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THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, te Cincinnati (Ohio), Ver. St. v. Amerika

Werkwijze voor het "bereiden van een stabiel, 'radiografisch schermbeeldvormend Mddel.

De uitvinding heeft; "betrekking op preparaten,
die men katt gebruiken -voor het 'bereiden van stabiele, scintigrafisch
schermbeeldvormende middelen onder gebruikmaking van Technet>*un-99ni.
5

Scintigrafie' en soortgelijk

methoden worden in steeds toenemende mate toegepast bij biologisch en
medisch onderzoek en diagnostische methoden. In het algemeen omvatten
scintigrafische methoden de bereiding van radio-actieife schermbeeldvormende
middelen, die bij inbrenging in een biológisch onderwerp, gelokaliseerd
worden in specifieke organen, ■weefsels of skeletor.derdelen, die men onder-
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zoekt. Bij èen dergelijke lokalisatie, k&ft men naspeuringen, grafische
voorstellingen of scintifoto’s van de verdeling van de radioactieve stof
maken met verschillende stralingsdetectoren, bijvoorbeeld dieptasters,
scintillatiecamera’s, enz. De daaruit verkregen verdeling en overeenkom
stige relatieve intensiteiten kunnen dan worden gebruikt voor het aangeven
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van de plaats y die wórdt ingenomen door h’êt weefsel', waarin het medium
is gelokaliseerd alsmede voor het aangevëh van de aanwezigheid van af
wijkingen, pathologische aandoeningen, e tip .
In onlangs ontwikkelde scintigrafische
middelen ter •herkrijging van schermbeelden van organen en skeletten past
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'men Techftetium-99m ( ^ b c ) als radionuclidebron toe. Technetium-99m wordt
als ^ mTc oplossing in de pertechnetaat, ( ^ mTcO^'"') oxydatietrap v e rk r e g e n
uit. technische'generatoren door e.luering met eon isotono Boutopioooiw?.
Eén technische generator, die tegenwoordig ter bereiding van een pertechnetaatoplossing ter beschikking staat wordt geleverd door de E.R. Squibb
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Company en vérkocht onder het merk Technetope

HiCon. Ook is: tegenwoordig

met methylethylketon geëxtraheerd perteóïnetaat in isotone zoutoplossing
verkrijgbaar bij New England Nuclear o f feston, Massachusetts, onder de

aanduiding Instant Technetium.
In het algemeen bereidt men met

Tc gemerkte

schermbeeldvormende middelen door combinatie met een isotone zoutoplossing
van pertechnetaat-99m ®et een pertechnetaat reducerend middel als een
5

stanno-, ferro- of chromozout van zwavelzuur of zoutzuur. Zo beschrijven
bijvoorbeeld Yano, et al. in the Journal of Nuclear Medicine, Vol. 1^,
No. 2 op biz. 73-^8 en Subramanian, et al. in the Journal of Nuclear
Medicine, Vol. 13, No. 12 op biz. 9^7-9^9

bevattende, een scherm

beeld van het skelet vormende middelen, die worden bereid door vermenging
10

van een pertechnetaatoplossing met een oplossing in water van een stannofosfonaat als reductiemiddel en distanno-ethaan-1-hydroxy-1,1-difosfonaat.
. Hoewel dergelijke werkwijzen schermbeeldvormende middelen opleveren, die beter zijn dan de eerder bekende, hebben •
zij tekortkomingen en er werd met name gevonden, dat conventionele,
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technetium bevattende,• scintigrafische schermbeelden vormende middelen
instabiel zijn in aanwezigheid.van zuurstof en radiolygeprodukten. Dien' overeenkomstig heeft men eerder beschreven, op technetium gebaseerde
schermbeeldvormende middelen zuurstofvrij gemaakt door verzadiging van
het preparaat met zuurstofvrij stikstofgas of door het middel te bereiden

20

in een zuurstofvrije 'atmosfeer of in een vacuum. Zelfs dergelijke pijnlijk
nauwkeurige voorzorgsmaatregelen hebben echter niet geheel voldaan, aange
zien zuurstofvrije omstandigheden buitengewoon moeilijk te handhaven zijn.
Zo kunnen bijvoorbeeld pertechnetaatoplossingen opgeloste zuurstof bevat
ten, die, wanneer zij-.voor de combinatie met het pertechnetaat reducerende
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middel niet worden waargenomen, een produkt vormt, dat instabiel is en
leidt tot de vorming van vrij ■ pestechnetaat~99m.
De uitvinding heeft betrekking op zeer sta
biele preparaten, die sen kan gebruiken voor de bereiding van op technetium99m gebaseerde, scintigrafische schermbeelden vormende middelen. De prepa-
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raten van de uitvinding bevatten een pertechnetaat reducerend middel of

*

een geaxydeerde pertechnetaatoplossing en een doeltreffende hoeveelheid
a'scorbinezuur, d.v.z, een hoeveelheid, die ter stabilisatie van de prepa
raten in aanwezigheid van zuurstof en radiolyseprodukten voldoende is,
of een farmaceutisch aanvaardbaar zout of een farmaceutisch aanvaardbare
35 ■ ester van ascorbinezuur.
De uitvinding heeft voorts betrekking op een
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werkwijze voor het bereiden van een op technetium gebaseerd schermbeeld■ii
vormend middel, waarbij men ascorbinezuuz^'.of een farmaceutisch aanvaard
baar zout of een farmaceutisch aanvaardbare ester daarvan en een pertech.)i
netaat reducerend middel samen oplost in een geoxydeerde pertechnetaat5

oplossing.
De uitvinding berust op de ontdekking, dat
men ascorbinezuur en zijn farmaceutisch Aanvaardbare zouten en esters
kan gebruiken voor het bereiden van weergaloos stabiele, op technetium-99m
gebaseerde scintigrafische schermbeeldett vormende middelen. Als reeds

