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INLEIDING 

De afgelopen jaren Z~Jn er een groot aantal publikaties verschenen 

die handelen over de bereiding van diverse organische verbindingen ge

merkt met !SF en over de mogelijke toepassingen ervan ~n de nucleaire 

geneeskunde en de fysiologische en biomedische research, Een en ander 

heeft een extra stimulans gekregen door het beschikbaar komen van PET

camera's in de tweede helft van de jaren zeventig, Op dit moment vormt 

het gebruik van 
18

F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose in combinatie met PET 

nog de enige routinematige toepassing voor !SF; zij het alleen op plaat

sen waar een PET-camera beschikbaar is, In veel gevallen staat een te 

lage specifieke activiteit van het radiofarmacon de routinematige toe

passing nog in de weg (zie bijvoorbeeld par, 1.2 en par, 1,4), Gezien 
IS echter de grote inspanningen die verridht worden om niemve met F gemerkte 

radiofarmaca te bereiden en om bestaande bereidingsmetheden te verbe-

teren (meestal met als doel een hogere specifieke activiteit en/of een 

hoger radiochemisch rendement te verkrijgen) lijkt het waarschijnlijk 
. . . IS 11 dat ~n de toekomst n~euwe toepass~ngen van F zu en ontstaan. 

In dit addendum is getracht een overzicht op te stellen van de li

teratuur die handelt over bereidngsmethoden en mogelijke toepassingen 
IS van radiofarmaca gemerkt met F, In paragraaf 1 komen allereerst demo-

gelijke toepassingen aan de orde, Vervolgens bespreken we in paragraaf 2 

de bereidingsmetheden van met !SF gemerkte radiofarmaca, 

Een overzicht van toepassingsmogelijkheden van !SF wordt gegeven 
IS 

~n (Rob 75a,Spe SI), Bereidingsmetheden van radiofarmaca gemerkt met F 

worden besproken in (Wol 73,Pal 77). 
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I MOGELIJKE MEDISCHE TOEPASSINGEN VAN RADIOFARMACA GEMERKT MET ISF 

In deze paragraaf geven we een overzicht van de verschenen litera
lS tuur die handelt over mogelijke medische toepassingen van met F gemerk-

18 te radiofarmaca. Allereerst komt in paragraaf 1.1 F als fluoride aan 
18 de orde. Vervolgens bespreken we toepassingsmogelijkheden van met F 

gemerkte steroÏden (par. ].2), aminozuren (par. 1.3) ,neuroleptische ligan

cien (par. 1.4) ,vetzuren (par. 1.5) ,R.N.A.-bestandsdelen (par. 1.6) en sui

kers (par. 1.7). In paragraaf 1.8 volgen tenslotte enkele toepassingsmoge

lijkheden van de overige in de literatuur vermelde radiofarmaca gemerkt 
18 met F. 

1. 1 fluoride 

18
F als fluoride is in het verleden voornamelijk toegepast voor bot

scintigrafie. Deze toepassing werd voor het eerst geÏntroduceerd door 

Blau et.al. in 1962(Bla 62). Sindsdien zijn voor wat betreft botonderzoek 

de mogelijkheden van 18F-fluoride onovertroffen gebleven (Rob 75a). Intra

veneus geÏnjecteerd 18F-fluoride wordt meteen in het skelet opgenomen en 

vertoont een snelle uitwas uit zacht weefsel (Hos 81). Toch is 18F nooit 

op grote schaal voor botscintigrafie gebruikt, vooral vanwege de relatief 

hoge kosten, de hoge energie van de annihilatiestraling (hetgeen detectie

problemen oplevert) en de korte halveringstijd waardoor voortdurende be

schikbaarheid in ziekenhuizen moeilijk realiseerbaar is. Botonderzoek 

d · 1 d 99m -d · f f b · d · wor t tegenwoord1g meesta ge aan met Tc 1 os onaatver 1n 1ngen. 

I .2 Sterolden 

Vele, in de natuur voorkomende, biomoleculen behoren tot de stero

id-verbindingen. Vooral de steroÏd-hormonen vervullen in het lichaam een 

belangrijke rol. Hormonen worden door endocriene klieren aan het bloed 
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afgegeven. Ze oefenen een regulerende werking uit op verderweg gelegen 

delen van het lichaam. Deze regulernde werking ontstaat door de binding 

van het hormoon aan specifieke receptoren gelegen in de cellen van het 

doelwit-orgaan. Hoewel hormonen via het bloed alle delen van het lichaam 

bereiken, l: 1nnen zij slechts inwerken op organen waarvan de cellen geschik

te receptoren bevatten. Tot de steroÏd-hormonen behoren onder andere de 

mannelijke geslachtshormonen of andregenen (testosteron,androsteron),de 

vrouwelijke geslachtshormonen of estrogenen (estradiol,estron,progesteron) 

en de bijnierschorshormonen (cortisol,aldosteron,corticosteron). De pro

ductie van steroÏd-hormonen vindt ondermeer plaats in de eierstok, de 

placenta,de testis en de bijnierschors. Alle steroÏd-hormonen worden ge

vormd uit pregnenolon. Dit steroÏd-hormoon ontstaat op zijn beurt uit 

cholesterol (Boh 79,Leh 78). 

Voor verschillende steroÏden is gebleken dat de biologische activi

teit van het molecuul niet wordt beÏnvloed of zelfs wordt versterkt, wan

neer een fluoratoom wordt ingebouwd in het steroÏd. Op grond hiervan ver-

d d .,d k 18 h"k k . . h moe t men at stero1 en gemer t met F gesc 1 t unnen Z1Jn voor et 

afbeelden van organen waarvan de biologische activiteit geregeld wordt 

door steroÏd-hormonen. Organen die hiervoor ondermeer in aanmerking komen 

zijn: de bijnier,de borstklier,de prostaat,de hypofyse en receptor bevat

tende tumoren (Spi 81). 
18 Tot op heden zijn met F gemerkte steroÏden alleen toegepast bij 

dierexperimenten (Eng 75,Spi 78,Eak 79,Spi 81,Sch 81,Lan 82,Spi 82a, 

Spi 32b,Lan 83). Een belangrijk probleem bij de toepassing van met 
18

F 

gemerkte steroÏden is het feit dat een hoge specifieke activiteit nood

zakelijk is om het radiofarmacon met succes toe te passen. Dit komt door

dat het aantal receptoren in doelwit-organen van steroÏd-hormonen uiterst 

gering is. De ontwikkeling van methoden voor de bereiding van 
18

F-radio

farmaca met hoge specifieke activiteit verloopt echter snel zodat in de 

toekomst meer succes verwacht mag worden (Eak 79,Sch 8l,Spi 81,Lan 83). 

