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 ÚVOD 
 
V súčasnosti sa v Slovenskej republike buduje Cyklotrónové centrum SR. 

Cyklotrón má v medicíne dôležitú úlohu: produkuje rádionuklidy na 
diagnostiku a liečbu viacerých druhov ochorení. Osobitne významné sú 
pozitrónové žiariče tzv. PET rádionuklidy pre diagnostické metódy 
zobrazovania biochemických a fyziologických procesov in vivo – 
pozitrónovej emisnej tomografie (PET).  

Rádiofarmaká [1,2] obvykle nemajú žiadny farmakologický účinok, 
pretože sa používajú len v stopových koncentráciách. Rádiofarmaká musia 
spĺňať parametre vyžadované liekopisom [3] a podrobujú sa kontrole kvality. 
Je to jednak fyzikálno-chemické testy (meranie rádioaktivity, meranie 
rádionuklidovej a rádiochemickej čistoty a ďalšie parametre) a biologické 
testy zahrňujúce kontrolu sterility, pyrogenity a toxicity. V ostatnom 
desaťročí má výrazné pôsobenie vo farmaceutickej [4] a medicínskej chémii, 
[5,6] kombinácia systému vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie 
(HPLC) a hmotnostnej spektroskopie (MS) vo výskume biologických látok 
[7] a nových liečiv [8,9], v analýze, kontrole kvality a v konečnom dôsledku 
vo výrobe farmák a rádiofarmák. [I,II] Pre schopnosť ESI-MS  [10,11] 
analyzovať zlúčeniny priamo z vodných alebo z organicko-vodných roztokov 
sa táto metóda považuje za najvhodnejšiu kombináciu so systémom HPLC 
pre analýzy uhľohydrátov. [12-15].  

 Najvýznamnejším používaným PET rádiofarmakom je 2-[18F]fluór-2-
deoxy-D-glukóza (ďalej: 2-[18F]FDG). Je to D-glukóza označená 
rádionuklidom 18F. Historicky najstarším spôsobom prípravy 2-[18F]FDG je 
elektrofilná substitúcia [18F]F2 [16], avšak najpoužívanejšou syntézou je 
nukleofilná substitúcia [18F]F- [17]. Používa sa pre zobrazenia oblastí 
s vysokým metabolickým obratom glukózy. Spomedzi bežných PET 
rádiofarmák má najdlhšiu dobu polpremeny (T1/2=109.7 min) a veľkú 
špecifickú aktivitu. [18,19]. 

Vo vodnom roztoku 2-[18F]FDG môže prebiehať proces rozkladu 
označenej zlúčeniny pôsobením rádioaktívneho žiarenia – rádiolýza. 
Osobitne podstatné je poznanie rádiolytických procesov počas exspiračnej 
doby rádiofarmaka (pre 2-[18F]FDG je to 8 hodín). Napriek tomu, že počet 
prác o 2-[18F]FDG exponenciálne rastie o týchto procesoch v súčasnom 
období nie sú známe prakticky žiadne štúdie. Relatívne dobre preskúmanou 
oblasťou je však rádiolýza D- glukózy a D-ribózy, o ktoré je záujem tak z 
hľadiska vychytávačov voľných radikálov v živých organizmoch ako aj z 
hľadiska radiačného poškodenia DNA, taktiež z hľadiska radiačnej 
sterilizácie liečiv.[20] Študovala sa γ- rádiolýza D-glukózy aj pulzná 
rádiolýza [21-25] a určili sa oxidačné produkty autorádiolýzy [14C]glukózy a 
oxidácie Fentonovým činidlom. [26] 
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CIELE PRÁCE 
 
 Cyklotrónové centrum SR disponuje unikátnym analytickým komplexom 

vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s rádiometrickým, UV 
spektrometrickým, refrakčným a hmotnostno-spektrometrickým detektorom 
(HPLC-RAD-DAD-RID-MSD systém), poskytnutým Medzinárodnou 
agentúrou pre atómovú energiu vo Viedni pre riešenie úlohy technickej 
kooperácie SLR/2/002 a umiestneným na Katedre jadrovej chémie PriF UK. 
Cieľom mojej dizertačnej práce bolo 
 rozpracovať metodiku stanovenia mólovej aktivity prípravku 2-

[18F]FDG, kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy nízkomolekulových 
produktov chemického a radiačno-chemického rozkladu FDG a 2-[18F]FDG 
pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) s hmotnostno-
spektrometrickým detektorom s ionizáciou elektro-rozprašovaním (ESI MS),  
 zistenie radiačnej a chemickej stability rádiofarmaka 2-deoxy-2-

[18F]fluór-D-glukózy a jej porovnanie s glukózou pri oxidácii Fentonovým 
činidlom a pri autorádiolýze, 
 štúdium radiačnej a chemickej stability 2-[18F]FDG chromatografiou na 

tenkej vrstve (TLC) resp. vysokoúčinnou TLC (HPTLC),  
 určenie radiačno-chemických výťažkov rádioaktívnych (fluórovaných), 

ako i ďalších produktov autorádiolýzy rádiofarmaka 2-[18F]FDG. 
 
 
EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 
 
Použili sa referenčné vzorky 2-deoxy-2(19F)fluór-D-glukózy, glukózy, 

arabinózy, kyseliny glukónovej a glukurónovej a manózy (p.a. Lachema Brno 
resp. Sigma-Aldrich, Anglicko).  

HILIC (Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography) sa robila na 
kolóne: Shodex Asahipak NH2-50 4D, 4.6mm IDx150 mm a s predkolónou: 
SGXNH2 40x4mm. Elučným činidlom bola zmes acetonitril: 4mM mravčan 
amónny = 80:20 v/v s prietokovou rýchlosťou 0.2 mL/min.  