10 !

gezegd bereidt men met 99\ c gemerkte schermbeeldvormende middelen door
vermenging van'een pertechnetaatoplossing met een pertechnetaat reducerend
middel. Er werd gevonden, dat kleine hoeveelheden ascorbinezuur, zijn
zouten of zijn esters voordat men ze bijiïiefigt kan combineren met hetzij
de pertechnetaatoplossing, hetzij het pertechnetaat reducerende middel,

15

onder, verkrijging van preparaten, die weërgaloos geschikt zijn voor de
bereiding van superieure -^^Tc bevattende, schermbeel&vormende middelen.
Aldus heeft de uitvinding ten aanzien van de preparaten twee aspecten.
Bij het ene aspect bevatten de preparateh van de uitvinding een pertechne
taat reducerend middel,' dat een pertechnetaat reducerend ion en ten
hoogste 25 gev.% , bij voorkeur ten hoogsié 10 gew.$ ascorbinezuur of een

20

farmaceutisch aanvaardbaar zout of farmaóéutisch aanvaardbare ester daarvan
bevat. Bij het tweede aspect bevatten de'preparaten van de uitvinding een
pertechnetaatoplossing, waarin ten hoogste 0,10 gew,$, bij voorkeur, ten
25

hoogste 0,05 gew .% ascorbinezuur of een farmaceutisch aanvaardbaar zout
of farmaceutisch aanvaardbare ester daarvan is opgelost.
V

„

Aldus heeft de uitvinding betrekking op

twee preparaatvormen. Het is verder niét var. kritische betekenis welke
preparaatvorm men gebruikt voor het bereiden van het definitieve, op
technetium gebaseerde schermbeeldvormende middel. Technische bereiders van
30

pertechnetaatoplossingen kunnen het gewefist vinden kleine hoeveelheden
ascorbinezuurvefbifiding (welke uitdrukking nu en in het vervolg wordt
gebruikt voor het aanduiden van ascorbinezuur en zijn farmaceutisch aan
vaardbare zouten' en esters) rechtstreeks in de pertechnetaatoplossing
op te lossen wanneer deze van de generator wordt geëlueerd, of een ascor-
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binezuur rechtstreeks op de generatorkolom op te nemen. Anderen kunnen
het handzamer vindende ascorbinezuurve.rbinding te combineren net een per-

technetaat reducerend middel. In elk van "beide gevallen verkrijgt men
■bij combinatie van de pertechnetaatoplossing met het reductiemiddel, een
zeer stabiel schermbeeldvormend middel.
Ascorbinezuur, de verbinding, die bij de
uitvinding de meeste voorkeur verdient, komt in de natuur voor in een
groot aantal verschillende planten en diersoorten. Bijzonder goede bronnen
zijn citrusvruchten, acerola en verse theebladeren. Ascorbinezuur kan
worden gesynthetiseerd door met zuur gekatalyseerde oxydatie van L-sorbose.
De farmaceutisch aanvaardbare zouten en
esters van ascorbinezuur kunnen worden bereid volgens bekende standaard
neutralisatie- en veresteringsmethoden. Een grondige bespreking van ge
schikte werkwijzen voor het bereiden van ascorbinezure zouten en esters
kan men vinden in The Chemistry of Organic Compounds, Third; Holler (Ed.)
1 966. In het algemeen kan men de farmaceutisch aanvaardbare zouten van
ascorbinezuur bereiden door zuur-base neutralisatie onder gebruikmaking
van 1 equivalent van de gekozen base. Insgelijks kan mgn de farmaceutisch
aanvaardbare esters van ascorbinezuur bereiden door reactie van equimolaire
hoeveelheden vari het 2uur aet uitgekozen alkoholen.
In de praktijk kan men de zouten en esters
van ascorbinezuur, dié geschikt zijn voor gebruik van de uitvinding,
selecteren op grond van hun oplosbaarheid in een pertechnetaatoplossing.
Het verdient natuurlijk de voorkeur, dat de zouten en esters van ascorbine
zuur gemakkelijk oplosbaar zijn in een pertechnetaatoplossing. Derhalve
zijn geschikte ascorbinezure zouten de alkali-, aardalkali-, zware metaalen ammoniunizouten. De alkalizouten als de natrium-, kalium- en lithium-

$■

zouten van ascorbingzuur zijn gemakkelijk oplosbaar en verdienen derhalve
de voorkeur. Verschillende ascorbinezure ammoniumzouten, waarin het
kation ïl(R')^ is, zijn, eveneens voor de uitvinding geschikt. Dit zijn
bijvoorbeeld alkylammonium-, alkanolaimnonium- en arylammoniumzouten van
ascorbinezuur. De oplosbaarheid van ammoniumzouten hangt natuurlijk
grotendeels af van het aantal ën de aard van de substituenten aan het
stikstofatoom. In het.algemeen zijn gemakkelijk oplosbare ammoniumzouten,
die de voorkeur verdienen, die, waarin elke R' hetzij waterstof, hetzij
C.j tot Cc- koolwaterstof voorstelt. Goede voorbeelden van farmaceutisch
aanvaardbare ammoniumzouten van ascorbinezuur, die men kan gebruiken,
zijn de ammonium, methylammonium, dimethylammonium, tetramethylammonium,

bis-( tetramethylaimnonium), 2-hydroxypropylammoniumbis-( 2-hydroxy—
propylammonium), ethanolammonium, diethanolammonium, triethanolammonium,
bis-(triethanolammonium), fenylammonium, naftylammonitun en chinolyl- ammoniumzouten.'
5