18 
De tot op heden in de literatuur vermelde steroÏden gemerkt met F Z1Jn 

gegeven in tabel 1. 
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referenties 

(Uan 73) 

18 F-2-fluoro-Sa-androstaan-178-ol-3-on (Spi 78,Spi 81) 

18F-2-fluoroandrostaan-3,17-dion 

1 ~-4-fluoroestradiol 

18F-2,4-difluoroestron 

18 F-4-fluoroestron 

18 F-2-fluoroprogesteron 

18 F-21-fluoroprogesteron 

18 F-21-fluoropregnenolon 

18 F-21-fluoropregnenolon-3-acetaat 

18 F-6-fluoroethyl-19-norcholesterol 

18 F -f luoropentes trol 

(Spi 81) 

(Eak 79,Spi 81,Sch 81) 

(Man 73) 

(Eak 79,Spi 81,Sch 81) 

(Spi 81) 

(Iri 8l,Spi81,Iri 82a) 

(Spi 81) 

(Eng 75,Spi 81,Spi 82a,Spi 82b) 

(Kob 82) 

(Lan 82,Lan 83) 

tabel 1 in de Uteratu:u:r vermelde steroülen gemerkt met 18F 

1.3 Aminozuren 

Gedurende de laatste tien tot vijftien jaar zijn een aantal met 
18

F 

gemerkte aminozuren bereid en mogelijke klinische toepassingen ervan in de 
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nucleaire geneeskunde onderzocht (Elm 81). 
18 Veel onderzoek is verricht naar de mogelijkheden van met F gemerkte 

aminozuren voor visualisatie van de alvleesklier (Hoy 71,Atk 72,Tay 73, 

Gou 75). De alvleesklier heeft een grote behoefte aan aminozuren omdat 

in dit orgaan de biosynthese van spijsverteringsenzymen plaats vindt 

(Tay 73) (enzymen zijn opgebouwd uit aminozuren). Tot op heden zijn voor 
18 scintigrafie van de alvleesklier drie aromatische met F gemerkte amino-

zuren onderzocht namelijk: fenylalanine,tyrosine en tryptofaan. In de 

meeste gevallen werden deze radiofarmaca toegepast bij dierexperimenten. 

Slechts in een publikatie wordt melding gemaakt van toediening aan proef

personen (Tay 73). De resultaten van dit onderzoek waren echter vrij te-
18 leurstellend. De met F gemerkte aminozuren worden minder snel in eiwit-

ten opgenomen dan de natuurlijke stoffen en de opname in de alvleesklier 

is lager dan op grond van dierexperimenten verwacht werd. Bovendien is 

gebleken dat ongewenste defluorering optreedt van de gemerkte aminozuren 

(Tay 73). 

18 Meer belovende resultaten kunnen mogelijk verwacht worden van F-

fluoro-DOPA ( 18F-fluoro-3,4-dihydroxyfenylalanine). Dit aminozuur is mo

gelijk geschikt voor visualisatie van de hersenen en met name voor het 

zichtbaar maken van beschadiging van hersenweefsel bijvoorbeeld door her

senbloeding of door hersentumoren (Gar 73.Fir 73). Bovendien lijkt 18F

fluoro-DOPA geschikt voor bestudering van het dopaminemetabolisme in de 

hersenen (Cha 75,Fir 81,Elm 81,Sch 81). 

18 Een overzicht van in de literatuur vermelde met F gemerkte amLno-

zuren is gegeven in tabel 2. 
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18F . -am1nozuur refernties 

18F-DL-2-f luorof.enyla-lar~:.ne (Hoy 71 ,Elm 81) 

18F-DL-3-fluorofenylalanine (Hoy 71,Elm81) 

18
F-L-3-fluorofenylalanina (E lm 81 , S eh 8 1 ) 

18
F-nL-4-fluorofenylalanine (:-rcy 71 ,Gou 72,Tay 73, Elm 81) 

18F-L-4-fluorofenylalanine (Gou 75,Sch 81) 

18F-DL-3-fluorotyrosine (Pal 73,Tay 73,Elm 81) 

18F -L-3, 5-difluorotyrosine (Man 73) 

18 . 
F-flL-5-fluorotryptofaan (Atk 72,Tay 73,Elm 81) 

18 F-L-5-fluorotryptofaan (Elm 81 ,Sch 81) 

18 F-DL-6-fluorotryptofaan (Atk 72, Tay 73,Elm 81) 

18 F-L-6-fluorotryptofaan (Sch 81) 

18 I) F- DL-5-fluoro-DOPA (Fir 73 ,Gar 73,Cha 75,Elm 81) 

18 - 2) F-L-6-fluoro-DOPA (Fir 81 ,Sch 81) 

1) 
18F-DL-5-fluoro-3,4-dihydroxyfenylalanine 2) 
18F-L-6-fluoro-3,4,-dihydroxyfenylalanine 

tabeZ 2 : in de Ziteratuur ve~eZde met 18F gemerkte aminozuren 
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1.4 Neuroleptische liganden 

Sinds kort bestaat er een groeiende interesse voor de ontwikkeling 

van technieken waarmee concentraties van neuroreceptoren in de hersenen 

~n vivo gemeten kunnen worden (Tew 83c). 

Dierexperimenten hebben uitgewezen dat neuroleptische geneesmiddelen 

zoals haloperidol en spiroperidol een specifieke neiging tot binding aan 

dopaminereceptoren in de hersenen vertonen (Sch 81). Haloperidol en spiro

peridol zijn psychofarmaca met een sterk antipsychotisch effect die wor

den gebruikt voor het onderdrukken van wanen,hallucinaties en sterke op-
18 windingstoestanden. Met F gemerkt ha~operidol (Dig 75,Tew 79a,Sch 81, 

Zan 83a,Zan 83b) en spiroperidol (Ku 81,Mae 81,Wol 83) zijn vermoedelijk 

zeer geschikt voor het in kaart brengen van neuroreceptoren in de hersenen 

met behulp van PET. 

Sehmall et.al. merken op dat met 18F-spiroperidol waarschijnlijk 

betere resultaten bij klinische toepassing verkregen kunnen worden dan met 
18

F-haloperidol (Sch 81). Recent zijn hierover echter twijfels gerezen 

(Tew 83c). 

Omdat de concentratie van neuroreceptoren in de hersenen uiterst 

klein is, ,moeten de toegediende radiofarmaca een zeer hoge specifieke 

activiteit hebben (100 à 1000 Ci/mmol, (Tew 79a,Sch 81) ). 

. . 18 'd 1 18 . 'd 1 11 Tot nu toe Z~Jn F-haloper~ o en F-sp~roper~ o a een nog maar 

toegepast bij dierexperimenten (Dig 75,Sch 81,Zan 83a,Zan 83b). Vermoede

lijk zal er in de toekomst echter nog veel onderzoek aan besteed worden 

(Tew 83c). 

1.5 Vetzuren 

Vetzuur is de belangrijkste energiebron voor de hartspier (het myo-
18 card). Met F gemerkt vetzuur kan gebruikt worden voor non-invasief onder-

zoek van het metabolisme in de hartspiercellen, met name die omzettingen 

die ten grondslag liggen aan de energieproductie. 

Bovendien kunnen met 18F gemerkte vetzuren dienst doen voor visualisatie 



- 8 -

. nf t ( d. t t d h. 1 .. k 201 . ) van 1 are en op 1 rnamen war t 1ervoor voorname 1J Tl gebru1kt • 

Sinds kort bestaat er ook interesse om het functioneren van de hartspier 

met behulp van PET te onderzoeken (Knu 79,Ber 83). 
18 Een overzicht van in de literatuur vermelde met F gemerkte vetzu-

ren en derivaten is gegeven in tabel 3. 