Roztoky cukrov a 2-[18F]FDG sa pripravili v rozmedzí koncentrácií 0.1 – 
0.5 mg. mL-1 vo vodnom roztoku resp. v prostredí mobilnej fázy v pomere: 
mobilná fáza: vzorka = 4:1.  

 
Komerčne dodávané rádiofarmakum 2-[18F]FDG z Ústavu jadrovej fyziky 

ČAV v Řeži bolo pripravované nukleofilnou substitúciou [18F]F-. [27] Ako 
fázovo-prenosný katalyzátor sa použil komplex aminopolyéteru draselného 
na báze Kryptofixu™ 2.2.2 [7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-
diazabicyclo(8,8,8)hexakozán] 

Ako stacionárna fáza pre TLC a HPTLC analýzy sa použila 
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a) reverzno-fázna HPTLC 100x100 mm sklená platňa s vrstvou silikagélu 
UV254 s NH2 viazanou skupinou (Merck),  
     b)  silikagélová TLC platňa Polygram SIL G/UV254 40x80 mm (Macherey 
Nagel), používaná bežne pre kontrolu kvality 2-[18F]FDG. 

Ako elučné roztoky sa použili: 
a) acetonitril:4 mM HCOONH4 = 80: 20 v/v 
b) acetonitril: H2O = 95:5 v/v 
Na detekciu škvŕn sa použil NaI detektor (Raytest Minigita) s kolimátorom 

27x42 mm.  
  

ŠPECIFIKÁCIA LC/MS SYSTÉMU AGILENT 1100 
 BINÁRNA PUMPA  

 - rozpätie prietokovej rýchlosti: 0.1 až 5 mL.min-1 ± 0.001 mL.min-1,  
 VZORKOVAČ (AUTOSAMPLER ) 

- rozpätie objemu nástreku: 0.1 až 100 µL  
 TERMOSTAT pre kolónu 

 - rozpätie pracovnej teploty: 15 až 80 °C ± 0.5 °C 
 SPEKTROFOTOMETRICKÝ DETEKTOR (DIODE-ARRAY DETECTOR ,DAD)  

  - rozpätie vlnových dĺžok: 190 až 950 nm 
 - prietoková cela: dĺžka: 10 mm, objem 13 µL  

 HMOTNOSTNO-SPEKTROMETRICKÝ DETEKTOR (ESI-MS DETEKTOR)  
 - kvadrupólový analyzátor  
 - elektrosprejová ionizácia (ESI) – Obr.1 
 - sušiaci a rozprašovací plyn N2 (99.9 %) 
 - rozpätie hmotností 50 až 3000 m/z 
 - fragmentačné napätie 20 až 300 V 

 RÁDIOMETRICKÝ DETEKTOR (RAD)  
 - PET prietokový BGO (Bi12GeO20) scintilačný detektor  
 - energetické rozpätie: 0 až 2048 keV 
 - objem prietokovej cely: 35 µL 

 REFRAKTOMETRICKÝ DETEKTOR (RID)  
 - rozpätie teploty: 5 až 55 °C 
 - objem cely : 8 µL 
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PARAMETRE  IÓNOVÉHO ZDROJA G1946D S ELEKTROSPREJOM (ESI) 

 
Pri ionizácii elektrorozprašovaním sa roztok vzorky kontinuálne privádza 

do iónového zdroja kapilárou s vnútorným priemerom asi 100µm. Na ústí 
kapiláry je vložené napätie 3-5 kV, ktoré vytvára silné elektrostatické pole.  

 
Obr. 1 Schéma ESI iónového zdroja  

  
Po rozprášení mobilnej fázy na výstupe z kapiláry vznikali malé kvapôčky 

s veľkým špecifickým nábojom. Pri procese vlastnej ionizácie, nazývanej 
vyparovanie iónov (ion evaporation) dochádza k uvoľneniu 
kvázimolekulových iónov, protonizovaných [M+H+]+ alebo disociovaných 
[M-H+]-, prípadne iných iónových aduktov molekúl. Podľa polarity vloženého 
napätia  sa generovali spektrá kladne alebo záporne nabitých iónov. Pre 
analýzu iónov sa použil kvadrupólový analyzátor. [28-30]  

 
Štandardne použité  parametre MS: 
Prietok sušiaceho plynu (drying gas)   10 L.min-1 

Teplota sušiaceho plynu (drying gas)   250 oC 
Tlak rozprašovacieho plynu (nebulising gas) 0.25 MPa 
Fragmentačné napätie    80 V 

m/z 80 – 450 negatívne ióny 
(45%) 
m/z 80 – 450 pozitívne ióny 
(45%) 

Parametre skenovania  (Scan Cycle Time) 
   

SIM m/z 227 negatívny * (10%) 
Zosilnenie detekčného fotonásobiča 1 
Rozlíšenie hmotnostnej škály  0.2 u 

 
  

                                                 
* špecifický ión pre (19F)FDG 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 
 Pre výber podmienok pre MS analýzu sa použila analýza priameho 

nástreku vzorky (FIA) pre svoju výkonnosť a sledovali sa potrebné parametre 
MS detektora pre jeho vhodné nastavenie. Vyhodnocovali sa predovšetkým 
spektrá v negatívnom móde, keďže poskytovali ióny väčšie intenzity. 

