotter

Dataene viser at biofordelingen er lik for alle de tre

prøver.

Eksempel 4: Metode D

Et Ca-holdig sett (Ca-sett) (1:1 mol Ca:EDTMP) ble

tillaget ved omrøring av følgende reagenser ved pH 1,97:

Reagens

Vann

EDTMP
(96%)

Ca (OH) 2
(95%)

Tabell 3

g

2,198

0,3766

mmol

--

4,84

4,83

ml

30

—

--

pH ble så justert med 0,1 N NaOH. Ved pH 1,97 var

løsningen klar. Ved pH 2,8-3 er løsningen uklar. Ved pH

ca. 5,8 var løsningen klar. Ved pH ca. 10,5 var løsningen

klar.

Den foretrukkede fremgangsmåte for tillaging av Ca-

settet var å veie ut det faste Ca(OH)2 og EDTMP i et

begerglass; tilsett vann og rør inntil det er klart; juster

pH til over 6.

pH kan så justeres til 9,2 og frysetørkes under

oppnåelse av det ønskede preparat i sett-form. En

tilsetting av Sm-løsning til settet danner 153Sm-EDTMP-

komplekset, som så kan injiseres.

Eksempel 5: Metode D
153Sm-EDTMP-preparat ble fremst ilt ved rekondisjonering

av et 3 ml Ca-sett fra eksempel 4 (1:1 mol Ca:EDTMP).

Settet ble rekondisjonert ved anvendelse av 3 x 10"4 M Sm i

0,1 N HCl-løsning merket med 153Sm, og pH ble justert til 7,8
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(prøve VI). Et 153Sm-EDTMP-preparat (2:1 Ca:EDTMP) ble

tillaget ved en modifisering av fremgangsmåten ifølge

eksempel 4. Settet ble rekondisjonert ved anvendelse av 3 x

10*4 M Sm i 0,1 N HCl-løsning merket med 153Sm, og pH ble

justert til 7,2 (prøve VII). Dessuten ble et 6 ml sett som

kontroll uten Ca rekondisjonert med 6,0 ml 3 x 10"4 Sm i 0,1

N HCl-løsning merket med 153Sm og pH justert til 7,5.

Prosentandelen av Sm (alle Sm-isotoper) som kompleks ble ved

kationebytterkromatografi bestemt å være >99%.

Tre rotter av typen Sprague-Dawley ble injisert I.V.

med 100 /il 153Srn-EDTMP-løsning. Rottene ble avlivet 2 timer

etter injeksjon. Aktivitetsmengden i flere vev ble bestemt

ved sammenlikning av tellingsverdiene i vevet (målt under

anvendelse av en Nal-gammateller) med tellingsverdier i

standard-100 /xl-volumdeler av forradsløsnsingen, og tabell 4

viser resultatet:

Tabell 4

% INJISERT DOSE (153Sm) I FORSKJELLIGE VEV

Vev Kontrolld Prøve VId Prøve VTId

(1:1) (2:1)

Skjelett3

Lever

Nyre

Milt

Muskelb

Blodc

44

0,14

0,36

0,01

0,53

0,21

37

0,15

0,48

0,01

0,60

0,37

38

0,20

0,48

0,01

0,96

0,51

a ble oppnådd ved multiplisering av prosentandelen i

lårbenet med 25
b ble bestemt som 43% av kroppsvekten
c ble bestemt med 6,5% av kroppsvekten
d var gjennomsnittet for 3 rotter

Eksempel 6_.:_ Metode D

Et 3 ml Ca-sett, som tillaget i eksempel 4, ble

rekondisjonert med 3,0 ml 3 x 10"4 M SmCl3 i 0,1 M HCl. 2 ml

av løsningen ble undersøkt med hensyn til pH og funnet å
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være mellom 7,0 og 8,0 ved colorpHast® pH-strimmel.