18 F-vetzuur 

18F 6 1 . . - -pa m1t1nezuur 

18F 7 1 . . - -pa m1t1nezuur 

18F-16-palmitinezuur 

18 F-17-hexadecaancarbonzuur 

18 2 . F- -stear1nezuur 

18 9 0 . F- ,1 -stear1nezuur 

18F~M-difluoro-aminocarbonzuren 

referenties 

(Ber 83) 

(Ber 81,Ber 82,Ber 83) 

(Knu 79) 

(Knu 79) 

(Knu 79) 

(Knu 79) 

(Jew 82) 

tabel 3 
18 : in de Ziteratuur vermelde met F gemerkte vetzuren en 

derivaten 

1.6 Bouwstenen van R.N.A. en D.N.A. 

R.N.A. (ribonucleÏnezuur) en D.N.A. (deoxyribonucleÏnezuur) bestaan 

uit een aaneenschakeling van nucleotiden. Een nucleotide is opgebouwd 

uit een kernbase, een suiker en een fosfaatgroep. Men onderscheidt twee 

soorten kernbasen: de purinen (adenine en guanine) en de pyrimidinen 

(cytosine,thymine en uracil). Het gedeelte van een nucleotide dat bestaat 



- 9 -

uit de kernbase gebonden aan de suiker noemt men een nucleoside (Bah 79). 

In de geneeskunde wordt 5-fluorouracil (5-FU) gebruikt als chemo

therapeuticum voor het remmen van de groeisnelheid van bepaalde tumoren. 

Het gefluoreerde analogon van uracil neemt deel in de biosynthese van 

R.N.A. en breekt vervolgens het R.N.A.~olecuul af (Rob 75a).Gebleken ~s 

dat een 5-FU therapie effectief is voor slechts 20 tot 30% van de behan

delde patiënten (You 81). Met 18F gemerkt uracil ( 18F-5-FU) kan gebruikt 

worden voor localisatie van een tumor, voor bestudering van de verdeling 

en de kinetiek van het cytostaticum 5-FU in het lichaam en om vooraf te 

voorspellen of een kankerpatiënt positief zal reageren op het uiterst 

giftige fluorouracil (Fow 73,Wol 75~Vin 79,Lie 79,Wol 79,Rus 81,You 81, 

You 82). 

Tot op heden is in drie publikaties melding gemaakt van onderzoek met 
18 ... ( . 7 8 8 ) F-5-FU aan kankerpat~enten L~e 9,You 1 ,You 2 • 

Naast 18F-5-FU zijn tevens enkele andere met 18F gemerkte R.N.A.

bouwstenen voorgesteld voor tumorlocalisatie namelijk: 18F-5-fluoro

uridylaat (het uracil-nucleotide) (Cra 78) en de nucleoside analogons 
18F-6-fluoropurine (Iri 82c) en 18F-6-fluoro-9-ribosylpurine (Iri 82c). 

18 Verder is melding gemaakt van de bereiding van F-5'-deoxy-5-

fluorouridine voor de bestudering van celdelingsprocessen en weefsel

vorming in vivo (Shi 82d). Door Irie et.al. (Iri 82b,Iri 82d,Fuk 82) is 

melding gemaakt van de bereiding van 18F-6-fluoro-9-benzylpurine. Dit 

radiofarmacon kan mogelijk gebruikt worden voor hersenscintigrafie, voor 

bestudering van doorbloeding van de hersenen en voor meting van bepaalde 

metabole processen in de hersenen met behulp van PET. 

18 Een overzicht van in de literatuur vermelde met F gemerkte bouwstenen 

van R.N.A. en D.N.A. is gegeven in tabel 4. 



18 
F~.N.A./D.N.A.-bouwsteen 

18F-fluorouracil 

1 ~-5-fluorouridylaat 

18F-5'-deoxy-5-fluorouridine 

18
F-6-fluoro-9-benzylpurine 

18F-2-fluoro-9-benzylpurine 

18F -6-f lucropurine 

18F-6-fluoro-9-ribosylpurine 

- 10 -

referenties 

(Leb 72 ,Fow 73 ,Wol 75,Vin 79 ,Lie 

Wol 79,Rus 81 , You 81, You 82) 

(Cr a 78) 

(Shi 82d) 

(Ir i 82b,Iri 82d,Fuk 82) 

(!ri 82d) 

(Ir i 82b, Iri 82c) 

(Ir i 82b, Iri 82c) 

tahel 4 18 : in de literatuUl' vermelde met F gemerkte bouwstenen van 

R.N.A. en D.N.A. 

1.7 Suikers 

79, 

D-glucose is de belangrijkste energiebron van de hersenen en is te

vens een belangrijke energiebron van het hart. Veranderingen in de nor

male consumptie van D-glucose kan een indicatie zijn voor fysiologische 

storingen in het lichaam. Zo is gebleken dat het gemiddelde glucosever

bruik in de hersenen aanzienlijk varieert voor patiënten met verschillen

de ziekelijke afwijkingen. Veranderingen van het glucosemetabolisme in 

het hart heeft men in verband kunnen brengen met toestanden van verm1n

derde of totaal afwezige zuurstoftoevoer naar het hart. Ook van tumoren 
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is bekend dat ze extra hoeveelheden glucose verbruiken voor hun groei 

(Goo8lb). 

Door middel van in het celmembraan aanwezige specifieke dragers wordt 

glucose van-uit het bloed naar de hersencellen of hartspiercellen ge

transporteerd. In het geval van de hersenen spreekt men van de zogenaam

de bloed-hersenen barrière (BBB=Blood Brain Barrier). De BBB vormt een 

bescherming voor het hersenweefsel. Slechts een beperkt scala van stoffen 

kunnen de hersencelwand passeren; ondermeer die stoffen die van belang 

zijn voor het functioneren van de hersenen. 

Onder inwerking van het enzym hexokinase wordt glucose in de cel aller

eerst omgezet in glucose-6-fosfaat (G-6-P). Daarna vindt verdere omzet

ting plaats door het enzym isomerase (Boh 79). 

Door vervanging van een OH-groep door een H-atoom op het tweede kool

stofatoom van D-glucose ontstaat het glucose-analogon 2-deoxy-D-glucose 

(2-DG~. De keuze van glucose-aualogons gemerkt met 18F voor bepaling van 

het locale glucosemetabolisme in de hersenen en de hartspier is gebaseerd 

op de unieke eigenschappen van 2-DG. Gebleken is dat 2-DG door dezelfde 

drager en met dezelfde snelheid vanuit het bloed naar de hersencellen 

getransporteerd wordt als D-glucose. Eenmaal in de hersencel gearriveerd 

wordt 2-DG net als D-glucose omgezet door het enzym hexokinase in 2-deoxy

D-glucose-6-fosfaat (2-DG-6-P). Daarna treedt echter geen verdere omzet

ting door isomerase op. Omdat dit molecuul slechts zeer langzaam de hersen

cel weer verlaat, vindt er een opslag plaats van 2-DG-6-P in de hersenen 

(Goo 8 lb). 

De snelheid waarmee 2-DG-6-P zich in de hersencellen ophoopt is 

evenredig met de snelheid waarmee D-glucose geconsumeerd wordt. Door me

ting van de concentraties van 2-DG en D-glucose in het bloed en van de 

hoeveelheid 2-DG-6-P opgeslagen in het hersenweefsel kan het locale 

glucoseverbruik in de hersenen berekend worden (Phe Sla). Een ~ethode 

hiervoor is ontwikkeld door Sokoloff et.al.in 1977. Hierbij werd gebruik 
14 gemaakt van 2-DG gemerkt met C (Sok 77). Door echter het 2-DG te merken 

met een positron emitter zoals 18F kan met behulp van PET het locale 

glucoseverbruik in vivo bepaald worden. Dit is mogelijk doordat met 18F 

gemerkt 2-DG ( 18F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose: 18F-2-FDG) zich in het li

chaam hetzelfde gedraagt als 2-DG (Phe 81a). 
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Door Ido et.al. (Ido 77~Ido 78) is voor het eerst 18F-2-FDG bereid. 