 

 
 
Obr. 2 Charakteristický záznam hmotnostného spektra (negatívny mód) 

aktívnej vzorky rádiofarmaka 2-[18F]FDG  
 
MS spektrum 2-[18F]FDG je relatívne jednoduché a píky možno 

jednoznačne priradiť k jednotlivým iónovým formám ako to uvádza Tabuľka 
1. Najintenzívnejšia iónová forma má hodnotu efektívnej hmotnosti m/z 227- 
v negatívnom móde. Je to asociát (19F)FDG s mravčanovým aniónom HCO2

-. 
Práve táto iónová forma s HCO2

- aniónom sa potvrdila ako najstabilnejšia aj 
v spektrách ostatných analyzovaných látok. Pri analýze 2-[18F]FDG sa 
pozoruje predovšetkým jej neaktívny nosič s 19F, pretože pomer koncentrácie 
19F a 18F vo vzorke 2-[18F]FDG sa pohybuje na úrovni 104 a citlivosť MS 
detektora dosahuje hodnoty stoviek pg. 
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Tabuľka 1 Interpretácia MS spektra 2-[18F]FDG v negatívnom móde 
 

 m/z Iónová forma Relatívna intenzita [%] 
227 (19F)FDG.HCO2

- 98 ± 2 
295 (19F)FDG.113- * 29 ± 2 
181 [(19F)FDG-H+]- 10 ± 1 
228 (19F)FDG.H13CO2

- 8 ± 1 
363 [2(19F)FDG-H+]- 5 ± 1 

* asociát s neidentifikovaným iónom m/z 113-,  ktorý sa pozoruje v samotnej mobilnej 
fáze  

 
KVALITATÍVNA ANALÝZA 2-[18F]FDG  

 Kvalitatívna analýza sa orientovala na prímesi a hlavné produkty 
autorádiolýzy 2-[18F]FDG. HILIC chromatografiou sa analyzovali referenčné 
vzorky (19F)fluórdeoxyglukózy, glukózy a jej epimérov manózy a galaktózy, 
arabinózy a kyseliny glukónovej a glukurónovej. V prípade kyselín 
glukónovej a glukurónovej najintenzívnejšie ióny patrili laktónom týchto 
kyselín.  

Pri deleniach látok s veľmi blízkymi resp. rovnakými retenčnými časmi je 
mimoriadne výhodné vyhodnocovanie chromatogramu s MS detektorom, 
osobitne s identifikáciou látok cez SIM mód (detekcia jedného iónu ) alebo 
extrahovaním charakteristických iónov. 

 
STANOVENIE PRODUKTOV OXIDÁCIE (19F)FDG FENTONOVÝM  ČINIDLOM  
 

Stanovenie oxidačných produktov (19F)FDG a glukózy oxidáciou 
Fentonovým činidlom (zmes hexahydrátu síranu železnato-amónného a 
peroxidu vodíka), slúžilo na predbežné analýzy a separáciu 
autorádiolytických produktov 2-[18F]FDG. Na chromatografickú kolónu sa 
nanieslo po 5 µL oxidovanej vzorky (19F)FDG resp. Glc v mobilnej fáze. 
Železnatý katión Fe2+ sa v prítomnosti peroxidu vodíka zoxidoval na 
trojmocný ión a vygenerovali sa anióny a radikály .OH. Bežným procesom pri 
oxidácii hexóz je tvorba hexónových kyselín a reakcie, pri ktorých sa otvára 
pyranózový kruh, a vytvárajú sa aldehydické fragmenty ako formaldehyd a 
arabinóza. [31] 

Zistené produkty oxidácie (19F)FDG s charakteristickými iónovými 
formami a retenčnými časmi uvádza Tabuľka 2. 
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Tabuľka 2 Charakterizácia (19F)FDG a jej oxidačných produktov v ESI 

spektre 
 

 
OXIDAČNÉ PRODUKTY 
 

IÓNOVÁ FORMA RETENČNÝ 
ČAS [MIN] m/z 

Kyselina 
2-(19F)fluórglukurónová 

(C6H9O6
19F -H2O+HCO2

-)- 4.6 ± 0.1 223 

Erytrulóza (C4H6O4+HCO2
-)- 4.9 ± 0.1 163 

Kyselina glukurónová (C6H10O7-H2O+HCO2
-)- 5.1 ± 0.1 221 

Kyselina 2-oxoerytrónová (C4H6O5-H2O+HCO2
-)- 5.1 ± 0.2 161 

Kyselina araburónová (C5H8O6-H2O+HCO2
-)- 5.2 ± 0.2 191 

Kyselina 2-
(19F)fluórglukónová 

(C6H11O6
19F -H2O+HCO2

-)-  5.2 ± 0.3 165 

Erytróza (C4H8O4+HCO2
-)- 5.3 ± 0.2 193 

Kyselina arabónová (C6H10O6-H2O+HCO2
-)- 5.4 ± 0.2 225 

Kyselina glukónová (C6H12O7-H2O+HCO2
-)- 6.3 ± 0.3 223 

(19F)FDG (C6H11O5
19F +HCO2

-)- 6.3 ± 0.1 227 
Arabinóza (C5H10O5+HCO2

-)- 7.4 ± 0.2 195 
Glukóza (C6H12O6+HCO2

-)- 9.5 ± 0.2 225 
  
Rádioaktívna vzorka 2-[18F]FDG je zmesou neaktívneho nosiča (19F)FDG 

a glukózy, ktorá je vedľajším produktom pri syntéze. Očakávajú sa teda 
rovnaké oxidačné produkty, ale s nižšími výťažkami. Najpodstatnejšími 
produktmi z hľadiska aktívnej 2-[18F]FDG sú rádioaktívne produkty: 2-
[18F]fluórglukónová a 2-[18F]fluórglukurónová kyselina. V roztoku (19F)FDG 
oxidovanom Fentonovým činidlom bol výťažok oboch kyselín do 4%. Vo 
väčšom výťažku by mohli aktívne produkty skresľovať zobrazenie PET 
tomografu. 