Løsningen ble merket med 1-2 \i\ 153Sm-løsning som sporings-

isotop. På liknende måte ble et kontrollsett, med Na, (uten

Ca, tillaget som i eksempel 3) rekondisjonert. Dessuten ble

et Ca-sett, rekondisjonert til å inneholde 48,3 mCi/ml 153Sm,

frosset i tørris. Etter 21 dager ble det frosne preparat

tint og anvendt.

Fem rotter av typen Sprague-Dawley ble injisert I.V.

med 100 /xl løsning av kontrollpreparatet, fem rotter av

typen Sprague-Dawley ble injisert med 10 0 /xl av det 21 dager

gamle nylig tinte Ca-sett-preparat, og 4 rotter av typen

Sprague-Dawley ble injisert med 100 pl løsning av Ca-sett-

preparatet (med sporingsisotop 153Sm) .

Rottene ble avlivet 2 timer etter injeksjon.

Aktivitetsmengden i flere vev ble bestemt ved sammenlikning

av tellingsverdiene i vevet (målt under anvendelse av en

Nal-gammateller) med tellingsverdier i 100 t̂l standard-volum

av for.rådsløsningen. Dosen i flere vev er vist i tabell 5

nedenfor.

Tabell 5

% INJISERT DOSE (153Sm)

Vev

Skjelett

Lever

Nyre

Milt

Muske lb

Blodc

Kontroll*3

intet Ca

53

0,24

0,49

0,01

1,18

0,16

I FORSKJELLIGE

21 dager
gammeIt
frosset
Ca-settd

50

0,21

0,41

0,01

0,92

0,21

VEV

Nylaget
merket
Ca-sett

50

0,21

0,41

0,01

0,92

0,20

a ble oppnådd ved multiplisering av prosentandelen i

lårbenet med 25
b ble bestemt som 43% av kroppsvekten
c ble bestemt ved 6,5% av kroppsvekten
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d gjennomsnittet av 5 rotter
e gjennomsnitt av 4 rotter

Eksempel 7: Metode D

I et 600 ml begerglass som inneholdt en magnetisk

rørestav, ble det tilsatt 18,210 g (40,126 mmol) EDTMP,

2,678 g (36,140 mmol) Ca (OH) 2 og 400 ml vann. Blandingen ble

omrørt i 1 time ved romtemperatur, og mesteparten av

faststoffene ble oppløst. pH ble langsomt øket under

anvendelse av en løsning av 50% NaOH, og omrøringen ble

fortsatt inntil alle faststoffene var oppløst. Når

blandingen ble homogen, ble pH langsomt øket til 9,2 under

anvendelse av en løsning av 50% NaOH. (Løsningen ble uklar

ved pH 3,6 og ble homogen igjen ved pH 5,8). Løsningen ble

overført til en 500 ml volumetrisk kolbe og ble brakt til

500 ml ved tilsetting av vann; pH var 9,17. Løsningen ble

så filtrert gjennom et 0,45 /xm filter og fordelt i flere 3,

6 og 18 ml sett. Settene ble frosset under anvendelse av et

tørris-aceton-bad og deretter anbrakt i et frysetørkings-

apparat. Etter 4 dager ble settene uttatt, forseglet,

evakuert, merket og lagret.

Et 3 ml Ca-sett fra det ovennevnte, sammen med et kon-

troll- (Na) -sett ble hvert rekondisjonert under anvendelse av

3 ml 3 x 10"4 M Sm i 0,1 M HC1 merket med sporingsmengder av
153Sm (1-2 fil) . Prosentandelen av kompleks ble bestemt ved

kationebytterkromatografi, og hver ble bestemt å være > 99%.

pH i begge var mellom 7 og 8. Tre 100 pl porsjoner fra

hvert sett ble uttatt for anvendelse som standard.

Fem rotter av typen Sprague-Dawley (150-200 g) ble

injisert I.V. med 100 pl av det rekondisjonerte Ca-sett, og

fire rotter av typen Sprague-Dawley ble injisert med 100 /il

av det rekondisjonerte kontrollsett. Etter et tidsrom på 2

timer ble rottene avlivet, og vevsprøver ble tatt.