Sindsdien zijn er een groot aantal publikaties verschenen waarin melding 

wordt gemaakt van gebruik van 18F-2-FDG voor kwantitatieve bepaling van 

het locale glucosemetabolisme in de hersenen en in het hart, zowel onder 

normale als onder pathologische condities. De eerste dierexperimenten 

zijn uitgevoerd door Gallagher et.al. (Gal 77~Gal 78). Vervolgens werd 
18 

F-2-FDG met succes toegepast voor het meten van de locale biologische 

activiteit in de hersenen met behulp van PET (Rei 79). 
18 

Daarna is de F-2-FDG methode toegepast voor hersenonderzoek zowel bij 

gezonde proefpersonen (Rei 79,Ala 79,Phe 80,Ala 80a,Hua 80,Phe 8la,Phe 8lb, 

Gre 8I,Kuh 82,Rei 83,Phe 83a,Mar 83) als ook bij patiënten met gestoord 

functioneren van de hersenen (Kuh 80,Ala 80b,Phe 80,Kuh 8l,Haw 81,Phe 82, 

Shi 82e,Kuh 83a,Kuh 83b,Kuh 83c,Phe 83b,Man 83,Haw 83). 

Verder is 18F-2-FDG toegepast voor hartstudies (Mar 79,Sch 80,Rat 81, 

Mar 81,Mar 82a,Kri 82,Mar 82B,Rat 82,Sch 83,Kri 83) en voor tumorlocali

satie (Som 79,Som 80,Yon 82a,Yon 82b,Wel 82,Bro 83). 

0 k d 1 . d . . 18~ 2 G . . b "d d h o e stra ~ngs os~metr~e van ~- -FD ~s u~tge re~ on erzoc t. 

Het kritieke orgaan is de blaas. Dit orgaan ontvangt een dosis van 420 

mrad/mCi. Het gehele lichaam ontvangt een stralingsdosis van 39 mrad/mCi 

(Jon 80,Jon 82b,Jon 83). Bij een hersenstudie met behulp van PET wordt 

5 tot 10 mCi 18F-2-FDG toegediend. 

In de literatuur is verder melding gemaakt van de bereiding van 
18 18 18 F-3-fluoro-3-deoxy-D-glucose ( F-3-FDG) (Tew 78), F-2-fluoro-2-

18 18 deoxy-D-mannose ( F-2-FDM) (Ido 78,Rob 79), F-2-fluoro-2-deoxy-3-o-
18 18 methyl-D-glucose ( F-2-F-3-QMG) (Lev 82c,Lev 83) en F-2-fluoro-2-

deoxy-D-glucopyranosylfluoride ( 18F-2-FDGP) (Shi 82c). 

Deze radiofarmaca zijn alleen toegepast bij dierexperimenten (Tew 78, 

Goo 79,Rob 79,Goo 80,Elm 8o;sha 81,Goo 81a,Lev 82c,Shi 82a,Hal 82,Wel 82, 

Hal 83). 

In tabel 5 is een overzicht gegeven van de in de literatuur vermelde met 
18 F gemerkte suikers en derivaten. 



18F .k -sul. er 

18F-2-FDG 1) 

18F-3-FDG 2) 

18F-2-FDM 3) 
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referenties 

sypthese: (Ido 77,Ido 78,Rob 78b,Fow 81,Bar 81,Sha 81, 

Pal 81,Lev 82b,Shi 82b,Jon 82a,Iwa 82,Tew 82b,Tew 83a, 

Dik 83c,Soo 83,Lev 82a,Shi 82a,Tew 82a,Pad 83,Ehr 84) 

toepassing: (Gal 77,Gal 78,Rei 79,Ala 79,Mar 79,Som 79, 

Som 80,Jon 80,Kuh 80 ,Al a 80a,Phe 80,Ala 80b ,Hua 80, 

Sch 80,Goo 80,Elm 80,Sha 81 ,Phe 81a,Gre 81 ,Goo 81 b, 

Rat 81 ,Kuh 81 ,Nic 81 ,Mar 81 ,Kas 81 ,Goh 81, Phe 81 b, 

Haw 81 ,Rat 82,Yon 82b,Bro 82,Jon 82b,Wel 82,Kuh 82, 

Yon 82,Mar 82a,Kri 82,Hal 82 ,Mar 82b,Phe 82 ,Shi 82e, 

Jon 83,Kuh 83a,Sch 83,Kri 83,Kuh 83b,Kuh 83c,Phe 83b, 

Rei 83 ,Man 83,Haw 83,Sel 83,Lea 83,Phe 83a,Hut 83, 

Mar 83,Bro 83) 

synthese: (Tew 78,Goo 79,Gat 80,Goo 8Ia) 

toepassing: (Tew 78,Goo 79,Goo 80,Elm 80,Sha 8I,Goo 81a, 

Goo 8Ib,Hal 82,Hal 83) 

(Ro~ 79,Wel 82,Ido 78) 

18F-2-F-3-0MG 4) (Lev 82c,Lev 83) 

18F-2-FDGP 5) 
(Shi 82c) 

1) 

2
) 18F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose 

3
) 18F-3-fluoro-3-deoxy-D-glucose 

18 
4

) F-2-fluoro-2-deoxy-D-mannose 
18F-2-fluoro-2-deoxy-3-ü-methyl-D-glucose 

5) 18F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucopyranosylfluoride 

tabel 5 in de UteratuuP vePmel ik met 18F gemePkte suikers en dePivaten 
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1.8 Diversen 

E h 1 k 
1 8 . ld d . ( t ano gemer t met F 1s voorgeste oor Rob1nson et.al. Rob 75b) 

en door Tewsou et.al. (Tew 79b) voor bestudering van de doorbloeding van 

de hersenen. Resultaten verkregen met dierexperimenten vielen echter tegen 
18 

omdat het F-fluoroethanol, in tegenstelling tot wat men verwachte, niet 

voldoende opgenomen werd in de hersenen (Tew 80). 

Robbins et.al. (Rob 78a) en Shiu et.al. (Shi 80,Shi 81), hebben mel-

d . k d b .d. . 1 .. k 18 4' . . 1ng gemaa t van e ere1 1ng van respect1eve 1J F- -ant1pyr1ne en 
18F-4-antipyrine. Ook deze radiofarmaca zijn mogelijk geschikt voor bestu

dering van de doorbloeding van de hersenen; met name voor onderzoek naar 

de symmetrie van de hersendoorbloeding (Rob 78a). 
18 Verder Z1JU ook met F gemerkte gasvormige fluoraalkanen gebruikt 

voor meting van de bloedstroom en de doorbloeding in de hersenen (Hol Sla, 

Hol 81b,Koe 83,Dik 83). 

Tenslotte is melding gemaakt van de bereiding van 18F-6-fluorodopa-
. . 1· . d b. . . (M 7 4) lSF 6 . . m1ne voor v1sua 1sat1e van e 1Jn1eren ac , - -n1cot1nezuur-

diethylamide voor visualisatie van de hersenen,hart,longen en nieren , 

(Knu 82), 18F-fluoroacetyl-urokinase voor het opsporen van emboliën (MÜl 82) 

en 18F-BFNU ( 18F-1,3-bis-(2-fluoroethyl)-nitrosourea) voor in-vivo farma

cokinetische studies van het cytostaticum BCNU (Dik 83a). 