De aardalkalizouten, bijvoorbeeld de calciumen magnesiumzouten, zijn, hoewel zij minder oplosbaar zijn, eveneens
voor gebruik bij de uitvinding geschikt.
Ook zouten van.zware metalen, bijvoorbeeld
de ijzer- en tinzouten zijn voor gebruik geschikt.
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De farmaceutisch aanvaardbare esters van
ascorbinezuur,-die gemakkelijk in pertechnetaatoplossingen oplosbaar zijn,
zijn bijvoorbeeld de

tot C<- lagere alkylesters als de methyl-, ethyl-,-,

propyl-, isopropyl-, butyl-, isobutyl- en pentylesters van ascorbinezuur.
Bij de uitvoeringsvormen van de uitvinding,
15

waarbij de ascorbinezuurverbinding wordt gecombineerd met het pertechne
taat reducerende middel is de keuze van reductiemiddel niet kritisch.
De hier gebruikte uitdrukking "pertechnetaat
reducerend middel" heeft betrekking op verbindingen, complexen, en derge- .
lijke, die een reducerend ion bevatten, dat zevenwaardig technetium kan
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reduceren tot vierwaardig en/of vijfwaardig technetium. Geschikte per
technetaat reducerende middelen kunnen worden gecombineerd met talrijke
toevoegsels als vulmiddelen en skelet- of andere orgaanspecifieke dragers.
Zo heeft men bijvoorbeeld middelen bereid, die een schermbeeld van het
skelet geven door gebruik te maken van metaalzouten van zwavelzuur en

25

zoutzuur als stannochloride, chromochloride en ferrosulfaat als pertechne
taat reducerend middel in combinatie met verschillende organische fosfo*
*
naten en/of fosfaten als beenderen zoekende drager. Ook;heeft men middelen
bereid, die schermbeelden geven van longen en organen onder gebruikmaking
van gebufferde oplossingen van een gedenatureerd microproteine, waaraan

30

tweewaardig tin is gebonden als pertechnetaat reducerend middel. Andere
systemen, die pertechnetaat-99m kunnen reduceren zijn bijvoorbeeld zuurthiosulfaten, zuur-waterstofsulfaten, ijzercolloïden en zuur-boriumhydriden. De Amerikaanse octrooischriften 3.735.001, 3.863.00U,
3.466.361, 3.720.761, 3.723.612, 3.725.295, 3.803.299 en 3.7^9.556 be-
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schrijven verschillende pertechnetaat reducerende middelen, die reducerende
ionen bevatten, die zevenwaardig pertechnetaat kunnen reduceren tot vier-

•*
vaardig en/of vijfvaardig technetium-99m.
De ascorbinezuurverbindingconcentratie die
men gebruikt bij toepassingen van de uitvinding, waarbij de ascorbinezuurverbinding met 'een reductiemiddel is gecombineerd, wisselt, afhankelijk
5

van het uiteindelijk gebruik van het preparaat en de gebruikte concentratie
van inerte stoffen of vulmiddelen. Er werd echter gevonden, dat ascorbinezuurverbindingconcentraties van meer dan 25$ de vorming van een aanvaard
baar schermbeelden vormend middel storen en derhalve moeten worden ver
meden. Voor de meeste doeleinden zijn concentraties van 0,1 tot 5f g.e-

10

schikt.
•

Als men de ascorbinezuurver

rechtstreeks in de pertechnetaatoplossing wenst op te nemen, kan men de
ascorbinezuurverbinding eenvoudigweg hetzij tijdens, hetzij na eluering
van de pertechnetaatgenerator oplossen. Het elueringsproces wordt grondig
15

beschreven in het Amerikaanse octrooischrift 3.369.121.
. Bij uitvoeringsvormen va» de uitvinding,
waarbij de ascorbinezuurverbinding wordt opgelost in een pertechnetaat
oplossing, wisselt de ascorbinezuurverbindingconcentratie met de verdunningsgraad van de zoutriplossing, Er werd gevonden, dat een ascorbinezuur-
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verbindingconcentratie van meer dan 0,1$ de vorming van een aanvaardbaar
schermbeelden vormend middel stoort. Dienovereenkomstig is voor de
meeste doeleinden een concentratie van ten hoogste 0,1$, bij voorkeur ten
hoogste 0,05$, berekend op het gewicht, geschikt. Een concentratie van
0,01 tot 0,001$ is voor vele toepassingen geschikt.

25

De geschikte ascorbinezuurverbindingconcentraties, varieren enigszins met d^pH. Voor de doeleinden van de uitvinding
wordt een normale fysiologische pH van 5 tot 7 verondersteld.
De uitvinding heeft ook betrekking op een
werkwijze voor het bereiden Van op technetium gebaseerde schermbeeld

30

vormende middelen, waarbij men een ascorbinezuurverbinding en een pertechnetaat reducerend middel samen in een pertechnetaatoplossing oplost. Als
boven beschreven kan men de ascorbinezuurverbinding en.het pertechnetaat
reducerende middel hetzij tegelijkertijd, hetzij achtereenvolgens in de
pertechnetaatoplossing oplossen. Elk van beide methoden leidt tot een op
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technetium gebaseerd schermbeeld vormend'middel.
Volgens een voorkeursuitvoeringsvorm van' de

-

■.

7

... • ; .