Vevsprøvene ble tellet sammen med standardene, og

biofordelingen ble bestemt. Resultatene er vist i tabell 6.
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Tabell 6

% INJISERT

Vev

Ben

Lever

Nyre

Milt

Muskel

Blod

Urinc

DOSE (153Sm) I

Ca-sett
% dose i a

50

0,21

0,41

0,01

0,92

0,02

52

FORSKJELLIGE VEV

Kontroll-
Na-sett
% dose i b

53

0,24

0,49

0,01

1,18

0,16

51

a gjennomsnitt av 5 rotter
b gjennomsnitt av 4 rotter
c funnet i papir i bur

D.e to preparater viser seg å gi ekvivalente

biofordelinger.

Eksempel 8 oa Sammenlikninaseksempel B: Metode D

Når et Ca-sett-preparat ble sammenliknet med et Na-

sett -preparat, med begge preparater administrert til rotter

av typen Sprague-Dawley ved hurtig I.V. injeksjon, hadde Ca-

settet en LD50 3,5 ganger større enn for Na-settet. Begge

sett ble tillaget ved fremgangsmåten ifølge eksempel 5.

Biofordelingsresultatene for settene var like. På grunn av

den økte LDSO tilveiebringer Ca-settet en tilleggs-

sikkerhetsfaktor.

Eksempel 9: Metode D

Et 153Sm-EDTMP-preparat ble tillaget ved rekondi-

sjonering av et 3 ml sett tillaget ved fremgangsmåten ifølge

eksempel 3. Settet ble rekondisjonert ved tilsetting av 3

ml 153Srn-løsning i 0,1 M HC1. Det rekondisjonerte sett

inneholdt 3 x 10"4 M Sm og 35 mg/ml EDTMP.

Prosentandelen av Sm som kompleks ble bestemt ved
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kationebytterkromatografi å være >99%. To rotter av typen

Sprague-Dawley ble injisert I.M. i høyre lår, og to andre

rotter ble injisert S.C. over kravebenet ved halsen. Hver

rotte fikk 100 (il 153Sm-EDTMP-løsning.

Rottene ble avlivet 2 timer etter injeksjon.

Aktivitetsmengden i flere vev ble betemt ved sammenlikning

av tellingsverdiene i vevet (målt under anvendelse av en

Nal-gammateller) med tellingsverdier i 10 0 /il standardvolum-

andeler av forrådsløsningen. Dosen i flere vev er vist i

tabell 7 nedenfor og sammenliknet med I.V. injeksjoner

utført på liknende måte.

Tabell 7

% INJISERT DOSE (153Sm) I FORSKJELLIGE VEV

Vev S.C.d I.M.d I.V.d

S k j e l e t t 3

Lever

Nyre

Mil t

Muske l b

Blodc

49

0,14

0,32

0,006

0,40

0,45

45

0,35

0,32

0,005

0,053

0,35

50

0,14

0,36

0,001

0,22

0,12

a ble oppnådd ved multiplisering av prosentandelen i

lårbenet med 25
b ble bestemt som 43% av kroppsvekten
c ble bestemt ved 6,5% av kroppsvekten
d gjennomsnittet av 2 rotter

Resultatene fra tabell 7 viser at biofordelingen er lik

uansett administreringsmåte.

Eksempel 10

Fem 3 ml EDTMP-sett, tillaget ved fremgangsmåten ifølge

eksempel 4, ble rekondisjonert med løsningene vist i tabell

8 og pH målt.
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[Ca]
M

0,

0,

0,

0375

060

070

Tabell 8
Syrekonsentrasj oner

[HC1]
M

0,087

0,072

0,065

7,

7,

7,

PH

42

40

39

±

±

±

0,

0,

o,

03

06

05

Løsninger som inneholdt ca. 1 mCi/ml av 153Sm og en

total Sm-konsentrasjon på 3 x 10~4 M med Ca-innholdet vist i

ovenstående tabell for hver prøve og kompleksutbyttet

bestemt til >99% for hver prøve.

