
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Samenvatting 
 
   Moleculaire beeldvormingstechnieken, zoals Single Photon Emission 

Computerized Tomography (SPECT) en Positron Emission Tomography (PET), zijn 

niet meer weg te denken uit onze gezondheidszorg.  Beide technieken leveren een 

bijdrage in het opsporen van ziekten (o.a. kanker, ziekte van Parkinson, 

schildklierafwijkingen,...).  Met behulp van radioactief gemaakte stoffen worden 

patiënten geïnjecteerd, waarbij achteraf de vrijgekomen straling nauwkeurig 

geregistreerd wordt door de omringende detectoren.  Hierdoor kan men de 

afwijkingen en de biologische processen in een orgaan (bv. weefselafwijkingen, 

stofwisseling) in beeld brengen.  SPECT maakt hierbij meestal gebruik van langer-

levende radioisotopen (bv. t1/2 ≥ 10 u) waardoor de bereide radioactieve stoffen 

langer beschikbaar zijn en in een groot gebied kunnen worden aangewend. 

Daarentegen maakt PET gebruik van kortlevende radioisotopen, bv. ~ min tot 2 uren. 

De toenemende commerciële beschikbaarheid van radioactieve stoffen, gelabeld met 

kortlevende isotopen, heeft ertoe geleid dat PET niet langer meer voorbehouden is 

voor academische gezondheidscentra.  Met laatstgenoemde techniek kan men de 

biologische processen beter kwantificeren. 

Bij SPECT zijn de meest gebruikte radioisotopen, technetium (Tc-99m) en jodium (I-

123, I-131).  

In dit proefschrift willen we de radiochemische methodiek beschrijven voor de 

bereiding van de radiogejodeerde stoffen of tracers. 

 

   Hoofdstuk 1 geeft een overzicht over de verschillende jodium isotopen 

die gebruikt worden in de nucleaire geneeskunde, en hun fysische eigenschappen.  

SPECT maakt veelvuldig gebruikt van I-123, omwille van zijn halfwaardetijd (t1/2 = 

13,2 u) en de geschikte gamma-straling (159 keV) voor de detectie.  Het I-123 kan 

als dusdanig al gebruikt worden voor schildklieronderzoek of ingebouwd worden in 

een organische molecuul of tracer (bv. 123I-FP-CIT, een cocaïne analoog voor de 

ziekte van Parkinson).  I-131 wordt gebruikt voor therapie, omwille van zijn deeltjes-

straling (β-) en dus celdodende eigenschappen (bv. schildklierbehandeling voor 

hyperthyroϊdie of kanker).   

Het eerder recent geïntroduceerde I-124 (t1/2 = 4 dagen) wordt in PET beeldvorming 

gebruikt ,   terwijl   het   I-125   ( t1/2   =  60 dagen)   toepassing   vindt   voor   'in  vitro' 
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'in vitro'

   Hoofdstuk 2

'in situ'

'Kit'

'Kit'



In beide gevallen is HPLC-scheiding aangewezen, door oxidatieve afbraak en in 

eerstgenoemd geval door proton-destannylering (resulterende in een lagere 

effectieve specifieke activiteit). 

Daar radiogejodeerde tracers beschouwd worden als een speciale groep van 

geneesmiddelen, dienen zowel de eindspecificaties van de tracer als de uitvoering 

van de radiosynthese (volgens de basisprincipes van good manufacturing practice, 

GMP) te voldoen aan de vooropgestelde vereisten, zodat een steriel, chemisch en 

radiochemisch zuivere tracer wordt afgeleverd.  De langere halfwaardetijden van de 

jodium isotopen (bv. I-123, I-124 en I-131) geven hierdoor de mogelijkheid tot het 

vastleggen van een langere expiratietijd van de tracer.  Echter dit laatste veroorzaakt 

een langere blootstelling van de zuivere tracer aan radiolyse waardoor 

radiodejodering kan optreden.  Deze radiodejodering kan meestal tegengegaan 

worden door toevoeging van een pseudo-inhibitor (bv. hippuran) of een radicaal 

vanger (bv. ascorbinezuur, gentisinezuur). 

   

   In hoofdstuk 3 wordt een nieuwe concentratieprocedure voor 

radiojodide voorgesteld.  Radiojodide in een zure oplossing wordt kwantitatief 

geadsorbeerd in een met platina poeder gevulde minikolom, voorbehandeld met 

waterstof.  Het geadsorbeerde radiojodide kan dan met een wisselende flow van 

waterstof en alkalische oplossing (1 mL) kwantitatief gedesorbeerd worden.  Door de 

reducerende eigenschappen van het geactiveerde platina-materiaal, worden ook 

geoxideerde vormen van jodium tegelijkertijd gereduceerd en geadsorbeerd.  

Hierdoor is het voorgestelde concentratieproces uitermate geschikt voor de productie 

van radiojodide (bv. I-123).  Het geadsorbeerde radiojodide kan ook nagenoeg 

kwantitatief worden gedesorbeerd met een organisch oplosmiddel, hetgeen 

perspectieven biedt voor de ontwikkeling van een nieuwe labelingstrategie in niet-

waterig milieu. 

 

   Hoofdstuk 4 beschrijft een eenvoudige en elegante procedure voor de 

verwijdering van vrij radiojodide van radiogejodeerde tracers, met behulp van een 

zilvermembraan.  Nucleofiel bereide tracers (bv. MIBG, hippuran, iomazenil en vet- 

zuur) kunnen succesvol met deze methode opgezuiverd worden, waarbij nagenoeg 

alle vrije radiojodide geadsorbeerd wordt (~ 99 %).  Het activiteitsverlies  van de 

tracer  op  het  membraan  bedraagt  slechts  2-5 %.   Meer  lipofiele   (vetoplosbare) 
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hoofdstuk 5
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situ'

hoofdstuk 7



ortho