.

i
•.p
uitvinding kan men een stabiel, op technetiui gebaseerd schermbeeld .vormend
middel voor het skelet bereiden door rechtstreekse toevoeging van een
pertechnetaatoplossing aan een preparaat, bestaande uit: een pertechnetaat reducerend middel, dat een reducerend j.etaalion in zoutvorm bevat,
5

bijvoorbeeld stannochloride, 0,3 tot 1,5 gfjr./» ascorbinezuurverbinding
en een skelet specifieke drager in de vormjvan mono-, di- of polyfosfonzuurverbinding. Het is thans van een groot bantal mono- , di- en polyfosfonzuurverbindingen bekend, dat zij zie!} in het skelet concentreren
i

*

-

bij injectie van oplossingen daarvan in eel patiënt. Voor dit doel te
10

gebruiken species zijn bijvoorbeeld mono-,jdi- en polyfosfonzuren met de
formule 1, waarin R waterstof of CHo0H voo.!stelt en n een geheel getal van

.

eL

3 tot 10 is, met de formule 2, waarin

t

waterstof, alkyl met 1 tot 20..

koolstofatomen, alkenyl met 2 tot 20 koolstofatomen, aryl (bijvoorbeeld
fenyl, naftyl)., fenylethenyl, benzyl, halogeen (bijvoorbeeld chloor,
15

broom of fluor), hydroxyl, amino, gesubstitueerde amino (bijvoorbeeld
dimethylamino, diethylamino, ïï-hydroxy-H-ethylamino, ^.cetylamino),
•

-CHgCOOH, -CH2P03H2 , CH(P03H2 )(0H), of -/“CE^G(P O ^ )

-H, waarbij n

.

1 tot 15 is, voorstelt en Rg waterstof, lagere alkyl (bijvoorbeeld
methyl, ethyl, propyl of butyl), amino, benzyl, halogeen (bijvoorbeeld
20

chloor, broom of fluórW^lèoOH,--CHgPO^Hg of -C H g C J ^ P O ^ voorstelt,
met de formule 3, waarin n eën geheel getal van 3 tot 9 is, met de
formule

waarin elke R^ waterstof of lagere alkyl (bijvoorbeeld methyl,

ethyl, propyl of butyl) voorstelt, met de formule 5 S waarin n een geheel
getal van 2 tot ^ is, of met êên der formules 6 t/m 10* waarbij X en Y
25'

in de formule 10 elk waterstof of hydroxyl voorstellen, of de niettoxische zouten van elk der bovengenoemde fosfonaten, die in een in wezen
neutrale oplossing in water reageren met een der nu volgende reducerende/
complexvormende stoffen, te weten stanno-, ferro- of chromozouten, onder
vorming van het overeenkomstige stanno-, ferro- of chromofosfonaat. Voor

30

gebruik bij de uitvinding geschikte reactieve fosfonaten (in het vervolg
aangeduid als farmaceutisch-aanvaardbare zouten) zijn natrium-, kalium-,
ammonium- en kleinmoleculig gesubstitueerde ammonium (bijvoorbeeld mono-,
di- en triethanolamine en kwaternaire ammonium) zouten van bovengenoemde
fosfonzuren en. mengsels daarvan.

35

Goede voorbeelden van polyfosfonzuren met
de formule 1 zijn propaan-1,2,3-trifosfonzuur, butaan-1,2,3,^-tetrafosfon-

zuur, hexaan-1, 2 , 3 , 5 ,6-hexafosfonzuur, hexaan-1-hydroxy-2,3,4,5,6-pentafosfonzuur, hexaan-1,6-dihydroxy-2,3,4,5-tetrafosfonzuur, pentaan1,2,3,4,5-pentafosfonzuur, heptaan-1,2,3,4,5,6,7-heptafosfonzuur,
octaan-1,2,3,4-, 5,6,7,8-octafosfonzuur, nonaan-1,2,3,4,5,6,7,8,9-nonafos
fonzuur, decaan-1,2,3,4,5,6,7j8,9510-decafosfonzuur. Farmaceutisch
aanvaardbare zouten van deze zuren zijn bijvoorbeeld de natrium-, kalium-,
ammonium-, triethanolammonium-, diethanolammonium- en monoethanolammoniumzouten.
Propaan-1,2,3-trifosfonzuur en zijn zouten
kunnen worden bereid volgens het Amerikaanse octrooischrift 3.74-3.688.
Butaan-1,2,3,4-tetrafosfonzuur en zijn zouten
kunnen worden bereid volgens het Amerikaanse octrooischrift 3.755.504.
De hogere alifatische vicinale polyfosfonaten en hun zouten kunnen worden bereid volgens het Amerikaanse octrooi
schrift 3.584.035. .
Goede voorbeelden van ptjlyfosfonzuren met
de formule 2 zijn ethaan-1-hydroxy-1,1-difosfonzuur, methaandifosfonzuur,
methaanhydroxydifosfonzuur, ethaan-1,1,2~trifosfonzuur, propaan-1,1,3,3tetrafosfonzuur, ethaan-2-fenyl-1,1-difoSfonzuur, ethaan-2-naftyl-1,1difosfonzuur, methaanfenyldifosfonzuur, ethaan-1-amino-1,1-difosfonzuur,
methaandichloordifosfonzuur, nonaan-5,5-difosfonzuur, n-pentaan-1,1difosfonzuur

