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De mensheid heeft sinds het begin der tijden de biologische processen in het menselijk lichaam 

proberen te begrijpen, met als doel diagnose en genezing. Lange tijd waren medische ingrepen de 

enige manier om kennis te vergaren over de werking van het menselijk lichaam. Dit alles veranderde 

een eeuw geleden met de komst van moleculaire beeldvorming, waarmee zonder operatieve 

behandeling tot op moleculair niveau in het menselijk lichaam gekeken kan worden. Positron emissie 

tomografie (PET) is éen van deze technieken, en maakt gebruik van kleine moleculen, ook wel tracers 

genoemd, die na injectie naar een specifieke marker gestuurd kunnen worden. Deze tracers bevatten 

een essentieel radioactief isotoop die door middel van radioactief verval een signaal verstuurt dat tot 

buiten het lichaam te meten is met een scanner. Deze scanner maakt het mogelijk om de bron te 

lokaliseren, de tracer te kwantificeren, en afwijkingen of ziektes te detecteren. Omdat deze 

radioactieve elementen instabiel zijn en snel vervallen tot stabiele, niet radioactieve elementen, 

kunnen deze tracers niet worden gekocht of ver van te voren worden geproduceerd, en moet 

productie hiervan op locatie gebeuren.  In dit proefschrift worden twee radioactieve isotopen, 

namelijk koolstof-11 en fluor-18, besproken die beide gebruikt kunnen worden in de productie van 

PET tracers. Deze isotopen vervallen snel, met halveringstijden in de orde van minuten tot uren, dus 

inbouw van deze isotopen vereist ultrasnelle methoden.  

De focus in dit proefschrift ligt op het vinden van nieuwe methodes voor inbouw van koolstof-11 en 

fluor-18 in PET-tracer moleculen. Deze ultrasnelle reacties zijn ongewoon in organische synthetische 

chemie, en bestaande succesvolle methoden voor het inbouwen van radioactieve elementen zijn 

vaak beperkt inzetbaar en werken voor een kleine groep substraten. Er is behoefte aan nieuwe 

reacties.  

In hoofdstuk 1 hebben we gekeken naar de huidige status van methoden voor introductie van 

koolstof-11 en fluor-18.  Opvallend was de eenzijdige methode van koolstof-11 introductie in de 

productie van PET tracer en we zagen hier het belang van het onderzoeken van nieuwe methoden 

die leiden tot de inbouw van koolstof-11. Kijkende naar ontwikkelingen in fluor-18 chemie vonden 

we behoefte aan reacties op complexe moleculen onder milde reactieomstandigheden.     

In hoofdstuk 2 hebben we een zogeheten kruis-koppelingsreactie bewerkstelligd ter introductie van 

koolstof-11 met behulp van een zeer reactief, éen koolstof atoom tellend reagens, 

[11C]methyllithium, vanuit een beschikbare koostof-11 bron: [11C]methaan. Met behulp van dit 

reagens hebben we PET-tracers gesynthetiseerd voor diagnose van verschillende ziektes; van 

neurodegeneratieve aandoeningen tot borstkanker. Niet alleen vanwege de korte reactietijden (5 

minuten in ons geval) is de ontwikkeling van dergelijke reacties een uitdaging. Omdat er met zeer 

kleine hoeveelheden [11C]methaan wordt gewerkt, en [11C]methyllithium erg reactief is, kunnen de 

kleinste sporen van water of andere verontreiniging een probleem veroorzaken. 
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In hoofdstuk 3 hebben we dezelfde methodologie toegepast voor de synthese van een reeks 

verbindingen met toepassing in de beeldvorming van neurodegeneratieve aandoeningen. Deze 

koolstof-11 gelabelde verbindingen zijn geëvalueerd met biologische assays met als uitkomst een 

veelbelovende PET-tracer kandidaat. 

In hoofdstuk 4 hebben we een protocol opgesteld dat ons de mogelijkheid gaf verbindingen te 

synthetiseren die normaal gesproken incompatibel zijn met methyllithium in kruis-

koppelingsreacties. Dit hebben we bereikt door ons eindproduct te beschermen met een metallisch 

intermediair, totdat de kruis-koppelingsreactie voltooid was.  

In hoofdstuk 5 hebben we gekeken naar het creëren van complexiteit in een molecuul in een 

enkelpots synthese, met behulp van het zeer reactieve organolithium reagens.  Het is ons gelukt een 

protocol te ontwikkelen waarmee, met hoge atoom efficiëntie en zonder giftige bijproducten, 

interessante verbindingen worden gevormd voor de medicinale chemie.    

In hoofdstuk 6 introduceerden we een nieuwe functionaliteit, namelijk alkynen, die met 

organolithium gebaseerde kruis-koppelingsreacties kunnen worden geproduceerd. Deze 

functionaliteit is in het bijzonder interessant omdat alkynen veel voorkomende tussenproducten zijn 

in organische synthese en directe toepassing hebben in bijvoorbeeld optoelektrische materialen. Tot 

ons genoegen zagen we dat ons protocol uitgevoerd kon worden in 45 minuten bij 

kamertemperatuur, terwijl dit type reactie normaliter meerdere uren verwarming vereist. Daarnaast 

kon deze reactie worden toegepast op een brede selectie substraten, waaronder verbindingen die 

normaal gesproken niet samengaan met organolithium reagentia.  

In hoofdstuk 7 hebben we mogelijke syntheseroutes onderzocht die zouden leiden tot koolstof-11 

gelabelde functionaliteit die vaak aanwezig is in corticosteroïden en andere verwante farmaceutica. 

Het gebruik van dergelijke middelen gaat vaak gepaard met langdurende bijwerkingen. Door deze 

verbindingen te labelen met koolstof-11 kan er cruciale informatie worden gewonnen over het 

gedrag van deze verbindingen, en patronen hierin, per patiënt, waarmee clinici betere zorg kunnen 

leveren. Helaas is het niet gelukt om hiervoor een passende methode te ontwikkelen, maar we 

hebben wél een aantal belangrijke conclusies kunnen trekken waarop toekomstig onderzoek kan 

worden voortgezet.  

In hoofdstuk 8 hebben we verbindingen met fluor-18 gelabeld door middel van licht. In tegenstelling 

tot vergelijkbare methoden, die gebruik maken van giftige metalen of reagentia, is het ons gelukt dit 

te doen énkel met de benodigde grondstoffen en 60 seconden bestraling met LED-licht. Met behulp 

van deze methode is het gelukt om een van de meest bekende antibiotica, namelijk Vancomycine, te 

labelen met fluor-18 en hiermee bacteriële infectie te detecteren. 
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In hoofdstuk 9 hebben we gekeken naar de synthese van een fluor-18 gelabelde PET-tracer die niet 

gericht is op een ziekte specifieke marker, maar op een speciaal ontworpen antilichaam. Dit 

antilichaam bevat twee koppen; éen herkent het tracer molecuul en de ander een ziekte specifieke 

marker. Met behulp van dit antilichaam is het mogelijk een zogeheten pretargeting-protocol uit te 

voeren. Na het antilichaam geïnjecteerd te hebben en te wachten tot deze de ziekte specifieke 

marker heeft bereikt, wordt de radioactieve tracer toegediend, die op deze manier co-lokaliseert met 

het antilichaam. Het doel hiervan is om de stralingsdosis van de patiënt te verminderen, als mede te 

dienen als potentiële techniek voor radiotherapie.
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