De Ca-holdige syreløsninger beskrevet i tabell 8 ble

anvendt til titrering av eksisterende 3,0 ml EDTMP-sett for

undersøkelse av effekten av volumet av løsning anvendt for

rekondisjonering, på slutt-pH. 2 ml av hver løsning ble

tilsatt til hvert sett og pH målt. Ytterligere 2,0 ml ble

tilsatt i 200 /il porsjoner med pH-målinger gjort etter hver

tilsetting. Resultatene viste at for alle løsningene kan

opp til 3,6 ml tilsettes til et 3,0 ml sett uten at pH

faller til under 7,0.

Effekten av det tilsatte Ca på osmolaliteten av de

rekondisjonerte sett ble bestemt. Løsningene fra tabell 8

ble anvendt til rekondisjonering av 3,0 ml sett av EDTMP.

Etter rekondisjonering ble løsningens pH målt og

osmolaliteten bestemt ved f rysepunktsdepresjonsbestemmelse.

Resultatene er vist i tabell 9.

Tabell 9

EFFEKT

[Ca]

0

0,0375

0,060

0,070

AV TILSATT

[HC1]

0,11

0,087

0,072

0,065

KALSIUM PÅ

pH

7,50

7,40

7,35

7,35

LØSNINGSMOLALITETEN

Molalitet

0,491

0,558

0,595

0,606

% av
isoton

164

186

198

202
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Dataene fra tabell 9 viser at de utformede sett er

hypertone og at tilsetting av Ca til radionuklideløsningene

anvendt for rekondisjonering av settene bare øker

hypertonitets-resultatet litt. I en omtale av innvirkningen

av utformingen på administreringsmåten for legemidler er det

kjent at når det gjelder intravenøse løsninger blir,

isotoniteten mindre viktig så lenge administreringen er

langsom nok til at fortynning eller justering av blodet er

mulig [se for eksempel P.P. DeLuca og J.C. Boylan,

"Formulation of Small Volume Parenterals in Pharmaceutical

Dosage Forms", Parenteral Medications vol. 1, s. 140, red.

K.E. Avis, L. Lachman og H.A. Lieberman, pub. Marcel Dekker

Inc., N.Y. (1984)] .

Eksempel 11: Metode D

For undersøkelse av de akutte virkninger av 153Sm-Na-

EDTMP og 153Sm- (Ca/Na) -EDTMP på hjertevirksomheten og pulsen

og serum-kalsiumnivåer like etter I.V.-injeksjon til Beagle-

hunder, ble følgende forsøk utført. Virkningene av

infusjonshastigheten ble også målt.
153Sm-Na-EDTMP, prøve VIII, ble tillaget av 63 0 mg EDTMP

og 414 mg NaOH som ble lyofilisert og sterilisert og

deretter rekondisjonert med sterilt Sm, 3 x 10~4 M i 0,1 M

HC1.
153Sm-(Ca/Na)-EDTMP, prøve IX, ble tillaget av 630 mg

EDTMP, 245 mg NaOH og 95 mg Ca (OH) 2 som ble lyofilisert og

sterilisert og deretter rekondisjonert med sterilt Sm, 3 x

10-" M i 0,01 M HC1.

Hvert kompleks anvendt for injeksjon ble tillaget ved

tilsetting av 18,0 ml av Sm-løsningen til respektivt

lyofilisert EDTMP-preparat. Sluttkonsentrasjonen for

preparatet var 35 mg/ml av Sm-EDTMP-komplekset. Preparatene

ble anvendt innen 15 minutter etter tillagingen, og resten

av løsningen ble frosset for analyse. Analyse av

preparatene anvendt for injeksjon bekreftet at injeksjonene

hadde de tilstrebede konsentrasjoner.