Een overzicht van de niet in voorgaande categoriën ingedeelde met 18F ge

merkte radiofarmaca is gegeven in tabel 6. 
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18F d' -ra 1.ofarmacon referenties 

18 
F-fluoroethanol (Rob 75b,Rob 75c,Str 76 ,Str 77, 

Tew 79b,Tew 80) 

18
F-4'-fluoroantipyrine (Rob 78a) 

18F-4-fluoroantipyrine (Shi 80,Shi 81) 

18 F-fluoromethaan (Str 76,Str 77 ,Hol 81a,Hol 81b, 

Gat 81 a,Gat 82a,Gat 82b,Yag 82, 

Koe 83) 

18 F-fluoroethaan (Str 76,Str 77 ,Hol 81a,Gat 81b, 

Gat 82a,Yag 82) 

18 F-f luoropropaan (Hol 81a,Gat 8lb,Gat 82a,Yag 82, 

Dik 83b) 

18 
F-fluorobutaan (Yag 82) 

18F-6-fluorodopamine (Mac 74) 

18F-6-nicotinezuur-diethylamide (Knu 82) 

18F-fluoroacetyl-urokinase (MÜl 82) 

18F-BFNU 1) (Dik 83a) 

1) 18F-1,3-bis-(2-fluoroethyl)-nitrosourea 

tabel 6: in de Ziteratuur vermelde~ niet in voorgaande categoriën 1.-nge

deeZde~met 18F gemerkte radiofarmaca 
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2 BEREIDING VAN MET lSF GEMERKTE RADIOFARMACA 

In deze paragraaf geven we een literatuuroverzicht van de organisch 

syntetische routes die ddorgaans worden gevolgd voor het merken van ra

diofarmaca roer 18F. Hierbij is niet getracht een volledig overzicht op te 
18 stellen van alle met F gemerkte verbindingen, De nadruk ligt op een 

drietal verschillende chemische strategiën die toegepast kunnen worden. 

Voor niet chemici wordt in paragraaf 2.1 allereerst aandacht besteed aan 

de chemische eigenschappen en het chemisch gedrag van fluor. 

Vervolgens bespreken we: aromatische fluorering via diazoteringsreacties 

(par 2,2), fluorering via nucleofiele substitutie (par 2,3) en electra

fiele fluorering (par 2.4), 

Tenslotte volgt in paragraaf 2.5 een discussie. 

2.1 Chemische eigenschappen en chemisch gedrag van fluor 

Fluor behoort tot de groep der halogenen en vertoont enigszins het

zelfde gedrag als chloor,broom en jood. In tabel 7 zijn enkele eigenschap-
IS pen van deze elementen samengevat. Omdat F vaak dient als vervanger van 

een H-atoom in een biologisch actieve verbinding, is in de tabel tevens 

waterstof opgenomen. 

element electronen- dissociatie- electra- ion- atoom- bindings-
affiniteit energie negativiteit straal straal energie 

(kJ/mol) (kJ/mol) (Alfred- (!) (Ä) e-x binding 
(X) (X+e-+X-) x2~2x Rochow) r(X-) r(X) (kJ/mol) 

F 353 155 4.0 1.33 0.64 441 

Cl 365 244 3.0 1.81 0.99 332 

Br 344 227 2.8 1.96 1 • 14 277 

J 311 218 2.5 2. 19 1.33 239 

H 2. 1 1.54 0.29 416 

tahel ? : enkele fysische eigenschappen van de halogenen en waterstof (Tab 69) 
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Fluor (F
2

) heeft een aanzienlijk hogere electronegativiteit dan de 

overige halogenen. Dit wordt veroorzaakt door de hoge electreuenaffini

teit maar vooral door de betrekkelijk lage dissociatie-energie van het 

F
2
-molecuul. Het gevolg hiervan is dat van alle elementen, fluor het meest 

reactief is. 

D ' Hd lS. b'l. h ' e vervang1ng van oor F 1n een 10 og1sc act1ef molecuul wordt vaak 

gerechtvaardigd door het feit dat de afmetingen van waterstof en fluor 

vergelijkbaar zijn. Uit tabel 7 blijkt echter dat er toch niet geringe 

verschillen zijn tussen de atoom respectievelijk ionstralen van fluor en 

waterstof. Voor de overige halogenen en ook voor andere elementen zijn 

deze verschillen echter nog groter (Tab 69). 

Opvallend is verder de hoge bindingsenergie van de C-F binding. Dit kan 

van belang zijn wan~eer vroegtijdige defluorering van het gemerkte radi0-

farmacon in het lichaam ongewenst is. 

Het chemisch gedrag van de halogenen wordt beheerst cloor hun neiging 

om een electron op te nemen en aldus een edelgasconfiguratie aan te nemen 

(zie figuur 1). Het formele oxidatiegetal van fluor is steeds 0 (atoom) 

of -1 (anion). Dit in tegenstelling tot de overige halogenen die ook de 

oxidatietoestanden +1,+3 en +5 kennen. 

F 
8 

F F F 

fluoratoom fluoride-anion F 2 -molecuul 

figuur 1: het chemisch gedrag van [Zuor wordt beheerst door da neiging 

tot het vormen van .dé edeZgascon[iguratie. 

Bij een enkele chemische binding tussen twee atomen onderscheidt men 

twee uiterste gevallen die betrekking hebben op de gemiddelde localisatie 

van het electronenbindingspaar. Bij een gelijkmatige verdeling van het 

electrenenpaar over beide atomen spreekt men van een apolaire covalente 

of homopolaire binding. In dit geval zijn de beide atomen gemiddeld onge

laden. 
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Is het electrenenpaar volledig bij een der beide atomen gelocaliseerd 

dan spreekt men van een ionogene of heteropolaire binding. In dit geval 

draagt een atoom de lading -I en het andere de lading +1. 

Een tussenvorm is de polaire covalente binding. Hierbij trekt het meest 

electranegatieve atoom het bindingspaar iets harder aan dan het andere 

atoom. Het meest electronegetieve atoom draagt dan een lading 8 en het 

andere atoom een lading 8+ waarbij 0<8<1. 

Een illustratie van deze gevallen is gegeven ~n figuur 2. 

~ "G 
F 

kaliumfluoride 

(ionogeen) 

H 

R 
.. ó® .. 
C:F 

H 

fluoraalkaan 

(polair covalent) 

óe 

figuur 2: verschiZlendè bindingsvormen van [ZUOT 

F F 

F2 
(apolair covalent) 

Koolstof-fluor bindingen hebben een polair covalent karakter. Meestal 

trekt het sterk electranegatieve fluor het bindingspaar harder aan dan 

koolstof waardoor een negatieve lading op het fluoratoom geconcentreerd 

is. Hetzelfde geldt voor de meeste di-atomaire en ook voor veel poly

atomaire verbindingen van fluor. Dergelijke verbindingen kunnen in geschikt 

gekozen oplosmiddelen fluoride-anionen afsplitsen en aldus dienen als 

nucleofiele fluoreringsreagentia. Voorbeelden van nucleofiele fluorerings

reagentia zijn:' alkalimetaalfluoriden en tetra-alkyl-ammoniumfluoriden 

(zie par.2.3). 

