
Radiokemi

•Lite bakgrund – teknik, kemi 
och verksamhet.

•Vad behövs – lokaler, 
utrustning och tracers



Organisk kemi - Radiokemi
Syntes av små molekyler: Mw < 1000

Skiljer sig från stora peptider och proteiner

Köper byggstenar og sätter ihop dom med 

en kemisk reaktion, A+B  C

Radiokemi:

En av komponenterna vid syntesen är
radioaktiv – produceras i cyklotronen

cipramilAcetylsalicyl syra



Radiokemi
Utmaningar med PET-radiokemi:

• Korta halveringstider 

– allt försvinner!

– jämför 11C/14C

• Små mängder material

från cyklotronen – ug/nmol

• Skydd mot radioaktiviteten - hotceller

[11C]Acetat

[11C]Metionin



Radiokemi

[68Ga]DotaToc [18F]Fluoroetyl thymidin

[11C]Methionine 1-[11C]Acetate



PET nuklider
11C t1/2 = 20 min (cyklotron)
18F t1/2 = 110 min (cyklotron)
15O t1/2 = 2 min (cyklotron)
68Ga t1/2 = 68 min (generator)

11C -små molekyler
-radioaktiv isotopomer, inte
en radioaktiv analog

18F -små molekyler, vissa proteiner
fluorid, FDG

68Ga -små peptider, DOTATOC, PSMA



Example of the effect of SA  
11C-labelled nicotine

Inj dos = 400 MBq

Specific activity = 500 GBq/µmol

Molecular weight of nicotine = 162.26 g/mol

400 MBq/ 500 GBq/µmol = 0.8 nmol = 0.13 µg nikotin

80 kg patient  1.63 ng/kg

Jmf. dödlig dos nikotin 0.5-1.0 mg/kg

Nicotine



Lokaler och utrustning



GE PET trace 800

Cykltronproducerade:
-18F 
-11C
-15O
-13N

Generator för:
-68Ga



Laboratorier i Umeå
klass C produktion
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Hotceller för 
hantering av stora 
mängder 
radioaktivitet.



Utrustning för mer komplex radio-
farmakaproduktion



Produktion av radiofarmaka



FDG – PET blockbuster
togs fram för studier av hjärnans metabolism – inte onkologi

J Fowler, första syntesmetoden för FDG



18F

FDG
NUS

GE FASTlab



68Ga-DOTATOC på FASTlab

[68Ga]DotaTocDotaToc

Inmärkning av substanser med radioaktiva isotoper av metaller 



– Kontroll av identitet
– Kontroll av radiokemisk renhet
– Kontroll av kemisk renhet
– Kontroll av pH
– Periodisk kontroll av radionuklidisk renhet
– Periodisk kontroll av sterilitet och endotoxin innehåll
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Tillstånd från Läkemedelsverket

• Allmänt tillstånd att tillverka radiofarmaka för PET –
Tillverkningstillstånd & GMP-certifikat

• FDG är ett marknadsfört och godkänt läkemedel –
Marknadsföringstillstånd

•Produktion vs Beredning

Bägge tillstånden kräver en hel del arbete samt regelbundna 
inspektioner från LMV.



Personal

I Umeå:

5 st radiokemister

4 röntgenssk (FDG)

Ingenjörer

Fysiker



PET/CT – ”hybrid imaging”
Utveckling av specifika radiofarmaka

Anatomical imaging Functional imaging