V porovnaní s literatúrou, ktorá udáva produkty oxidácie glukózy 
Fentonovým činidlom a autorádiolýzy [14C]glukózy [26], ukazujú sa ako  
spoločné produkty: kyselina glukónová, arabónová a arabinóza. Tvorbu 
týchto látok sa zistila aj u autorádiolýzy 2-[18F]FDG. 

 
Stanovenie autorádiolytických produktov 2-[18F]FDG metódou 

HPLC- MSD - RAD 
 
 Kombinácia HPLC-MSD-RAD umožnila jednoznačnú identifikáciu 

autorádiolytických produktov rozkladu 2-[18F]FDG a kvantitatívnu analýzu 
produktov.  
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Tabuľka 3 Kvalitatívna analýza 2-[18F]FDG metódou LC/MS 
 
 

OXIDAČNÉ PRODUKTY 
 

IÓNOVÁ FORMA RETENČNÝ 
ČAS [MIN] m/z 

Kyselina 
2-[18F]fluórglukurónová 

(C6H9O6
18F-H2O+HCO2

-)- 3.8 ± 0.2 223 

Kyselina glukurónová (C6H10O7-H2O+HCO2
-)- 4.4 ± 0.2 221 

Kyselina 
2-[18F]fluórglukónová  

(C6H11O6
18F-H2O+HCO2

-)-  4.6 ± 0.2 191 

Kyselina araburónová (C5H8O6-H2O+HCO2
-)- 4.9 ± 0.3 193 

Kyselina arabónová (C6H10O6-H2O+HCO2
-)- 5.0 ± 0.2 225 

Kyselina glukónová (C6H12O7-H2O+HCO2
-)- 6.6 ± 0.3 223 

Arabinóza (C5H10O5+HCO2
-)- 7.1 ± 0.3 195 

Glukóza (C6H12O6+HCO2
-)- 9.8 ± 0.3 225 

  
V rádiometrických záznamoch vzorky 2-[18F]FDG (7 hodín po skončení 

syntézy) sa pozorovali tri píky s retenčnými časmi okolo 4 min, 5 min a 10 
min. Rádiometrické odozvy vedľajších píkov prislúchajú predpokladaným 
aktívnym produktom primárnej oxidácie 2-[18F]FDG: 2-[18F]fluórglukónovej 
a 2-[18F]fluórglukurónovej kyseline. (Obr.3) Tomu zodpovedajú aj retenčné 
časy produktov.  

Obr.3 HPLC-MS-RAD chromatogram 2-[18F]FDG  
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Obr.3 zobrazuje súčasne chromatogramy rádiometrického detektora, MS 
signálu  v negatívnom ESI móde a v móde SIM pre FDG a glukózu (Glc)  
(signály m/z 227 a 225) a pozitívny sken, ktorý identifikuje Kryptofix™2.2.2, 
ktorý sa stanovil chromatograficky s retenčným časom 3.1 ± 0.1 min. 
Identifikoval sa v pozitívnom MS spektre v protonizovanej forme s m/z 377+ 
a s NH4

+  katiónom s m/z 394+. 
Objasniť sa musel pôvod píku v rádiometrickom zázname v okolí 

retenčného času 10 min, pretože tomuto retenčnému času zodpovedá zo 
študovaných látok iba glukóza.  Chromatograficky sa teda analyzovala zmes 
(19F)FDG a Glc v rôznom pomere a zistilo sa určité ovplyvňovanie sa týchto 
dvoch látok s podobným charakterom a dokázalo sa vytvorenie diméru týchto 
látok s m/z 361-, čomu zodpovedá iónová forma (FGD+Glc-H+)-. 

 
STANOVENIE AUTORÁDIOLYTICKÝCH PRODUKTOV  2-[18F]FD METÓDAMI  

TLC A HPTLC  
 
 Chromatografia na tenkej vrstve (TLC) sa bežne využíva na stanovenie 

rádiochemickej čistoty. V prípade 2-[18F]FDG ide predovšetkým o stanovenie 
nezreagovaného fluoridového aniónu F-18. 

 
Obr. 4 Chromatografia TLC vzorky 2-[18F]FDG na báze SiO2 s NH2 

viazanou skupinou (mobilná fáza ACN:4mM HCOONH4 80:20 v/v) 
resp. na báze samotného silikagélu (mobilná fáza ACN:H2O 95:5 v/v)  

 
Na obr.4 je porovnanie klasickej TLC chromatografie a vysokoúčinnej 

TLC na amínovanom silikagéli. Oba chromatogramy však poskytujú jeden  
chromatografický pík pre vzorku 2-[18F]FDG. Rádiochemická čistota je nad 
99%.  
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Nezreagovaný fluoridový anión 18F- zostáva na štarte v oboch prípadoch. 
Rovnako aj po prídavku Kryptofixu 2.2.2 do vzorky fluoridu 18F- tento 
zostáva na štarte. 

 
 KVANTITATÍVNA ANALÝZA 
 
Kvantitatívna analýza prímesí a produktov autorádiolýzy 2-[18F]FDG sa 

uskutočnila metódou kalibračnej krivky. Sledovala sa závislosť výšky 
signálov extrahovaných iónov jednotlivých referenčných látok od jej 
množstva.  
 
