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' Řešení spadá do oblasti radionuklidové 
diagnostiky v nukleární medicíně. Oe ře-
šen problém přípravy ve vodě rozpustné 
lékové formy prostředku pro radionukli-
dovou diagnostiku s isonitrilovým kom-
plexem technacia-99m. Podstatou řešení 
Je, že ligandovou složkou radiodiagnos-
tického prostředku jsou choleinátové 
aglomeráty isonitrilů obecného vzorce I 

R - N = С ( I ), 
kde R je rozvětvený primárni nebo sekun-
dární nebo terciálnl alkyl s celkovým 
počtem uhlíků 4 až 8 nebo je R alkyl, 
kde j30u Jeden nebo dva atomy vodíku 
substituovány metoxyskupinami a/nebo 
etoxyskupinami, přičemž celkový počet 
atomů uhlíku v řetězci R je opět v roz-
mezí 4 až 8. Podstatou způsobu je, že 
ke sloučenině připravené reakci vodného 
roztoku alkalické soli kyseliny desoxy-
cholové a isonitrilů obecného vzorce I 
se přidá dithioničitan dlsodný nebo 
vinan clnatý za udržováni pH v rozmezí 
7,4 až 9,0 a takto získaná lígandová 
složka se sterilizuje bakteriálni fil-
traci a potom lyofllizuje, načež se při-
dáním roztoku Q99m)Tc3 " technecistanu 
sodného a zahříváním směsi na teplotu 
90 až 100 °C po dobu 10 až 15 minut při-

ш praví konečný radiodiagnostický prostře-
dek. 
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Vynález se týká radiodiagnostického prostředku s choleinátovým agloraarátem isonitri-
lového komplexu technecia-99m a způsobu jeho přípravy v roztoku alkalické soli kyseliny 
deaoxycholové, přičemž se tvoři choleinátové agloraeráty těchto komplexů rozpustné ve vo-
dě a dále se týká způsobu přípravy jejich lékové formy vhodné pro radionuklidovou diag-
nostku. 

V literatuře jsou popsány kationtové komplexy jednomocného technecia s alkylisoni-
trily, které jevi výhodné vlastnosti pro vyšetřovací metooy závažných srdečních onemocně-

ní, jako Je infakrt myokardu, ischemická choroba srdeční apod. /OONES, A. G. 8 kol.s Bio-
logical studies of a new class of technetium complexes: the hexakis alkylisonitrile tech-
netium I cations. Int. 0. Nucl. Med. Biol. 11, 1984, etr. 225 až 234. Gednomocné techne-
cium přitom tvoři kationtový komplex se šesti i9onitrilovými ligandy a vazba ligandu к 
centrálnímu atomu technecia je zprostředkována atomem uhlíku isonitrilové skupiny. Z de-
rivátů alkylisonitrilů se nejvíce používá tercíální butylisonitril (TBI) a metoxyisobu-
tylíaonitríl (MIBI), které tvoři komplexy typu Tc+ (TBI)6, resp. Tc+ (MXBI)g. Hlavním pro-
blémem aplikace isonitrilových komplexů technecia pro radionuklidovou diagnostiku je pří-
prava vhodné lékové formy, nebot i9onitríly jsou ostře páchnoucí látky nerozpustné ve vo-
dě. Při prvních aplikacích bylo nutné užívat etanolických roztoků isonitrilů, a to jak 
při přípravě komplexu a techneciem-99m, tak i při aplikaci komplexu do organismu. Nyní 
se obvykle používá komplexů isonitrilů s jednomocnou mědi, která tvoři komplexní kation 
зе čtyřmi isonitrilovými ligandy. Sůl tohoto kationtu s vhodným komplexnim aniontem je 
za přítomnosti monosacharidů rozpustná ve vodě a při značeni techneciem-99m technecium-
-99m nahrazuje mš3 v isonitrilovém kationtu. 

Dříve uvedené nedostatky odstraňuje způsob podle vynálezu, který umožňuje připra-
vit ve vodě rozpustnou formu jak výchozího isonitrilů, tak i jeho komplexu s jednomocným 
techneciem. Podstatou radiodiagnossického prostředku jsou choleinátové aglomeráty isonitri-
lů obecného vzorce I: 

