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 Summary   

Summary 

The short-lived positron-emitting radionuclide carbon-11 possesses unique potential for 

labeling a variety of interesting molecules for positron emission tomography (PET) imaging 

without interferring the molecular lead structure. Construction of carbon-11 labeled 

amino acids and peptides in a rapid, multi-step, and stereocontrolled manner has been a 

key challenge up to now. In this thesis, we have proven that comprehensive step-by-step 

investigation results in so far unprecedented highly stereoselective catalysis of prochiral 

substrates allowing the preparation of a broad variety of carbon-11 labeled amino acids 

and short peptides with excellent regioselectivity and enantiomeric or diastereomeric 

excess.  

Chapter 1 provides a concise introduction on the topic investigated in this thesis. Chapter 

clearly shows that asymmetric synthesis in carbon-11 chemistry has been until now strictly 

limited to carbon-11 labeled amino acids and introduces general principles of peptides 

radiolabeling for PET imaging with an examples of prominent somatostatin analogues as 

diagnostic and therapeutic agents in cancer. 

The synthesis of carbon-11 labeled amino acids, their analogues and peptides has been 

thoroughly discussed in Chapter 2, providing an overview of possible enzymatic and 

synthetic strategies towards these carbon-11 radiolabeled probes since 1975 up to now. 

Their use in imaging studies, with some very successful examples in clinic (e.g. L-

[
11

C]Methionine and  L-[
11

C]DOPA), is summarized as well. As of now, carbon-11 labeled 

peptides have been exceedingly scarce. We believe that recent proliferation of new 

approaches for carbon-11 peptide labeling is a positive development, confirming our 

vision of 
11

C-peptides potential when start developing this idea.  

The research within the thesis has begun with the very first and simplest steps, with the 

synthesis of a carbon-11 alkyl halide, namely [
11

C]benzyl iodide, from [
11

C]CO2. As 

discussed in Chapter 3, automated 3-step procedure in 11 min resulted in high 

radiochemical yield (52 ± 3%; decay-corrected), molar activity (123 ± 17 GBq·µmol
-1

) and 

radiochemical purity (95 ± 3% in dichloromethane). Latest has been achieved with 

introduction of uncommon solid-phase purification. This labeling reagent proved highly 

reactive and well-suitable for application in radiopharmaceutical production, exemplified 

by [
11

C]clebopride, a dopamine D2 antagonist drug with antiemetic and prokinetic 

properties.  

Chapter 4 investigated asymmetric phase-transfer catalyzed reactions for enantiopure 

carbon-11 labeled D- and L-phenylalanine, as a proof-of-principle amino acid, using 

previously optimized [
11

C]benzyl iodide. The carbon-11 radiolabel and chirality is 

introduced by an enantiopure catalyst meaning that phase-transfer catalyst activates the 

glycine substrate under basic conditions following an interfacial mechanism in a reversible 

manner to afford the optically active monoalkylated product. This reliable 5-step 



radiolabeling method yielded D- and L-[
11

C]phenylalanine with an excellent enantiomeric 

excess up to 90% and high molar activity ranging 85 - 135 GBq·µmol
-1

.  

Chapter 5 describes successive and high yielding N-terminal 
11

C-benzylations 

(incorporation of >85%) towards variety of H-[
11

C]Phe-XXX-OH dipeptides in moderate to 

high diastereoselectivity (diastereomeric ratios up to 90:10) using this novel asymmetric 

phase-transfer catalyzed radiolabeling. Chapter also includes reaction with an additional 

alkylating agent, [
11

C]methyl iodide, which is especially challenging due to relatively low 

steric volume of the small alkylating agent.  

Finally, Chapter 6 introduces first native and stereochemically pure carbon-11 labeled 

small peptides, in particular tetrapeptides. This challenging project involved multistep 

solution-phase peptide synthesis, to furnish Schiff base precursors and all L- and D-

references, and 5-step N-terminal 
11

C-benzylation reactions to label the tetrapeptide Phe-

Trp-Lys-Thr, the binding motif of somatostatin, in excellent diastereomeric excess of 94%. 

Considerable influence of peptidic backbone on stereoinduction was observed, therefore 

we thougourly explored the control of adjacent tryptophan and catalyst induction, 

identifying matched/mismatched catalyst situation of Cinchona-based catalysts. 

Moreover, automation of this methodology revealed that procedure is reproducible and 

realiable to access novel stereochemically pure carbon-11 native small peptides ready for 

in vivo evaluation.  

Chapter 7 of this thesis also describes peptide analogues such asthe first Substance P1-7 

derived L- and D-
11

C-peptidomimetics, achieved via [
11

C]CO2-fixation. These two potent 

peptidomimetics for SP1-7 binding site were successfully radiolabeled in excellent yield (up 

to 42%; decay-corrected), molar activity (58 - 115 GBq·μmol
-1

) and radiochemical purity 

(>99%), and investigated in healthy male rats. Both radiotracers showed promising ex vivo 

metabolic and biodistribution profile and further PET scanning confirmed both 

peptidomimetics enter the rodent brain, where further validation of these two 

radiotracers is needed to select the most appropriate radioligand candidate. 

 

Taken together, the research described provides fundamental advances in carbon-11 

chemistry and presents the tremendous potential of carbon-11 peptides, as well as 

peptidomimetics, in cancer and brain imaging. Thus, the research in medicine, supported 

by fundamental science, should always strive for top-class health care, where already the 

ancient Latins had perceived a good diagnosis as highly important.  