Unge voksne Beagle-hannhunder, ca. 33 uker gamle og med
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vekt fra 8,1 til 10,9 kg, ble anvendt. Hundene ble

underkastet fullstendig fysisk undersøkelse av en veterinær,

fikk akklimatiseres til laboratoriemiljøet i minst 30 dager,

ble vaksinert på nytt mot valpesyke, adenovirus type 2

hepatitt, parainfluensa og parvovirus under anvendelse av

Adenoimmune®-7-L (laget av Tech America, Biologies Corp.).

Hundene var individuelt identifisert av leverandøren ved et

unikt tall tatovert i øret. Hundene ble handtert i henhold

til regler opprettet av American Association for the

Accreditation of Laboratory Animal Care. Laboratoriet som

ble anvendt for forsøkene, er godkjente.

En enkelt hannhund som var blitt holdt under faste,

tilfeldig valgt, ble gitt en I.V.-dose på 30 mg pr. kg

kroppsvekt enten av prøve VIII eller IX via et kateter som

var innsatt i hodevenen. Injeksjonsstedet ble barbert og

preparert med antiseptisk løsning før kateterisering.

Injeksjonen ble gitt med en hastighet på ca. 2,0 ml pr.

minutt (70 mg/min) slik at injeksjonen tok ca. 4 minutter.

To ytterligere Beagle-hannhunder ble gitt samme

dosenivå av enten prøve VIII eller IX så hurtig som mulig,

ca. 15 ml/min. Infusjonsmetodene var som før. Dette ble

utført ca. 2 uker etter den første injeksjon for bekreftelse

av de tidligere rapporterte resultater når det gjelder

infusjonshastighet.

Blodprøver ble tatt fra halsveven for analyse av serum-

kalsium og totalprotein like før injeksjon og etter

fullførelse av injeksjon og dessuten ca. 5, 15, 30 og 45

minutter og l, 2 og 4 timer etter injeksjon. Fremre del av

halsen ble barbert og preparert med antiseptisk løsning som

ovenfor. Hunden ble overvaket med hensyn til kliniske

virkninger i løpet av dette tidsrom, og hjertevirksomheten

og pulsen ble notert ved hvert av disse tidspunkter.

Siden bare individuelle hunder gjennomgikk hvert av

disse behandlingsopplegg, synes oppsummerende tabeller å

være malplassert. Imidlertid ga ikke de langsomme I.V.-

injeksjoner ved en hastighet på 2,0 ml pr. minutt (70

mg/min, for SM-EDTMP-komplekset) ved en dose på 30 mg pr. kg
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kroppsvekt av enten prøve VIII eller IX noen kliniske

symptomer. Hjertevirksomheten øket med 7-10% for hvert av

preparatene; imidlertid ble dette resultat betraktet som

bare å representere en respons overfor spenning, idet

hjertevirksomheten hos hunder kan variere sterkt som svar på

miljø-stimuli. Skjønt det var minimale forandringer i

totalt serum-kalsiuminnhold, kan forandringene vanskelig

tilskrives behandlingen.

Når injeksjonshastigheten ble øket til så hurtig som

praktisk mulig (ca. 15 ml/min.), ble kliniske symptomer

observert for hver av prøvene. Bevegelser av ikke-voluntære

muskier, hovedsakelig fin vibrasjon hos alle muskier, med

øket pusting og klynking ble bemerket når det gjaldt hunden

som fikk prøve VIII. Disse virkninger ble første gang

bemerket ca. 20 sekunder etter at injeksjonen begynte, og de

varte i ca. 2 minutter. Hunden så normal ut ca. 5 minutter

etter injeksjonen. Hjertevirksomheten øket med >50% i løpet

av dette samme tidsrom. Totale serum-kalsiumnivåer ble

redusert i løpet av dette tidsrom; imidlertid var denne

reduksjon forholdsvis ubetydelig og ble fulgt av liknende

forandringer i totalt serumnivå. Det var umulig å tilskrive

noen definitive virkninger på totalt kalsiumnivå på grunn av

injeksjonen.