methaandifluordifosfonzuur, methaandibroomdifosfonzuur,

propaan-2,2-difosfanzuur, ethaan-2-carboxy-1,1-difosfonzuur, propaan-1hydroxy-1,1,3-trifosfonzuur, ethaan-2-hydroxy-1,1,2-trifosfonzuur, ethaan1-hydroxy-1,1,2-trifosfonzuur, propaan-1,3-difeny1-2,2-difosfonzuur,
nonaan-1,1-difosfonzuur, hexadecaan-1,1-difosfonzuur, A4-penteen-1-hydroxy*
1,1-difosfonzuur, A9-octadeceen-1-hydroxy-1,1-difosfonzuur, 3-fenyl-1,1difosfono- A2-propeen, octaan-1,1-difosfonzuur, dodecaan-1,1-difosfonzuur,
fenylaminomethaandifosfonzuur, naftylaminomethaandifosfonzuur, N ,Ndimethylaminomethaandifosfonzuur, N-(2-dihydroxyethyl)-aminomethaandifosfonzuur, N-acetylaminomethfe.andifosfonzuur, aminomethaandifosfonzuur,
dihydroxymethaandifosfonzuur. Farmaceutisch aanvaardbare zouten van deze
zuren zijn bijvoorbeeld natrium-, kalium-, ammonium-, triethanolammonium-,
diethanolammonium- en monoethanolammoniumzouten.
Ethaan-1-hydroxy-1,1-difosfonzuur, dat in
het bijzonder de voorkeur verdient, heeft de formule CHgCCOH)(PO^Hg)^.

Volgens de nomenclatuur net radicalen zou
men het zuur ook 1-hydroxyethylideenfosfonzuur kunnen noemen.
Hoewel men bij de uitvinding elk farmaceutisch
aanvaardbaar zout van ethaan-1-hydroxy-1,1-difosfonzuur kan gebruiken,
5

verdienen mengsels van het dinatrium- en trinatriumzout de meeste voorkeur.
De andere natrium-, kalium-, ammonium- en mono-, di- en triethanolammoniumzouten en mengsels daarvan zijn ook geschikt, mits men voorzichtig is bij
het regelen van de totale hoeveelheid kationspecies in het zoutpreparaat. .
Deze verbindingen kunnen echter op elke geschikte wijze worden bereid,

10

bij voorkeur volgens het Amerikaanse octrooischrift 3.^00.1
Methaanhydroxydifosfonzuuir en verwante ver
bindingen, die men bij de uitvinding kan gebruiken, kunnen bijvoorbeeld
worden bereid door reactie van fosfeen met een alkalidialkylfosfiet. Een
volledige beschrijving van deze verbinding en een werkwijze voor het

-15

bereiden daarvan wordt/gegeven in het Amerikaanse octrooischrift
■3-^22.13T-

,

*
Methaandihydroxydifosfonzuur en zouten

daarvan, die men bij de uitvinding kan gebruiken en een werkwijze voor het bereiden daarvan worden beschreven in het Amerikaanse octrooischrift
20

3.4-97.313.
Methaandifosfonzuur en verwante verbindingen,
die men bij de uitvinding kan gebruiken, worden in detail beschreven in
het Amerikaanse octrooischrift 3.213.030. Een. voorkeurswijze voor het
. bereiden van dergelijke verbindingen wordt beschreven in het Amerikaanse

25

octrooischrift 3.251.907.
Ethaan-1,1,2-trifosfonzuur en verwante ver
bindingen, die men in de preparaten van de uitvinding kan opnemen, alsmede
een werkwijze voor het bereiden daarvan, worden beschreven in het Ameri
kaanse octrooischrift 3.551.339 -

30

Propaan-1,1,3,3-tetrafosfonzuur en verwante
verbindingen, die men bij de Uitvinding kan gebruiken en een werkwijze
Voor het bereiden daarvan worden beschreven in het Amerikaanse octrooi
schrift 3.400.176. De hogere polymeren van met methyleen onderbroken
_ methyleendifosfonzuurverbindingen kunnen worden bereid door polymerisatie
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van ethyleen-1,1-difosfonzuurverbinding.
Pentaan-2,2-difosfonzuur en verwante verbin-

dingen kunnen worden bereid volgens G-.il. Kosolopoff (J. Amer. Chem. Soc.,
75, 1500 (1953)).
Voorbeelden van fosfonzuren met de formule 3
sijn:
Methaancyclobutylhydroxydifosfonzuur
-

Methaancyclopentylhydroxydifosfonzuur
Methaancycloh exylhydroxydi fos fonzuur
Methaancycloheptylhydroxydifosfonzuur
Methaancyclo oc tylhydroxydi fo sfon zuur
Methaancyclononylhydroxydi fosfon zuur
Methaancyclodecylhydroxydifosfonzuur
Ook de natrium-, kalium-, ammonium-, mono-

ethanolammonium-, diethanolafflmonium- en triethanolarnmoniumzouten van boven
genoemde methaancycloalkylhydroxydifosfonzuren alsmede allerlei andere
farmaceutisch aanvaardbare zouten van deze zuren zoeken eveneens selectief

x

het skelet op.