Tabuľka 4 Parametre kalibračných priamok, i (imp/s) = a + b manalytu (ng) 
 
Extrahovaný ión * a b [ng-1] r2 
(19F)FDG: 227- (19 ± 5)x102 (2544 ± 17)x10-1 0.998 
Glukóza: 225- (6 ± 2)x102 (2370 ± 5)x10-2 0.999 
Arabinóza: 195- (-27 ± 8)x101 (11790 ± 2)x10-1 0.999 
Kyselina glukurónová: 221- (64 ± 18)x101 (15520 ± 5)x10-1 0.999 
Kyselina glukónová: 223- (-52 ± 15)x101 (6820 ± 4)x10-1 0.997 
 * Extrahované ióny prislúchajú molekule referenčných látok (resp. laktónom kyselín) 

s HCOO- aniónom  
 
Na základe experimentálnych hodnôt výšky signálov sa kalibráciou 

kvantitatívne stanovili produkty autorádiolýzy 2-[18F]FDG. Koncentrácia 
Kryptofixu sa určila semikvantitatívne kalibráciou signálu FDG.NH4

+ 
v pozitívnom móde, keďže Kryptofix poskytoval príslušné asociáty len 
v tomto móde. Maximálna povolená koncentrácia Kryptofixu 2.2.2 
v prípravku podľa Európskeho liekopisu je 220 mg.L-1. Semikvantitatívne 
určená koncentrácia je približne 68 mg.L-1.  

Neaktívna 2-(19F)fluórdeoxyglukóza, ako nosič, sa kvantitatívne stanovila 
kalibráciou extrahovaného iónu 227 v negatívnom móde. Vypočítaná 
koncentrácia (19F)FDG v zmesi sa pohybovala v rozmedzí 6 ± 0.5 mg.L-1, čo 
zodpovedá hodnote udávanej výrobcom v ateste prípravku: hmotnostná 
koncentrácia (19F)FDG < 8 mg.L-1. 

 

 



E.Búriová-Autoreferát Ph.D.                                                                                                    12. 
______________________________________________________________ 

 

Tabuľka 5 Nosič (19F)FDG, hlavné prímesi a produkty autorádiolýzy 3.3x10-

5 M rádiofarmaka 2-[18F]FDG 
 

Produkty a prímesi 
autorádiolýzy 

 
m/z Iónová forma Hmot.koncentrácia 

µg.mL-1 (ppm) 

Kryptofix 2.2.2 394+ C18H36O6N2 + NH4
+ 68.5 ± 10.0 

Glukóza 225- C6H12O6 + HCOO- 25.4 ± 5.5 
(19F)FDG 227- C6H11O5

19F + HCOO- 6 ± 0.5 
Arabinóza 195- C5H10O5 + HCOO- 0.43 ± 0.05 
Glukónová kyselina 223- (C6H12O7 – H2O + HCOO-)- 0.36 ± 0.10 
Glukurónová kyselina 221- (C6H10O7 – H2O + HCOO-)- 0.10 ± 0.04 
2-fluórglukónová kys. 225- (C6H11O6

19F - H2O + HCOO-)- < 0.1 
2-fluórglukurónová kys. 223- (C6H9O6

19F - H2O + HCOO-)- < 0.1 
Arabónová kyselina 193- (C5H10O6 – H2O + HCOO-)- < 0.1 
Araburónová kyselina 191- (C5H8O6 - H2O + HCOO-)- < 0.1 

 
Metóda vnútorného štandardu:  
 
Kvantitatívne chromatografické stanovenie látok je možné zlepšiť 

metódou vnútorného štandardu. [32] Do zmesi (19F)fluórdeoxyglukózy a 
glukózy, s látkovým množstvom n = 0.24 – 0.6 nmol, sa ako vnútorný 
štandard pridávalo nBA=0.9 nmol kyseliny benzoovej (BA). Kyselina 
benzoová, silne absorbuje v oblasti 220±20 nm a jej deprotonizovaná forma 
poskytuje v negatívnom ESI spektre intenzívny signál s m/z 121-.  

Sledovala sa závislosť pomeru odozvy detektora MS v SIM móde pre 
FDG (resp.Glc) a odozvy DAD detektora (SIM:121-) pre kyselinu benzoovú 
od pomeru látkových množstiev FDG resp Glc a BA. 

 
Tabuľka 6 Parametre rovníc pre metódu vnútorného štandardu s kyselinou 

benzoovou (BA),   
                   i (MSFDG,Glc) / i (DAD,MSBA,Glc ) = a + b. n FDG ( n Glc) / n BA 

 
Pomer signálov a b r2 

MSFDG / DADBA (1.5 ± 0.1)x102 (5.3 ± 0.3)x103 0.993 
MSGlc / DADBA (13.3 ± 0.5)x102 (18.4 ± 1.0)x102 0.991 
MSFDG / MSBA (25.1 ± 0.8)x10-2 (67.0 ± 1.7)x10-2 0.997 
MSGlc / MSBA (32.1 ± 0.2)x10-2 (29.8 ± 0.4)x10-2 0.998 
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Stanovené aktívne produkty autorádiolýzy 2-[18F]FDG, sú primárnymi 
produktmi oxidácie 2-[18F]FDG radikálmi .OH, podľa analógie s glukózou: 
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Obr. 4 Predpokladaná schéma vzniku autorádiolytických produktov 
2-[18F]FDG  

 
 
2-[18F]FDG a jej aktívne autorádiolytické produkty, kyseliny 2-

[18F]fluórglukónová a 2-[18F]fluórglukurónová, sa kvantitatívne stanovili 
kalibráciou rádiometrického detektora. Objemová aktivita prípravku a 
produktov sa určila z jej priamej úmery od odozvy rádiometrického detektora 
RD , poznajúc účinnosť detektora (η = Rd / A).[33] 

Rádionuklidovú čistotu 2-(18F)FDG a jej aktívnych produktov 
charakterizujú rovnice v Tabuľke 7. Premenové priamky sú tvaru:  

ln av = ln a0 - λ t, 
 kde av je objemová aktivita v MBq.mL-1 a t je čas v min.  