Skjønt hunden som fikk prøve IX, også viste kliniske

symptomer, er det usikkert om hvorvidt disse var ikke-

voluntære bevegelser, idet bevegelsene var karakteristiske

for motstand overfor frihetsberøvelse, hvilket så ut til å

være tilfellet for hunden som fikk prøve VIII. Tidsrommet

for øket aktivitet hos hunden varte bare i ca. 3 0 sekunder,

og hunden så normal ut ca. 100 sekunder etter injeksjon.

Hjertevirksomheten ble bare øket med 13%. Serum-

kalsiumnivåene ble øket i løpet av tidsrommet etter

injeksjon, men ledsagende forandringer i totalt protein-nivå

gjør dette resultat vanskelig å tolke.

Oppsummert hadde hunder som mottok 3 0 mg pr. kg av

enten prøve VIII eller IX ved langsom I.V.-injeksjon, ingen

effekter som kunne tilskrives injeksjonen. Når injeksjonen
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ble gitt ved hurtig støtdose-injeksjon, ble kliniske

symptomer observert for hver prøve. Virkningene var mer

uttalte med prøve VIII enn med prøve IX.

Andre utførelsesformer av oppfinnelsen vil være klare

for fagfolk på området ut fra en betraktning av denne

beskrivelse eller utøvelse av oppfinnelsen beskrevet i det

foreliggende. Det er påtenkt at beskrivelsen og eksemplene

kun betraktes som eksempel, idet oppfinnelsens virkelige

ramme og prinsipp er angitt ved de følgende krav.

P a t e n t k r a v

1. Fremgangsmåte for fremstilling av et radioaktivt

farmasøytisk preparat,

k a r a k t e r i s e r t v e d at den omfatter at en

radionuklide valgt fra samarium-153, holmium-166, ytterbium-

175, lutetium-177, yttrium-90 eller gadolinium-159 omsettes

med etylendiamintetrametylenfosfonsyre eller fysiologisk

tilfredsstillende salter av denne, frysing av komplekset og

deretter tining av komplekset før anvendelse.

2. Fremgangsmåte ifølge krav 1,

k a r a k t e r i s e r t v e d at frysingen utføres under

anvendelse av flytende nitrogen.

3. Fremgangsmåte ifølge krav 1,

k a r a k t e r i s e r t v e d at frysingen utføres under

anvendelse av tørris.

4. Fremgangsmåte ifølge krav 1,

k a r a k t e r i s e r t v e d at frysingen utføres under

anvendelse av aceton/tørris.

5 . Fremgangsmåte i f ø l g e krav 4 ,

k a r a k t e r i s e r t v e d a t de t som r a d i o n u k l i d e
anvendes samarium-153 e l l e r holmium-166.
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6. Fremgangsmåte ifølge krav 5,

k a r a k t e r i s e r t v e d at det som radionuklide

anvendes samarium-153.

7. Fremgangsmåte ifølge hvilket som helst av de foregående

krav hvor et divalent metall er blitt tilsatt,

k a r a k t e r i s e r t v e d at den omfatter hvilket

som helst av følgende:

(A) tilsetting av et divalent metall til et

radioaktivt metall-ligand-kompleks ifølge krav 1 før

frysing av preparatet; eller

(B) frysing og deretter tining av et radioaktivt

metall-ligand-kompleks ifølge krav 1, og deretter

tilsetting av det divalente metall; eller

(C) frysing på nytt, og deretter tining av preparatet

ifølge trinn B; eller

(D) tilsetting av et divalent metall til en radioaktiv

metall-ion-løsning, og deretter tilsetting av en ligand

til den radioaktive løsning under dannelse av

komplekset, frysing av komplekset, og tining før

anvendelse; eller

(E) tilsetting av et divalent metall, som dets klorid

el.ler hydroksyd, til en ligand, og deretter justering

av pH med en base, frysetørking av løsningen under

dannelse av et lyofilisert divalent metall-ligand-

preparat, rekondisjonering av preparatet under

anvendelse av en sur løsning inneholdende det

radioaktive metall-ion, frysing av komplekset og

deretter tining før anvendelse.