R - N » С (I) 

kde R Je rozvětvený primární nebo sekundární nebo terciální alkyl s celkovým počtem 
uhlíků 4 až 8 nebo je R alkyl, kda jsou jeden nebo dva atomy vodíku substituovány metoxy-
skupinami a/nabo etoxyskupinarai, přičemž celkový počet atomů uhlíku v řetězci R je opět 
4 až 8. Využívá se přitom podle vynálezu nalezené choleinizačni schopnosti alkalických 
soli kyseliny desoxycholové vytvářet s alkylisonitrily obecného vzorce I choleinátové 
aglomeráty rozpustné ve vodě. Tyto choleinátové aglomeráty jsou podobné běžně známým 
•choleinátovým aglomerátům mastných kyselin. Roztoky choleinátů alkylisonitrilů lze s vý-
hodou lyofilizovat, přičemž se tvoří bílé nebo mírně zažloutlé krystalické choleináty 
opět rozpustné ve vodě beze změny složeni. Takto připravené lyofilizáty je možno značit 
techneciera-99m za vzniku hexakis isonitrilového komplexu technecia-99m v choleinátovém 
aglomerétu s alkalickou soli kyseliny desoxycholové. Při aplikaci in vivo tento aglome-
rát vstupuje do organismu s výhodou ve formě obdobné fyziologicky běžným choleinátům 
mastných kyselin. 

Součásti vynálezu je dále způsob přípravy radiodiagnostického prostředku, který spo-
čívá v tom, že ke sloučenině připravené reakcí vodniho roztoku alkalické soli kyseliny 
desoxycholové a isonitrilů obecného vzorce I, kde R má výže uvedený význam, se přidá 
dithioničitan disodný nebo vinan cinatý pro redukci sedmiraocného technecia na techneci-
um jednomocné. Směs se ihned po přípravě zmrazí a podrobí lyofilizaci. Z tohoto lyofi-
lizátu, který lze skladovat až 6 měsíců, se pak cholainát isonitrilového komplexu techne-
cia připraví přidáním roztoku L 9 9 mTcH - technecistanu sodného a zahřétim roztoku na 
90 °C až 100 °C po dobu 10 až 15 minut, přičemž je radiochemický výtěžek vyšší než 98 %. 
Pokud se uvedené operace provedou za sterilních podmínek, je možno preparát aplikovat za 
účelem radionuklidovéhô vyšetřeni, přičemž se dosáhne vyššího diagnostického účinku než 
u dosud užívaných preparátů. Tyto skutečnosti byly ověřeny na pokusných zvířatech - na 
peech, výsledky j9ou obsaženy ve zprávě ze státního úkolu RVT Р-15-159-814/ D1J3. Dále je 
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uveden přiklad studie pomoci preparátu připraveného podle přikladu 3. 

Distribuce byla studována na 6 psech nečisté rasy o hmotnosti 10 až 18 kg. Každému 
QQm 

psu bylo nitrožilně podáno 90 až 110 MBq Tc v i3onitrilovém komplexu ve 2 ml roztoku. 
Krev pro zjištěni eliminace radiofarmaka z krve byla odebírána v intervalech 1,5,15,30, 
60 a 240 minut po podáni. Scan hrudníku pro zobrazeni srdce byl proveden u téže skupiny 
zvířat po 60,120,180 a 240 minutách. Zvířata byla utracena 240 minut po aplikaci radio-
farmaka intravenóznim podáním 1 g Thiopentalu. Potom byly odebrány vzorky z jednotlivých 
orgánů a z různých oddilů srdce. Výsledky práce byly shrnuty do dvou bodů: 
1. Scan hrudníku po 60,120,180 a 240 minutách potvrdil dobré zobrazeni levé komory srdeč-

ni. 
2. V používaných koncentracích aplikované látky nejevily žádné toxické účinky na organis-

mu . 
Existence kitu podle vynálezu přitom umožňuje rychlou a snadnou přípravu radiofarmaka, 
což je důležité z provozních hledisek v budoucí klinické praxi. 

Vynález blíže objasňují konkrétní příklady provedeni. 

Přiklad 1 
V 375 ml vody pro injekci se rozpusti za mirně zvýšené teploty 30 až 40 °C 10 mmol 

desoxycholanu sodného. К připravenému roztoku se v dobře táhnoucí digestoři přidá za stá-
lého mícháni 10 mmol terc.butylisonitrilu. Potom se připraví 125 ml roztoku hydrogenfos-
forečnanu disodného o koncentraci c(Na 2

p0 4) = 0,04 mol/l a v tomto roztoku se rozpusti 
3 mmol dithioničitanu disodného. Oba roztoky se smíchají a podrobí se bakteriální filtra-
ci s filtrem o porozitě 0,22 ^um. Sterilní roztok se za sterilních podmínek rozdělí po 
1 ml do 500 penicilinových lehviček o objemu 10 ml. Každá lahvička se ihned po naplněni 
zmrazí, opatři se lyofilizačni zátkou a celá šarže se podrobí lyofilizaci. Po skončeni 
procesu lyofilizace se vakuum v lyofilizátoru zruši argonem a lahvičky s lyofilizátem cho-
leinátového aglomerátu terc.butylisonitrilu lze uchovávat při teplotě 5 °C po dobu mini-
málně 6 měsíců bez újmy na kvalitě. 