  
 

Tabuľka 7 Parametre exponenciálnych premenových kriviek 2(18F)FDG a jej 
produktov 
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 ln a0 [MBq.mL-1] λ [min-1] r2 

2-(18F)FDG (613 ± 0.5)x10-2 (62.9 ± 0.1)x10-4 0.999 
2-(18F)glukónová kys. (27.5 ± 5.5) x10-2 (56.1 ± 3.6)x10-4 0.989 
2-(18F)glukurónová kys. (5.5 ± 1.9)x10-1 (62.2 ± 6.3)x10-4 0.975 
Tabuľková hodnota 18F - 62.9x10-4 - 

 
 Experimentálne určené premenové konštanty λ zodpovedajú tabuľkovej 

hodnote.  
 
Dávková rýchlosť a výťažky radiačno-chemických reakcií 
Dávková rýchlosť pre pozitrónové žiarenie 2[18F]FDG s objemovou 

aktivitou av sa určila vzťahom:  
.

D  (Gy.s-1) = 0.16 av (GBq.cm-3) Eβ+ (MeV)      (1) 
 
 Pri objemovej aktivite 1 GBq.cm-3 je dávková rýchlosť pre pozitrónové 

žiarenie s maximálnou energiou Eβ+ = 0.25MeV, = 0.04 Gy.s
.

D -1. Integrálnu 
absorbovanú dávku v čase t vyjadruje vzťah  

 D =  (1-e
.

D -λt) / λ                 (2)  
V čase t = 7 hod.  je vypočítaná absorbovaná dávka D = 368 Gy. 

Dávkovú rýchlosť pre γ žiarenie možno vyjadriť cez expozičnú gama 
konštantu Γ.  

 = A Γ / d
.

D 2                  (3) 
Ak vychádzame z Γ pre pozitrónový žiarič 22Na, Γ = 8.3x10-17 Gy Bq s-1 

m-2 a z dosahu pozitrónu pri anihilácii d 2 mm, potom dávková rýchlosť 
z anihilačného žiarenia (av = 1 GBq.mL-1) je 0.021 Gy.s-1. Príspevok 
elektrónového záchytu rádionuklidu 18F (3%) možno zanedbať.  

Kombinácia LC/MS systému s rádiometrickým detektorom sa použila na 
stanovenie špecifickej aktivity prípravku 2-[18F]FDG. Pri výpočte sa 
vychádza zo vzťahu [34] 

an [18F]FDG = A (18F)FDG / [n (18F)FDG + n (19F)FDG]  (4)  
 
 Látkové množstvo n (18F)FDG v 1 cm3 je známe z pomeru aktivity a 

súčinu premenovej konštanty a Avogadrovej konštanty.  
 n (18F)FDG = 217x106 s-1 / (1.05x10-4 s-1 . 6.22x1023 ) = 3.3x10-12 mol 

Špecifická aktivita an 2-[18F]FDG má hodnotu  
 an [18F]FDG = 6.57 GBq.µmol-1. 
 
 Radiačno-chemické výťažky produktov (Tabuľka 8) sa určili podľa 

zjednodušeného vzťahu  
 G = ∆c / 1.04x10-7 D                                                                 (5) 
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kde ∆c je prírastok koncentrácie produktu (mol.dm-3) po dávke D. 
 
Tabuľka 8 Radiačno-chemické výťažky produktov autorádiolýzy  

2-[18F]FDG pre vypočítanú dávku 368 Gy  
 

Produkt ∆c [mol.L-1] G [100eV-1] 
2-[18F]fluórglukurónová kyselina 1.7x10-7 4.4x10-3 
2-[18F]fluórglukónová kyselina 1.1x10-7 2.9x10-3 
Arabinóza 2.8x10-6 7.3x10-2 
Kyselina glukónová 1.8x10-6 4.7x10-2 
Kyselina glukurónová 5.1x10-7 1.3x10-2 
Kyselina arabónová < 6.1x10-7 < 1.3x10-2 
Kyselina araburónová < 6.1x10-7 < 1.3x10-2 

 
Koncentrácia aktívnych produktov sa stanovila cez špecifickú aktivitu 2-

[18F]FDG pri rovnosti jej špecifickej aktivity a aktívnych produktov: 
(kyseliny 2-[18F]fluórglukurónovej resp. 2-[18F]fluórglukónovej). Potom 
koncentrácia fluórovaných kyselín sa určila pomerom objemovej aktivity av, 
zistenej rádiometricky, a špecifickej aktivity 2-[18F]FDG. 