De fosfonzuren met de formule 3 kunnen worden
bereid volgens het Amerikaanse octrooischrift 3.584.125.
Verbindingen met de formule

die bij de

uitvinding de voorkeur verdienen, zijn tris(fosfonomethyl)amine, tris(lfosfonoethyl)amine, tris(2-fosfono-2-propyl)amine en hun farmaceutisch
aanvaardbare zouten. Tris(fosfonomethyl)amine verdient in het bijzonder
de voorkeur. Voorbeelden van verbindingen, die men ook kan gebruiken,
zijn:
a, bis(fosfonomethyl)-1-fósfonoethylamine,

»

b , .bis(fosfonomethyl)-2-fosfono-2-propylamine,
c , bis(1~fosfonoethyl)fosfonomethylamine,
d, bis(2-fosfono-2-propyl)fosfonomethylamine,
e, tris(1-fosfono-1-pentyl)amine,
f , bis(fosfonomethyl)2-fosfono-2-hexylamine
»
en
.

g, de farmaceutisch aanvaardbare zouten van

zuren a 5 tot f, bijvoorbeeld natrium-, kalium-, ammonium-, triethanolammonium-, diethanolammonium- en monoethanolammoniumzouten.
Men kan de tris(fosfonoalkyl)aminen bijvoor
beeld bereiden door eerst dé overeenkomstige ester te bereiden volgens de

algemene reactie, weergegeven in reactieschema A, waarin R alkyl voor
stelt en R. en

waterstof en/of lagere alkyl voorstellen.
Men kan de vrije zuren, "bereiden door hydrolyse

van de ester mét sterke anorganischezuren als zoutzuur.
5

zouten natuurlijk door neutralisatie

van het zuur met de

Men "bereidt de

•

base met het

gewenste kation. De bereiding van tris(fosfonoalkyl)aminen wordt volledig
■beschreven in het Canadese octrooischrift 753.207.
Verbindingen met de formule 5 zijn bijvoor
beeld: 1) 3 , 3 , ^ , 5 ,5-hexafluor-1,2-difosfono~A1-cyclopenteen, 2 ) 3 , 3 }h ,b 10

tetrafluor-1,2-difosfono-AT-cyclo'buteen en 3)3,3,^,^,5,5,6,6-octafluor-

•

T,2-difosfono-A1-cyclohexeen,
De perfluordifosfonocycloalkenen kunnen
bijvoorbeeld worden bereid door reactie van trialkylfosfieten met 1,2dichloorperfluor-A1-cycloalkenen volgens Frank (J. Org. Chem., 31, # 5 *
15

biz. 1 5 2 1 ).

:
'

'

D

e

verbinding met de .formule 6 zou hier worden

aangeduid als cyclisch tetrafosfonzuur. Men kan deze verbinding en haar
farmaceutisch, aanvaardbare 2outen op elke geschikte wijze bereiden, maar
bij voorkeur bereidt men haar volgens het Amerikaanse octrooischrift

20

3.387.021;.
. De verbinding met de formule 7 is etheen-1,2dicarboxy-1-fosfonzuur, waarvan men ook de farmaceutisch aanvaardbare
zouten kan gebruiken, als de natrium-, kalium-, ammonium-, triethanol♦

ammonium-, diethanolammonium- en monoethanölammoniumzouten. Hoewel formule
25

7 het cis-isomeer weergeeft kan men ook het trans-isomeer gebruiken.
»

Indien in het vervolg wordt gesproken over etheen-1,2-dicarboxy-1-fosfon- .
zuur en zijn zouten worden zowel de cis- en trans-isomeren als mengsels
daarvan bedoeld, tenzij anders is aangegeven.
30

Etheen-1,2-dicarboxy-1-fosfonzu

verbindingen kunnen worden bereid door reactie van een ester van acetyleendicarbonzuur en een dialkylfoëfiet, gevolgd door hydrolyse en verzeping.
Deze werkwijze wordt uitgebreid beschreven in het Amerikaanse octrooi-•
schrift 3.5&^-.I2U.
Men kan het natriumzout van het zuur met de

35

formule 8 bereiden door een omleggingsreactie van een 2-halogeenethaan1-hydroxy-1,1-difosfonzuur met drie equivalenten natriumhydroxyde als be-

schreven in het Amerikaanse octrooischrift 3.641.126.
Men kan de verbinding met de formule 9
bereiden volgens het puitse Offenlegungsschrift 2.026.'078.
Voorbeelden m n carboxyfosfonzuren met de
5

formule 10 zijn ethaan-1,2-dicarboxy-1,2-difosfonzuur, ethaan-1,2-dicarboxy1,2-dihydroxy-1,2-difosfonzuur en ethaan-1,2-dicarboxy-1~hydroxy-1 ,2difosfonzuur. Farmaceutisch aanvaardbare zouten van deze zuren zijn
natrium-, kalium-, ammonium-, triethanolammonium-, diethanolammoniurn
en monoethanolammoniumzouten.

10

Ethaan-1,2-dicarboxy-1,2-difosfonzuur, dat
de voorkeur verdient, heeft de formule CH(C00H)(P03H2 )CH(C00H)(P03H2 ). De
het handzaamst kristalliseerbare zouten van dit zuur ontstaan door
drie, vier of vijf zure waterstofatomen door natrium te vervangen.
Hoewel men elk farmaceutisch aanvaardbaar

15

zout van ethaan-1,2-dicarboxy-1,2-difösfonzuur bij de uitvinding kan
■ gebruiken, verdienen het trinatriumtriwaterstofzout, &et dinatriumtetrawaterstofzout, het mononatriurap ent awat ers t of zout en de mengsels daarvan
de voorkeur. De andere zouten als kalium-, ammonium- en mono-, di- en
triethanolammonium, en2 . zouten en mengsels daarvan zijn ook geschikt,

20

mits men rekening houdt met de totale hoeveelheid kationspecies in het
zoutpreparaat.
Ethaan-1,2-dicarboxy-1,2-difosfonzuur en
geschikte zouten daarvan kunnen op elke handzame wijze worden bereid.
Zo kan men bijvoorbeeld de reactie, beschreven door Pudovik in "Soviet