8. Fremgangsmåte for fremstilling av et radioaktivt

farmasøytisk preparat inneholdende et divalent metall og en

radionuklide kompleksbundet med en ligand ifølge krav 1-7,

k a r a k t e r i s e r t v e d at den omfatter hvilket

som helst av følgende:

(A) tilsetting av et divalent metall til et

radioaktivt metall-ligand-kompleks ifølge hvilket som



26

helst av kravene 1-6, eller

(B) tilsetting av et divalent metall til en radioaktiv

metall-ion-løsning, og deretter tilsetting av en ligand

til den radioaktive løsning under dannelse av

komplekset; eller

(C) tilsetting av et divalent metall, som dets klorid

eller hydroksyd, til en ligand, og deretter justering

av pH med en base; eller

(D) frysetørking av løsningen fra trinn C under

dannelse av et divalent lyofilisert metall-ligand-

preparat og rekondisjonering av preparatet under

anvendelse av en sur løsning inneholdende det

radioaktive metall-ion.

9. Fremgangsmåte ifølge krav 8,

k a r a k t e r i s e r t v e d at det divalente metall er

Fe2+, Mn2+ eller et jordalkalimetall-ion.

10. Fremgangsmåte ifølge krav 9,

k a r a k t e r i s e r t v e d at jordalkalimetall-ionet

er Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+ eller Ba 2\

11. Fremgangsmåte ifølge krav 10,

k a r a k t e r i s e r t v e d a t j o r d a l k a l i m e t a l l - i o n e t

e r Ca2+.

12. Fremgangsmåte ifølge hvilket som helst av kravene 8-11,

k a r a k t e r i s e r t v e d at liganden er

etylendiamintetrametylenfosfonsyre.

13. Fremgangsmåte ifølge krav 12,

k a r a k t e r i s e r t v e d at det molare forhold

mellom divalent metall og etylendiamintetrametylenfosfonsyre

er fra 0,25 til 1.

14. Fremgangsmåte ifølge krav 13,

k a r a k t e r i s e r t v e d at det molare forhold
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mellom divalent metall og etylendiamintetrametylenfosfonsyre

er fra 0,5 til 1.

15. Fremgangsmåte ifølge krav 14,

k a r a k t e r i s e r t v e d at det molare forhold

mellom divalent metall og etylendiamintetrametylenfosfonsyre

er fra 0,75 til 1.

16. Fremgangsmåte ifølge krav 15,

k a r a k t e r i s e r t v e d at det molare forhold

mellom divalent metall og etylendiamintetrametylenfosfonsyre

er fra 0,9 til 1.

17. Fremgangsmåte ifølge krav 16,

k a r a k t e r i s e r t v e d a t d e t d i v a l e n t e m e t a l l e r

Ca2*.

18. Fremgangsmåte ifølge krav 8, trinn D,

k a r a k t e r i s e r t v e d at den sure løsning har en

konsentrasjon av saltsyre på fra 0,001 til 1 N.

19. Fremgangsmåte ifølge krav 18,

k a r a k t e r i s e r t v e d at den sure løsning har

en konsentrasjon av saltsyre på fra 0,01 til 0,1 N.

20. Fremgangsmåte ifølge krav 8,

k a r a k t e r i s e r t v e d at det som radionuklide

anvendes samarium-153 eller holmium-166.

21. Fremgangsmåte ifølge krav 20,

k a r a k t e r i s e r t v e d at det som radionuklide

anvendes samarium-153.
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