In poly-atomaire fluorverbindingen waarin een centraal atoom (bij

voorbeeld koolstof,zwavel of chloor) is gesubstitueerd met sterk electro

nen-zuigende groepen kan het fluor echter ook een effectieve positieve 

lading dragen. Dergelijke moleculen kunnen onder geschikt gekozen omstan

digheden dienen als electrafiele fluoreringsreagentia. Voor de bereiding 

van electrafiele fluoreringsreagentia moet men meestal uitgaan van F2• 

In dit geval bedraagt het chemisch rendement op basis van fluor maximaal 

50% omdat slechts een van de twee F-atomen wordt gebruikt. Hetzelfde geldt 
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voor het radiochemisch rendement bij gebruik van 18F-F
2

• 

Enkele electrafiele fluoreringsreagentia worden gegeven in paragraaf 2.4. 

2.2 Aromatische fluorering met 18F via diazoteringsreacties 

Voor de substitutie van een H-atoom in aramaatringen (bijv. benzeen) 

zal men vanwege het onverzadigde karakter van een aramaat bij voorkeur 

uitgaan van electrafiele reagentia. F
2 

is echter te reactief voor elec

trafiele aromatische fluorering. 

Een klassieke methode voor aromatische fluorering, uitgaande van fluoride, 

is de Baltz-Schiemann reactie (Pal 77,Noz 67). Het reactieschema van deze 

methode is weergegeven in figuur 3. Allereerst wordt het aramaat omgezet 

in een nitro-aromaat. Dit gebeurt door opde positie waar het fluor moet 

komen een N02-groep te zetten. Dit nitro-aromaat wordt vervolgens gere

duceerd waarbij het aniline-derivaat ontstaat. Daarna wordt het aniline

derivaat met behulp van HN02/HBF 4 of met NOBF
4 

gediazoteerd (azo=stikstof). 

Tenslotte wordt door verhitting het gefluoreerde aramaat verkregen. 

He 
18 k . d d '' d d. . d . . 1. t F an Lngevoer war en voor e LazoterLngsstap oor uLtWLsse Lng 

van 
18

F-fluoride (Cs
18

F,H
18

F) met Li-,Na- of K-fluoroboraat of nà de di-
. d . . 1. 18 fl .d h d. . azoterLngsstap oor uLtwLsse Lng van F- uorL e met et LazonLumzout. 

Het voordeel van deze bereidingsmethode is dat uitgegaan kan worden 
18 . h 18F van F-fluoride. Hierdoor is bij cyclotronproductLe van et een re-

latief eenvoudige target-techniek mogelijk. Daarnaast kan ook 18F verkre

gen met een kernreactor gebruikt worden (zie addendum 2). Een nadeel is 

echter dat de radiochemische opbrengst altijd lager is dan 25% vanwege 

het gebruik van BF 4 • Bovendien is hierdoor geen hoge specifieke activi

teit haalbaar. In de praktijk ligt het radiochemisch rendement tussen 2 

en 15% (Pal 77). 

Tot op heden verschijnen regelmatig publikaties waarbij het Baltz

Schiemann reactieschema gebruikt wordt voor de bereiding van radiofarmaca 

gemerkt met 18p. In de meeste gevallen betreft het de bereiding van aro

matische aminozuren of liganden voor neuroleptische receptoren die een 

benzeenring bevatten (haloperidol en spiroperidol voor receptor-binding 

studies). 
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X,Y eventueel aanwezige substituenten 

a) nitrering met behulp van HN0
3

/H2so
4 

of HN0
3

/cH
3

COOH 

b) reductie met behulp van Na2s 2o
3 

of H
2

,Pd/C, CH
3

cooH 

c) diazotering met behulp van HN0
2

/HBF
4 

of NOBF
4 

d) verhitting 

figuur 3: BaZtz-Schiemann reactie voor aromatische fluorering (Pal ??) 

In recente publikaties worden andere methoden voorgesteld voor aro

matische fluorering. 

Een van deze methoden berust op de ontleding van aryltriazenen (A.T.A.) 

in de aanwezigheid van 18F-fluoride. Hierbij kan het aryl-18F met hoge 

specifieke activiteit en in principe met een radiochemisch rendement van 

100% verkregen worden (Ros 81,Tew 81). 

Ook is melding gemaakt van gebruik van het electrotiele reagens XeF
2

• 

Omdat XeF 2 een milder reagens is dan F 2 ~ is electrotiele aromatische fluo

rering Ln dit geval wel mogelijk (Fir 81). 

Verder is met succes gebruik gemaakt van perchlorylfluoride (FCl0
3

) als 

electrotiel reagens voor aromatische fluorering. Hierbij zijn als substraat 

verschillende aryl-lithium verbindingen gebruikt (Ehr 83). 
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18 
Tenslotte is getracht om het F door middel van nucleofiele isotopische 

uitwisseling aan te brengen op de aramaatring (Cac 81). 

Voorbeelden van gefluoreerde aromaten verkregen met electrafiele respec

tievelijknucleofiele reagentia worden gegeven in de paragrafen 2.4 en 2.3. 

I b 1 8 . . h . d 1" 18 n ta e ~s een overz~c t gegeven van ~n e ~teratuur vermelde met F 

gemerkte aromatische radiofarmaca, verkregen via diazoteringsreacties. 

18 F-aromaat bereidingsmethode 1) referenties 

aminozuren 

18F-DL-2-fluorofenylalanine B.S. (Hoy 71) 

18F-DL-3-fluorofenylalanine B.S. (Hoy 71) 

18F-DL-4-fluorofenylalanine 13.5. (Hoy 71 ,Gou 72) 

18F-L-4-fluorofenylalanine B.S. (Gou 75) 

18 F-DL-5-fluorotryptofaan B.S. (Atk 72) 

18 F-DL-6-fluorotryptofaan B.S. (Atk 72) 

18F-DL-3-fluorotyrosine B. S. (Pal 73) 

18 2) F-DL-5-fluoro-DOPA B.S. (Fir 73 ,Gar 73) 

steroÏden 

18F-4-fluoroestradiol B.S. (Eak 79) 

18 F-4-fluoroestron B.S. (Eak 79) 

neuroleptische liganden 

18F-haloperidol B.S. ;A.T.A. (Dig 75,Tew 79a,Zan 83a) 

18 . . d 1 
F-sp~roper~ o A.T.A. (Ku 81 ,Mae 8 1 ) 

diversen 

18F-6-fluorodopamine B.S. (Mac 74) 

18F-4'-fluoroantipyrine B.S. (Rob 78a) 

1) B.S.=Baltz-Schiemann reactie; A.T.A.=bereiding d.m.v. ontleding van 

aryltriazenen in de aanwezigheid van 18F-fluoride 
2) 18F-DL-5-fluoro-3,4-dihydroxyfenylalanine 

tabeL 8: in de Ziteratuur vermelde met 18F gemerokte aranatische radiofar

maca bereid via diazoteringsreacties 
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2.3 Fluorering met 18F v~a nucleofiele substitutie 

Nucleofiele substitutie is een belangrijk reactiemechanisme in de 

alifatische organische chemie. In figuur 4 is het reactiemechanisme sche

matisch weergegeven. Omdat de vertrekkende groep (Y) de bindingselectre

nen naar zich toe zuigt heeft de C-Y binding een polair karakter. Nadert 

nu een negatief deeltje (in ons geval 18F-) het molecuul, dan zal het zich 

naar de positieve kant van de dipool begeven. Het X- bindt zich aan het 

koolstofatoom, dat nu teveel electrenen om zich heen krijgt. Hierdoor 

wordt de vertrekkende groep als negatief ion naar de andere kant afgesto

ten. Hierbij klappen de drie andere bindingen van het koolstofatoom om 

(Walden-inversie). 