Kombináciou LC/MS s rádiometrickým detektorom je teda možné určiť 
nielen špecifickú aktivitu rádiofarmaka 2-[18F]FDG ale aj radiačno-chemické 
výťažky aktívnych fluórovaných produktov autorádiolýzy. 
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ZÁVERY 
 
    1. Pre potreby rozšírenej kontroly kvality rádiofarmaka 2-deoxy-2-
[18F]fluór-D-glukózy, 2-[18F]FDG, sa rozpracovala metodika kvalitatívnej a 
kvantitatívnej analýzy nízkomolekulových produktov jeho chemického a 
radiačno-chemického rozkladu pomocou kvapalinovej chromatografie na 
silikagélovej kolóne s chemicky viazanou NH2 skupinou, v kombinácii 
s hmotnostno-spektrometrickým detektorom,  UV-Vis, refraktometrickým a 
rádiometrickým detektorom. 
   Porovnávacími metódami boli klasická tenkovrstvová chromatografia na 
báze silikagélu, s mobilnou fázou acetonitril: voda v pomere 95:5 v/v, a 
HPTLC chromatografia na báze silikagélu s NH2 viazanou skupinou, 
podobne ako LC kolóna. Mobilná fáza bola identická ako pri metóde LC/MS 
(acetonitril : 4mM vodný roztok mravčanu amónneho 80:20 v/v).  
    2. Určili sa retenčné časy referenčných vzoriek fluórdeoxyglukózy, 
glukózy, manózy, arabinózy, deoxyglukózy, kyseliny glukónovej a 
glukurónovej pri HPLC. Ukázala sa dôležitosť rovnakého zloženia 
nastrekovanej vzorky a eluentu, ktorých odlišnosť spôsobuje zvýšenie 
pozadia MS detektora a odchýlky od symetrickosti chromatografických 
píkov.  
    3. Porovnávala sa účinnosť detektorov chromatografovaných solutov. ESI 
MS detektorom sa určili charakteristické ióny pre jednotlivé referenčné látky. 
Optimálnym pracovným módom MS detektora bolo meranie signálu 
negatívnych iónov (negatívny mód) resp. mód pre detekciu jedného iónu 
(SIM). Najintenzívnejšou iónovou formou sa pre všetky látky javili asociáty 
s mravčanovým aniónom HCOO- a záporné ióny po deprotonizácii molekúl. 
Všetky kyseliny sa v MS spektrách vyskytovali vo forme laktónov. FDG a 
Glc mali tendenciu vytvárať pri väčšej koncentrácii zmiešaný asociát nabitý 
s HCOO- aniónom.  

Pri HPTLC na silikagélovej kolóne na báze NH2 sa FDG horšie separuje 
od fluoridu, ktorý aj v prítomnosti Kryptofixu zostáva na štarte, ako u TLC na 
silikagéli. Poslednú separáciu treba používať ako štandardnú metódu na 
zistenie obsahu [18F]F-. Naopak, Kryptofix™ 2.2.2 dáva v podmienkach LC-
MS veľmi dobre merateľný signál asociátu s NH4

+ ako aj s H+ v pozitívnom 
móde hmotnostného detektora.  

ESI MS detektor má na cukry citlivosť o tri rády vyššiu ako 
refraktometrický detektor, ktorý sa používa na rutinné analýzy a dovoľuje 
stanoviť mólovú aktivitu 2-[18F]FDG pri nízkom obsahu nosiča. 

Výsledky kvantitatívnej LC-MS analýzy s rádiometrickým detektorom 
vysokej účinnosti sa použili na stanovenie špecifickej aktivity prípravku 2-
[18F]FDG. 

Kalibráciou LC/MS sa určila koncentrácia nosiča (19F)FDG v prípravku 2-
[18F]FDG. Zistená koncentrácia je 6 mg.L-1 a v kombinácii s rádiometrickým 
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detektorom sa určila špecifická aktivita prípravku 2-[18F]FDG na 6.6 
GBq.µmol-1.  
   4. Zistila sa radiačná a chemická stabilita rádiofarmaka 2-deoxy-2-
[18F]fluór-D-glukózy a jej porovnanie s glukózou, pri oxidácii Fentonovým 
činidlom a pri autorádiolýze.  

Stanovili sa produkty oxidácie (19F)FDG a glukózy Fentonovým činidlom. 
Hlavnými produktmi oboch látok boli kyselina arabónová s 14-23% 
výťažkom, kyselina glukónová 12%, kyselina glukurónová a arabinóza s 
výťažkami 5%. V prípade (19F)FDG boli hlavnými produktmi aj kyseliny 2-
fluórglukónová (4%) a 2-fluórglukurónová (2.7 %).  

5. Vyhodnotili sa dávkové rýchlosti v reálnych roztokoch 2-[18F]FDG a 
radiačno-chemické výťažky rádioaktívnych (fluórovaných), ako i ďalších 
produktov autorádiolýzy rádiofarmaka 2-[18F]FDG.  

Ako hlavné autorádiolytické produkty 3.3x10-5 M roztoku 2-[18F]FDG sa 
stanovili: glukóza – 0.14 mM, arabinóza – 2.8 µM (G=0.07 /100eV), kyselina 
glukónová (G=0.05 /100eV) a glukurónová 1.8 – 0.5 µM (G=0.01/100eV).  
Kyseline 2-(18F)fluórglukurónovej prislúcha približne 0.51 ± 0.10 % aktivity 
2-(18F)FDG a kyseline 2-(18F)fluórglukónovej 0.30 ± 0.04 % aktivity 2-
(18F)FDG. Kyselina 2-[18F]fluórglukónová a 2-[18F]fluórglukurónová majú 
radiačno-chemické výťažky zodpovedajúco G= 0.004 /100eV a 0.003 
/100eV. 