25

Research on Organo-Phosphorus Compounds", 19^9-1956, Deel III, 54-7-85c
*

gebruiken voor het.bereiden van.cte ester van ethaan-1,2-dicarboxy-1,2difosfonzuur, die men op zijn beurt door gewone hydrolysereacties in de
vrije zure vorm kan omzetten. Daarna kan men door neutralisatie met
alkaliverbindingen als natriumhydroxyde, kaliumhydroxyde, carbonaten,
30

enz. een gewenst zout van het zuur bereiden. Een uitgebreidere beschrij
ving van de bereiding van dezè verbindingen wordt gegeven in het
Amerikaanse octrooischrift 3 .5 ^2 .1 6 6 .
Men kan ethaan~1,2-dicarboxy-1,2-dihydroxyr
1,2-difosfonzuur en verwante, bij de uitvinding te gebruiken verbindingen

35

bereiden- door reactie van een ester van ethaan-1,2-dicarboxy~1,2-difosfon, zuur en een alkalihypohalogeniet, gevolgd door hydrolyse en verzeping.

7604584

Deze werkwijze-wordt' uitgebreider beschreven in het Amerikaanse octrooi
schrift 3.579.570.
Men kan bij de uitvinding ook mengsels van
allerlei bovengenoemde fosfonzuren en/of hun zouten gebruiken.
Bij een sterk de voorkeur verdienende uit
voeringsvorm van de uitvinding gebruikt men in het pertechnetaat reducerende
middel mengsels van dinatrium- en trinatriumethaan-1-hydroxy-1,1-difosfonaat, waarin de molverhouding van het dinatriumzout tot het trinatrium' zout 4:1 tot 1:1, bij voorkeur 3:1 tot 1:1 bedraagt, naast een ascorbine10

zuurverbinding en een reducerendmetaalion. Deze de voorkeur verdienende
mengsels van fósfonaat/reducerend ion/ascorbinezuurverbinding leveren
- bijzonder goéde schermbeelden op (uitstekende stabiliteit en opneming in
het skelet en weinig opneming in zacht weefsel).
Het verdient echter de voorkeur de hoeveel-

15

heid stanno-, chromo-'of ferropolyfosfonaat te beperken tot ten hoogste
102 van het totaal.

.

*

De volgende voorbeelden tonen kits, bereid
volgens de uitvinding (waarbij de hoeveelheden van elk bestanddeel in
mg zijn gegeven):

*

Voorbeeld
Bestanddeel
" -|5*
cjn

CO
-&s

Dinatriuir-ethaan-1 -hydroxy1,1-difosfonaat

I

III

IV

5,9

5,9

5,9

Trinat-rlujn-ethaan-1,-hydroxy1 ,1-dIfiosfonaat

V VI

VII

VIII

5,9

5,9

0,16

Perrosolfaat

0,16
0,16

*

Methylascorbaat

27

-

0,16
0,16

27
2?

' 0,16

0,16
0,16

27
27

27

27

27

0,1

0,1

27

0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

Calcium&scorbaat
D iethanolrnnmoniumasc orbaat

2,9

0,16

Glucose

Ascorbinezuur

•

5,9
0,16

TTatriuioas corbaat

3

5,9

D ichlooanr etb aandif o sf on zuur

Natriuraehloride

k

5,9

Tr i natr ium-mettiaan-di f os f onaat

Chromochloride

X

1 ,9

Dinatriuir-metbaan-difopfonaat

Stannoefiloride

IX

>
0,1

\
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'

Elk ran bovengenoemde kits levert na toe
voeging van 5 ml pertechnetaat-99m oplossing en grondig schudden een
schermbeelden van he.t skeletvormend middel op, dat voor intraveneuze
injectie bij dé mens geschikt is en een stabiliteit van meer dan 3 uur
5

heeft. Bij voorkeur gebruikt men 1 ml oplossing voor een volwassene
. van 50-100 kg lichaamsgewicht, die men langzaam in 30 seconden injecteert,
De toediening geschiedt bij voorkeur binnen 3 uur na. de bereiding. Kits
kunnen natuurlijk veelvouden of fracties van bovengenoemde hoeveelheden
bevatten teneinde uit êên enkele kit voldoende middel te:kunnen bereiden

10

ter verkrijging van elk gewenst aantal schermbeelden.
Het volgende voorbeeld geeft een pertechne
taatoplossing, waarin een ascorbinezuurverbinding is opgelost.
Voorbeeld XI

■
'Men plaatst een opvangfiool, die 0,1 mg

15.

natriumascorbaat bevat bij de uitgangsopening van een pertechnetaat-99m
generator. Men vangt in de fiool zoutoplossingeluaat^op, dat het natrium-

. '

ascorbaat volledig oplost.
Men voegt 5 ml pertechnetaatoplossing met
daarin opgelost natriulnascorbaat toe aan een pertechnetaat reducerend

20

middel, bestaande uit 5,9 mg natriumzcut van ethaan-1-hydroxy-1,1-difosfohzuur en 0 ,16 mg stannochloride. Na grondig schudden verkrijgt men een
stabiel schermbeeldvormend middel voor intraveneuze injectie bij de mens-.
Als men in bovenstaand voorbeeld natrium
ascorbaat vervangt door een equivalente hoeveelheid ascorbinezuur, methyl-

25

ascorbaat, ethylascorbaat, isopropylascorbaat, butylascorbaat, diethanolamine-^scorbaat, c^lciumascorbaat, magnesiumascorbaat, kaliumascorbaat,
stanno-ascorbaat of tetramethylammoniumascorbaat verkrijgt men eveneens
een stabiel schermbeeldvormend middel.
CONCLUSIES