Het X noemt men een nucleofiel reagens omdat het zich naar de positieve 

"kern" van het substraat begeeft. Dit in tegenstelling tot electrafiele 

reagentia die zich juist naar plaatsen met een hoge electrenendichtheid 

(bijv. dubbele bindingen) begeven. 

Het boven beschreven reactiemechanisme duidt men aan met SN2. Hierbij 

duidt S op substitutie, N op nucleofiel en 2 op het feit dat de reactie

snelheid bepaald wordt door de concentratie van twee deeltjes:het nucleo

fiel en het substraat. 

sp3-koolstof overgangstoestand 

figuur 4: nucZeo[ieZe substitutie, SN2~echanisme 

8 
y 

sp3-koolstof 

Naast SN2-reacties kent men ook SNl-reacties. Hierbij heeft het sub

straat voorafgaand aan de aanval van het nucleofiel reeds de vertrekkende 

groep afgestoten en is positief geladen (cárboniuB ion). In deze toestand 

is het carbonium ion sp 2 gehybridiseerd (zie figuur S).Het nucleofiel 

kan dit ion van twee zijden naderen waardoor slechts in de helft van de 
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gevallen Walden-inversie optreedt. 

De snelheidsbepalende stap in deze reactie is de vorming van het carbo

nium ion en dus hangt de reactiesnelheid alleen af van de concentratie 

van het substraat. 

\ ö$ se 1~ 8 ,e~~<B c-v ------. c + y 0 

/J ----+ X-C + . -X + y 

!l \' 'I 
sp3-koolstof sp2-koolstof sp3-koolstof 

figuur 5: nucleofiele substitutie, SNl-mechanisme 

Bij nucleofiele substitutie reacties is de keuze van het oplosmiddel 

van groot belang (Gat 81a,Ber 82). Bij SNl-reacties waarbij de vorming 

van het carbonium ion snelheidsbepalend is, dient het oplosmiddel polair 

te zijn. Vaak moet het apretisch zijn om te vermijden dat het nucleofiel 

zich bindt aan een H+-ion. Bovendien moet het oplosmiddel kationen wel en 

anionen niet solvateren (omringen met oplosmoleculen). In dit verband 

heeft de ontdekking van kroonethers nieuwe mogelijkheden gebracht voor 

fluorering via nucleofiele substitutie. Deze kroonethers worden toegevoegd 

aan het oplosmiddel en zijn in staat om alkalimetaalionen sterk te sol

vateren. Hierdoor wordt het nucleofiel gedwongen om ook in oplossing te 

gaan, ook in een organisch, vaak apolair oplosmiddel (Gna 81). 

Voorbeelden van nucleofiele fluoreringsreagentia zijn: 

-alkalimetaalfluoriden: KF,RbF,CsF 

-tetra-alkyl-ammoniumfluoriden: (C~) 4NF,(C2H5 ) 4NF,(C4H9 ) 4NF 
-diethylaminozwaveltrifluoride (DAST) (Str 76,Str 77) 

18 Een overzicht van in de literatuur vermelde met F gemerkte radiofarmaca 

bereid via nucleofiele substitutie, is gegeven in tabel 9. 
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18 d. f F-ra ~o armaeon nucleofiel referenties 

suikers 

18 F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose Cs 18F (Lev 82a,Lev 82b) 

(Et) 4N18F (Tew 82a,Tew 82b,Tew 83a) 

18 F-3-fluoro-3-deoxy-D-glucose Cs 18F (Tew 78,Goo 79,Goo Sla) 

(Et) 4N18F (Gat 80) 

18 F-2-fluoro-3-0-methyl-2-deoxy-D-glucose Cs 18F (Lev 82c,Lev 83) 

steroïden 

18F-2,4-difluoroestron K18F (Man 7 3) 

18 F-16a-fluoroestrad2ol (CH ) N18F (Tew 83b) 
3 4 

18 F-1-fluoropentestrol (EtPr 2H)N 18F (Lan 83) 

18 F-21-fluoroprogesteron 
18 K F/kroonether (Ir i 81 , Ir i 82a) 

18 F-21-fluoropregnenolon-3-acetaat 18 K F/kroonether (Spi 82a,Eng 75) 

18 F-66-fluoroethyl-19-norcholest- Cs 18F/of K18F/ 

5(10)-en-36-ol kroonether (Kob 82) 

18 F-2-fluoro-5a-androstan-17B-ol-3-on 
18 K F/kroonether (Spi 78) 

aminozuren 

18F-L-3,5-difluorotyrosine K18F (Man 73) 

18 1) F-L-6-fluoro-DOPA (Bu) 4N18F (Fir 81) 

18F-L-4-pro line (Et) 4N18F (Leij 82) 

1) 18 
F-L-6-fluoro-3,4-dihydroxyfenylalanine 

taheZ 9: in de Ziteratuur vermeldé met 18F gemerkte radiofal'maca bereid 

via nucZeofieZe substitutie 
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18 d. f F-ra ~o armaeon rrucleofiel referenties 

R.N.A.-bestandsdelen 

18 1 . F-6-f uoropur~ne 18 K F/kroonether (Ir i 82b, Ir i 82c) 

18 1 . F-6-fluoro-9-benzy pur~ne 18 
K F/kroonether (Ir i 82b,Iri 82d) 

18 6 'b 1 . F- -fluoro-9-r~ osy pur~ne 18 
K F/kroonether (Ir i 82b,Iri 82c) 

18 1 . F-2-fluoro-9-benzy pur~ne 18 K F/kroonether (Ir i 82d) 

neuroleptische liganden 

18 . . d 1 F-sp~roper~ o Rb 18F (Wol 83) 

vetzuren 

18 6 1 . . F- -pa m~t~nezuur Cs 18F (Ber 83) 

18 7 1 . . F- -pa m~t~nezuur Cs 18F (Ber 81 , Ber 83) 

18 6 1 . . F-1 -pa m~t~nezuur K18F (Knu 79) 

18 K18F (Knu 79) F-17-hexadecaancarbonzuur 

18 2 . F- -stear~nezuur K18F (Knu 79) 

18 . K18F (Knu 79) F -9, 1 O-s tear~nezuur 

diversen 

18F-BFNU2) (Et) 4N18F (Dik 83a) 

18 . K18F (Man 73) F-ocytos~ne 

18 . . -d. h 1 'cl F-6-n~cot~nezuur ~et y am~ e K18F (Knu 82) 

18 k' F-fluoroacetyl-uro ~nase K18F (MÜl 82) 

2) 18F-1,3-bis-(2-fluoroethyl)-nitrosourea 

tabel 9: vervolg 



- 26 -

18
F-radiofarmacon nucleofiel referenties 

18F-C H F (n=l ,2,3,4) (Et) N18F (Gat 82a,Gat 8Ib,Gat n 2n+l 4 
Ag18F (Yag 82,Dik 83b) 
18F-DAST (Str 76,Str 77) 

18 
· F-fluoroethanol Cs 18F (Tew 79b,Tew 80) 

18F-DAST (Str 76 ,Str 77) 

tcibe l 9: VeY'V o lg 

2.4 Electrafiele fluorering met 18F 

Electrafiele reagentia vallen aan op plaatsen van het substraat 

waar een hoge electrenendichtheid heerst. Dit is bijvoorbeeld het ge

val bij de alkenen. Vanwege hun dubbele binding zijn alkenen reactief 

als substraat voor electrafiele additie. Halogeenmoleculen zoals F
2

,c1
2 

en Br2 kunnen vanwege hun grote electrenenaffiniteit gebruikt worden als 

electrafiele reagentia. Als voorbeeld is in figuur 6.het reactiemecha

nisme weergegeven voor de additie van chloor aan etheen. 