Aktivita prislúchajúca nezreagovanému fluoridu (18F)F- bola približne 0.20 
± 0.05%. Rádiochemická čistota rádiofarmaka 2-[18F]FDG po uplynutí 
exspiračnej doby sa stanovila na 99.0 ± 0.2%, čo plne zodpovedá 
požiadavkám liekopisu (> 95 % 2-[18F]FDG). 1% rádiochemických prímesí, 
prislúchajúcich voľnému [18F]fluoridu a primárnym produktom autorádiolýzy 
by nemalo vplývať na skreslenie tomografického zobrazenia.  
    6. Táto práca je prvou komplexnou kvantifikáciou chemickej a radiačnej 
stability fyziologických roztokov rádiofarmaka 2-[18F]FDG. Ukazuje, že 2-
[18F]FDG, ktorá sa získala katalyzovanou nukleofilnou substitúciou triflátu 
manózy [18F]fluoridom adsorbovaným na anexe, s Kryptofixom ako 
katalyzátorom medzifázového prenosu a následnou hydrolýzou 
medziproduktu v alkalickom prostredí, poskytuje rádiofarmakum s vysokou 
radiačnou a chemickou stabilitou počas exspiračnej doby i po nej. Ukazuje 
tiež na nové možnosti využitia systému LC/MS/RAD tak v oblasti rutinnej 
kontroly kvality rádiofarmák, ako i vo výskume nových.  
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Summary 

 
A qualitative and quantitative analytical technique of low-molecular 
components of chemical and radiation-chemical decomposition of 2-deoxy-2-
[18F]fluoro-D-glucose, 2-[18F]FDG radiopharmaceutical was developed for its 
extended quality control by HPLC with mass-spectrometric electrospray 
ionisation detector (ESI MS). The analysis constituted from the liquid 
chromatography on silica gel NH2 bonded column combined with mass-
spectrometric, UV-VIS, refraction index and radiometric detectors.  
A modern LC/MS system (Agilent 1100) was demonstrated to be suitable not 
only for identification of unknown analytes, but also for complex analysis of 
solutes except [18F]F-. This was advantageous for the 2-[18F]FDG 
autoradiolysis assessment about which no data were published. 
For comparative purposes, were used a classic thin layer chromatography 
(TLC) on silica gel with mobile phase acetonitril: water at 95:5 v/v, and 
HPTLC on NH2 modified silica gel like the LC column. Mobile phase was 
identical as by LC/MS method (acetonitril: 4mM aqueous solution of 
ammonium formate 80:20 v/v).  
Retention times of reference samples: fluorodeoxyglucose, glucose, mannose, 
arabinose, deoxyglucose, gluconic and glucuronic acids at HPLC were 
established.  
Optimal performance of the ESI MS detector was discovered in negative ions 
mode or single ion monitoring (SIM) regime. The most intensive signal was 
observed for all analyte molecules association with formate anion HCOO- and 
also for negative ions of deprotonised molecules. All acids appeared in the 
form of their lactones. FDG and Glc exhibited tendency for formation of a 
mixed associate charged by HCOO- anion.  
On the amine bond silica gel HPTLC column, FDG is poorly separated from 
fluoride, which even in presence of Kryptofix™ 2.2.2 remains on the start 
like on the silica gel layer. At LC-MS Kryptofix provides a very well 
measurable signals of associates with NH4

+ a  H+ ions in positive mode of 
ESI MS.  
Concentration of (19F)FDG carrier in 2-[18F]FDG preparation was found to be 
6 mg.L-1 and in combination with a radiometric detector the specific activity 
6.6 GBq.µmol-1 of 2-[18F]FDG was found.  
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The main oxidation products of (19F)FDG and glucose by Fenton's reagent 
were arabonic acid at 14-23% yield, gluconic acid 12%, both glucuronic acid 
and arabinose at 5%. In case of (19F)FDG among the principal products 2-
fluorgluconic acid and 2-fluorgluconic acids by 2.7 % and 4% yields 
respectively were identified. 
The dose rates in real solutions of 2-[18F]FDG, as well as the radiation-
chemical yields of radioactive (fluorinated), but also further products of 
autoradiolysis of 2-[18F]FDG radiopharmaceutical were assessed. Dose rate 
comprises about 140 Gy.h-1, the annihilation radiation contribution being 
about 50% of the dose. 
As the main autoradiolysis products of 3.3x10-5 M solution of 2-[18F]FDG 
were established: glucose (as additive)– 0.14 mM, arabinose – 2.8 µM 
(G=0.07 /100eV), gluconic (G=0.05 /100eV) and glucuronic acids 1.8–0.5µM 
(G=0.01/100eV). All 2-[19F]fluorogluconic, 2-[19F]fluorogluconic, arabinose 
and araburonic acids occurred under 0.5 µM concentration.  
The LC/MS system combined with a radiometric detector discovered two 
radioactive products of autoradiolysis of 2-[18F]FDG: 2-[18F]fluorogluconic 
and 2-[18F]fluoroglucuronic acids, which were established by quantitative 
calibration. The radiation-chemical yield of glucuronic acid is G=0.004 
/100eV and 2-gluconic acid is about 0.003 /100eV. 
2-(18F)fluoroglucuronic acid occurrence was about 0.51 ± 0.10 % of 2-
(18F)FDG activity, and 2-(18F)fluorogluconic acid 0.30 ± 0.04 %. Activity 
belonging to free (18F)F- was about 0.20 ± 0.05%. Radiochemical purity of 2-
[18F]FDG radiopharmaceutical after expiration time was established as 99.0 ± 
0.2% what is much higher than that prescribed by pharmacopoeia (> 95 % 2-
[18F]FDG). The 1% of radiochemical impurities belonging to free 
[18F]fluoride and autoradiolysis products should not influence the 
tomographic imaging.  
This thesis is the first attempt of a complex quantification of chemical and 
radiation-chemical stability of physiological solutions of 2-[18F]FDG. It 
appeared that the 2-[18F]FDG is the radiopharmaceutical of high radiation and 
chemical stability. The thesis also illustrates possibilities of LC/MS/RAD 
system not only in routine quality control of radiopharmaceuticals but also in 
research of the new ones.  

 