Přiklad 2 

Postupuje se stejně jako v přiklade 1 s tira, že se přidá 0,05 mmol vinanu cinatého na 
místo 3 mmol dithioničitanu disodného. 

Přiklad 3 

Penicilinová lahvička s lyofilizátem připraveným v příkladě 1 se opatři ovzdušňova-
ci jehlou a přidají se 2 ml isotonického roztoku []99mTc^] - technecistanu sodného o radio-
aktivní koncentraci 2 GBq/ml. Potom se lahvička ponoři do vyhřívané vodní lázně tak, aby 
se obsah zahřál na teplotu 95 DC a při této teplotě se zahřívá po dobu 10 minut. Po skon-
čeni zahříváni se lahvička vyjme z lázně a nechá se vychladnout na teplotu vhodnou к dal-
šímu použiti. Kontrola radiochemického výtěžku se provede vzestupnou chromatografii na 
proužku papíru Whatman 1 (15krát 1,5 cm). Na start se nanese 0,05 ml vzorku a vyviji se 
v soustavě propanol - voda - amoniak (90 : 8 : 2) až do výše 10 cm. V této soustavě jeví 
koloid 9 9 mTc R, . 0,C 9 9 , nTcl- technecistan sodný R, n 0,7 a choleinát isonitrilového kom-
plexu 99raTc Rf - 1. 

Přiklad 4 

Postupuje se stejně jako v přikladu 1 s tim, že se přidá 10 mmol 2-metoxy-isobutyl-
isonitrilu na místo 10 mmol terc. butylisonitrilu. 

Přiklad 5 

Postupuje se stejně Jako v přikladu 1 s tim, že se přidá 10 mmol isobutylisonitrilu 
na místo 10 mmol terc.butylisonitrilu. 
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Přiklad S 

Poetupuje se stejně jako v přikladu 1 s tím, že se přidá 5 mmol oktylisonitrilu na 
misto 10 mmol terc.butylisonitrilu. 

Přiklad 7 

Postupuje se stejně jako v přikladu 1 s tim, že se přidá 5 mmol 2-etoxy-isopentyliso-
nitrilu na místo 10 mmol terc.butylisonitrilu. 

Přiklad 8 

Postupuje se stejně jako v přikl u 1 s tim, že se přidá 5 mmol 1,2-dimetoxy-isopen-
tylisonitrilu na misto 10 mmol terc.butylisonitrilu. 

Přiklad 9 

Postupuje se stejně jako v přikladu 1 s tim, že se přidá 5 mmol 2-etoxy-3-metoxy-pro-
pylisonitrilu na mleto 10 mmol terc.butylisonitrilu. 

Přiklad 10 

Postupuje se stejně jako v přikladu 3 s tim, že se pracuje s lyofilizáty připravenými 
podle přikladu 4 až 9. 

P A T E N T O V Í N Á R O K Y 

1. Radiodiagnostický prostředek s isonitrilovým komplexem technecla-99m ze zdroje techne-
cia-99m a ligandové složky, vyznačující se tim, že ligandovou složkou jsou choleináto-
aglomeráty isonitrilů obecného vzorce I 

R - N в С ( I ) 

kde R je rozvětvený primárni nebo sekundárni nebo terciálni alkyl s celkovým počtem 
uhliků 4 až 8 nebo je R alkyl, kde jsou Jeden nebo dva atomy vodíku substituovány me-
toxyskupinami a/nebo etoxyskupinami, přičemž celkový počet atomů uhliku v řetězci R 
je opět v rozmezí 4 až 8. 

2. Způsob přípravy radiodiagnostického prostředku podle bodu 1, vyznačující se tim, že 
ke sloučenině připravené reakci vodného roztoku alkalické soli kyseliny desoxycholové 
a isonitrilů obecného vzorce I, kde R má výše uvedený význam, se přidá dithioničitan 
disodný nebo vinan cinatý, za udržováni pH v rozmezí 7,4 až 9,0 a takto ziskaná ligan-
dová složka se sterilizuje bakteriálni filtraci a potom lyofilizuje, načež se násled-
ně přidáním roztoku - technecístanu sodného a zahříváním směsi na teplotu v 
rozmezí 90 až 100 °C po dobu 10 až 15 minut připraví konečný radiodiagnostický prostře-
dek. 

3. Způsob přípravy radiodiagnostického prostředku podle bodu 2, vyznačující se tim, že ko-
nečný radiodiagnostický prostředek se připraví z lyofilizované ligandové složky s časo-
vým odstupem. 