"'~~ C=C • I Cl-Cl i 
/ \ 

\® I _e I I 
-----. c-c-· I c11 ------ -c~-

1 l - I I 
Cl Cl Cl 

figuur 6: electrotiele additie van chloor aan etheen 

Enkele in de literatuur voorgestelde of gebruikte electrafiele fluore

rings reagentia voor 18F zijn (Fer 81): 

82b) 
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F 

- fluoroxy-trifluoromethaan F - ~ - OFQe 
I 

F F F 

- fluoroxy-pentafluoroethaan F - C - ~ - OFte 
I I 

OI F F 
~ 

- acetylhypofluoriet - c 
H 

H - C 

H 'OF0E!:) F 

- trifluoro-acetylhypofluoriet 

- perchlorylfluoride 

- cesiumfluorosulfaat 

- rubidiumfluorosulfaat 

'o' 
11 

1o = cl 
~ 

-
Rb - 0 

10\ 
11 

- s 
11 

,o/ 

F - C 
I 

F 

/o' 
- " - oe Cs - 0 - S - 0 - F 

11 

,01 
- _ Foe - 0 

18 In tabel 10 z~Jn een aantal voorbeelden gegeven van met F gemerkte 

radiofarmaca verkregen met behulp van electrafiele reagentia. 

18F-radiofarmacon electrafiel 

suikers en derivaten 

18F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose 18F-F 
2 

18F-2-fluoro-2-deoxy-D-mannose 18F-F 
2 

l8 F-2-fluoro-2-deoxy-D-gluco-

pyranosylfluoride 

referenties 

(Rob 78b,Sha 81,Bar 81 

Fow 8l,Jon 82a,Iwa 82) 

(Shi 82a,Shi 82b,Fow 82, 

~ad 83 ,Dik 83c) 

(Soa 83 ,Fir 82) 

(Rob 79) 

(Shi 82c) 

tabeZ 10: met 18F gemerkte radiofa:rmaca bereid via eZectrofieZe fluorering 



18F-radiofarmacon 

Kernbasen en derivaten 

18F-5-fluorouracil 

18
F-5-fluorouridylaat 

18F-5-deoxy-5-fluorouridine 

Arylf luoriden 

18F-2-fluoroanisol 

18 
F-3-flu~roveratrol 

1 ~F 2 fl .•. - - uoroanl.Jl.D.e 

18 
F-2-fluorobenzaldehyde 

diversen 

. 18 4 fl . . F- - uoroant1.pyr1.ne 

18 F-vetzuuranalogons 

tabeZ 10: vervolg 

2.5 Discussie 
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electrafiel referenties 

18F-F 
2 (Fow 73,Vin 79,Lie 79) 

18F-F 
2 (Cr a 78) 

18F-F (Shi 82d) 
18 2 

( F2+)CH coo 18F (Shi 82d) 3 

( 18F +) 18F-Cl0 
2 3 

(Ehr 82,Ehr 83) 

(18F +) 18F-Cl0 
2 3 

(Ehr 8 2, Ehr 83) 

( 18F +) 18F-Cl0 
2 3 

(Ehr 82,Ehr 83) 

( 18F +) 18F-Cl0 
2 3 

(Ehr 82,Ehr 83) 

(Shi 81, Shi 80) 

(Jew 82) 

Aromatische fluorering werd tot voor enkele jaren vrijwel uitsluitend 

uitgevoerd met behulp van de Baltz-Schiemann reactie. Deze methode heeft 

echter als belangrijke nadelen dat het radiochemisch rendement laag 1.s 

(<25%) en vooral dat geen hoge specifieke activiteit verkregen kan 
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worden. Het laatste is met name van belang bij steroÏden, aminozuren en 

neuroleptische liganden. Om een hogere specifieke activiteit en een ho

ger radiochemisch rendement te verkrijgen zijn recent andere methoden 

voorgesteld voor aromatische fluorering (Ros 81,Tew 81,Fir 81,Cac 81, 

Ehr 83). 

Sinds 1980 Z~Jn er een groot aantal publikaties verschenen over 
18 de bereiding van met F gemerkte radiofarmaca via nucleofiele substitu-

tie (zie tabel 9). De methode heeft als voordelen dat in principe drage

vr~J gewerkt kan worden, dat theoretisch een radiochemisch rendement van 

100% mogelijk is en dat 18F-fluoride gebruikt kan worden. Gezien deze 

voordelen en vanwege de nieuwe mogelijkheden die de ontdekking van kroon

ethers heeft gebracht is het niet verwonderlijk dat de laatste jaren 

veel aandacht is besteed aan deze methode. Hierbij kan opgemerkt worden 

dat voor veel onderzoek-centra geen keuze mogelijk is omdat ze uitslui

tend beschikken over 18F-fluoride. c18F geproduceerd met een kernreactor) 

Op dit moment vormen 18F-suikers veruit de belangrijkste klinische 

toepassing van 18F (PETT-hersenonderzoek). De synthese van 18F-2-fluoro-

2-deoxy-D-glucose is voor het eerst uitgevoerd in 1977 door Ido et.al. 

(Ido 77). De bereidingsmethode (electrofiele fluorering met 18F-F 2 aan 

beschermd glucal) heeft een theoretisch radiochemisch rendement van 50%. 

In de praktijk bedraagt het rendement echter slechts circa 10% (Fow 81). 

Om deze reden is naarstig gezocht naar verbeterde fluoreringsprocedures. 

Een aanzienlijke verbetering kreeg men met het selectieve electrafiele 

fluoreringsreagens acetylhypofluoriet (hetgeen weer bereid wordt uit 
18F-F

2
). Hiermee is een radiochemisch rendement van 24% gehaald (Shi 82b, 

18 
Dik 83c). Door Sood et.al. (Soo 83) is gebruik gemaakt van Xe F2 als 

electrofiel reagens. Het radiochemisch rendement bedroeg 20%. 

In de tweede helft van 1982 en in 1983 verschenen twee publikaties 
18 over de bereiding van F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose via nucleofiele 

substitutie op c
2 

(Lev 82b,Tew 83a). Voor die tijd dacht men ten onrechte 

dat nucleofiele substitutie op de ez-plaats van beschermde pyranoser~n

gen niet mogelijk was zonder ongewenste volgreacties (Tew 83a). wel was 

bekend dat bij S -reacties op de c
3
-plaats geen ongewenste volgreacties 

N 18 
optreden. Reeds in 1978 werd F-3-fluoro-3-deoxy-D-glucose met hoge op-

brengst via nucleofiele substitutie bereid (Tew 78). Bij de bereiding van 
18 F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose via nucleofiele substitutie isdoor Tewson 
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een radiochemisch rendement van 40% bereikt. Omdat theoretisch een op

brengst van 100% mogelijk is en omdat 18F-fluoride gebruikt kan worden, 

zal aan deze methode vermoedelijk nog veel onderzoek besteed worden. 
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