30

1. Werkwijze voor het bereiden van een
stabiel preparaat geschikt vósr de bereiding r m ' gp teshnstiu»fc-99ffi geba‘seerde radiografische sejiefflfbeeidefifejraietide MddelêH* ftiët het kea&ërk
dat men daarin een pertechnetaat' reducerend middel en een doeltreffende
hoeveelheid, maar ten hoogste 25 gew.$ ascorbinezuur of een farmaceutisch

35

aanvaardbaar zout of een farmaceutisch aanvaardbare ester daarvan opneemt.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het

kenmerk, dat men in het preparaat ten hoogste 25 gevr.% ascorbinezuur op
neerat .
3. Werkwijze volgens conclusie 1, met het
kenmerk, dat men in het preparaat ten hoogste 25 gevr.% natriumascorbaat
5

opneemt,
4. Werkwijze volgens conclusie 1, met het
kenmerk, dat men in het preparaat ten hoogste 10 gew„$ ascorbinezuur of
een farmaceutisch aanvaardbaar zout of een farmaceutisch aanvaardbare
ester daarvan opneemt,

10

5. Werkwijze volgens conclusie 1, met het
kenmerk, dat inen als pertechnetaat reducerend middel een metaalzout van
zwavelzuur of zoutzuur gebruikt.
6. Werkwijze volgens conclusie 5, met het
kenmerk, dat men als pertechnetaat reducerend middel stannochloride,

15

chromochloride of ferrosulfaat gebruikt.
7. Werkwijze volgens conclusie 1, met het
kenmerk, dat men in het preparaat bovendien een orgaanspecifi.eke drager
opneemt.
8. Werkwijze volgens conclusie 7, met het

20 • kenmerk, dat men als' orgaanspecifieke drager het natriumzout gebruikt
van ethaan~1-hydroxy-1,1-difosfonzuur.
9. Werkwijze volgens conclusie 7, met het
kenmerk, dat men als pertechnetaat reducerend middel stannochloride en
als orgaanspecifieke drager het. natriumzout gebruikt van ethaan-1-hydroxy25

1,1-difosfonzuur.
0

10.. Werkwijze voor het bereiden van een prepa
raat, dat men kan gebruiken voor het bereiden van op technetium-99m geba
seerde radiografische schermbeeldenvormende middelen, met het kenmerk,
dat men daarin een geöxydeerde pertechnetaatoplossing opneemt, waarin een
30

doeltreffende hoeveelheid, maar ten hoogste 0,1 gev,% ascorbinezuur of
een farmaceutisch aanvaardbaar zout of een farmaceutisch aanvaardbare
'ester daarvan is opgplost.
’ 11. Werkwijze volgens conclusie 10, met het
kenmerk, dat men een geöxydeerde pertechnetaatoplossing gebruikt, waarin

35

ten hoogste 0,1 gew.$ ascorbinezuur is opgelost.
12. Werkwijze volgens conclusie 10, met het

7604584

. -

I

-

1
17

.

.

■

;
f

kenmerk, dat men- een geoxydeerde pertechhetaatoploss ing gebruikt , waarin
ten hoogste 0 , 1 gew .$ natriuroascorbaat iy opgelost.
13.

Werkwijze voor het bereiden

op technetium-99m gebaseerd schermbeeldvormend middel, met het kenmerk,
5

dat men daarin ascorbinezuur of een farmaceutisch aanvaardbaar zout of een
farmaceutisch aanvaardbare ester daarvan alsmede een pertechnetaat redu
cerend middel, oplost in een geoxydeerde pertechnetaatoplossing.
. Werkwijze volgens conclusie 1 0 ', met het:
kenmerk, dat men ascorbinezuur alsmede een pertechnetaat reducerend

10

middel oplost in een geoxydeerde pertechnetaatoplossing.
■

15. Werkwijze volgens conclusie 13* met het

kenmerk, dat men natriünascorbaat alsmede een pertechnetaat reducerend
■• •

middel oplost in een geoxydeerde pertechnetaatoplossing.
16,

15

Werkwijze volgens conc

kenmerk, dat men als pertechnetaat reducerend middel een raetaalzout
gebruikt van zwavelzuur of zoutzuur.
•

■

17. Werkwijze volgens conclusie 13, met het
kenmerk, dat wen als pertechnetaat reducerend middel stannochloride,
chrcnochloride of ferrosulfaat gébruikt.

20

18. Werkwijze voor het bereiden van een
op technetium-99ra gebaseerd schermbeeldvormend middel, met het kenmerk,
dat men ascorbinezuur of een farmaceutisch aanvaardbaar zout of een
farmaceutisch aanvaardbare ester daarvan alsmede een pertechnetaat redu
cerend middel en een orgaanspecifieke drager oplost in een geoxydeerde

25

pertechnetaatoplossing.
1 9 . Werkwijze volgens conclusie 18 , met
kenmerk, dat

het

men als orgaanspecifieke drager het natriumzoutvan ethaan-

1-hydroxy-1 ,1-difosfonzuur en als pertechnetaat reducerend middel stannochloride gebruikt.
30

20. Werkwijze volgens ëên der conclusies
1-5 , met het kenmerk, dat men als pertechnetaat reducerend middel een
stanno-, chromo- of ferrozout gebruikt,
21. Gedoseerd preparaat, bereid volgens de
werkwijze van een der voorgaande conclusies,

35

22. Nieuwe werkwijze als beschreven in de
beschrijving en/of de voorbeelden.
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