 

“Bona diagnosis, bona curatio.” (Good diagnosis, good cure.) 
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Samenvatting 

Het kortlevende positron-uitscheidende radionuclide koolstof-11 bezit de unieke 

eigenschap om verschillende interessante moleculen door middel van positron emissie 

tomografie (PET) in beeld te brengen zonder de moleculaire “lead” structuur veranderd 

wordt. De constructie van koolstof-11 gelabelde aminozuren en peptides in een snelle, 

meer staps, en stereo gecontroleerde manier is nog steeds een enorme chemische 

uitdaging. In dit proefschrift, hebben we bewezen dat een uitgebreid stap-voor-stap 

onderzoek resulteert in een tot nu toe non niet gekende hoge stereoselectieve 

katalystische alkylering van prochirale substraten, waardoor we een chiraal zuiver 

radiochemisch product hebben verkregen. Hierdoor kunnen een groot aantal koolstof-11 

gelabelde aminozuren en peptidens met een hoge regioselectiviteit en enantiomerische of 

diastereomerische zuiverheid worden gesynthetiseerd.  

Hoofdstuk 1 geeft een korte introductie over het onderwerp dat wordt onderzocht in dit 

proefschrift. Het hoofdstuk laat duidelijk zien dat de asymmetrische synthese in koolstof-

11 chemie tot nu toe alleen nog maar heeft plaatsgevonden bij koolstof-11 gelabelde 

aminozuren. Dit hoofdstuk introduceert ook de algemene principes van amino zuur en 

peptide radiolabeling voor PET-beeldvorming met een voorbeeld van een vooraanstaand 

somatostatine analoog als diagnostische en therapeutisch middel in kanker. 

De synthese van koolstof-11 gelabelde aminozuren, de analogen en de peptides worden 

uitgebreid behandeld in hoofdstuk 2. Hierin wordt een uitgebreid overzicht gegeven van 

mogelijke enzymatische en synthetische strategieën naar die koolstof-11 gelabelde probes 

vanaf 1975 tot nu. Het gebruik in beeldvorming studies, met een aantal succesvolle 

voorbeelden (zoals L-[
11

C]Methionine en L-[
11

C]DOPA), wordt ook samengevat. Tot nu toe 

is de synthese koolstof-11 gelabelde peptides nog nauwelijks beschreven. Wij geloven dat 

recent ontwikkelde nieuwe synthetische strategien voor koolstof-11 peptide labelingen 

een goede ontwikkeling is. Dit bevestigd onze visie toen we dit idee gingen ontwikkelen 

dat 
11

C-peptides een goede potentie hebben.  

Het onderzoek in dit proefschrift is begonnen met de makkelijkste, maar ook heel 

essentiele reactie en dit is de productie van het koolstof-11 alkyl halide, genaamd 

[
11

C]benzyl iodide, vanaf [
11

C]CO2. Zoals beschreven in hoofdstuk 3. In een 

geautomatiseerde 3 staps procedure werd [
11

C]benzyl iodide in 11 minuten in een hoge 

radiochemische opbrengst van 52 ± 3% (gecorrigeerd voor verval), een molaire activiteit 

van 123 ± 17 GBq·µmol
-1

 en een radiochemische zuiverheid van 95 ± 3% in 

dichloromethane verkregen. De radiochemische zuiverheid is bereikt door middel van een 

nog niet eerder gepubliceerde vaste-fase zuivering. De reactiviteit van [
11

C]benzyl iodide  

is aangetoond door dit labelings reagens toe te passen in radiochemische enkele 

producties, geillustreerd door de synthese van [
11

C]clebopride, een dopamine D2 

antagonist met antiemetic and prokinetische eigenschappen.  



Hoofdstuk 4 beschrijft de asymmetrische “phase-transfer catalyzed” reacties voor 

enantiozuivere koolstof-11 gelabeld D- en L-phenylalanine, als eerste enantioselectief 

verkregen aminozuur. Er is gebruik gemaakt van eerder beschreven [
11

C]benzyl iodide 

voor de alkylering. De koolstof-11 en de chiraliteit wordt geïntroduceerd door een 

alkylering in de aanwezigheid van een enantio zuivere katalysator, wat inhoud dat de 

“phase-transfer catalyst” de glycine substraat onder basische condities activeert gevolgd 

door een grensvlak mechanisme in een onomkeerbare manier zodat het optisch actieve 

mono gealkyleerde product wordt gevormd. Deze betrouwbare 5-staps radio labelings 

methode gaf een zeer hoge opbrengst van D- en L-[
11

C]phenylalanine met een zeer goede 

enantiomerische overmaat tot 90% en een hoge molaire activiteit tussen de 85 en 135 

GBq·µmol
-1

. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de succesvolle N-terminal 
11

C-benzylation (incorporatie van >85%) 

naar verschillende H-[
11

C]Phe-XXX-OH dipeptides met gemiddelde tot hoge 

diastereoselectiviteit (diastereomeric ratio’s tot 90:10) door gebruik te maken van nieuwe 

asymetrische “phase-transfered catalyzed” radiochemie. Dit hoofdstuk bevat ook reacties 

met een andere alkylerings reagentia genaamd [
11

C]methyl iodide. Dit is vooral lastig door 

het relatieve lage sterische volumen van het kleine alkylerings reagentia. 

Het onderzoek in dit proefschrift introduceert de eerste stereochemisch zuivere koolstof-

11 gelabelde peptide, in het bijzonder tetrapeptides. Dit uitdagende project maakt gebruik 

van de “solution-phase peptide” synthese technieken, om alle Schiff base startmaterialen 

en alle L- en D-referentie verbindingen te synthetiseren. De 
11

C-benzylerings reactie om de 

tetrapetide Phe-Trp-Lys-Thr te synthetiseren verliep in zeer hoge diastereomerische 

overmaat van 94%. Een aanzienlijke invloed van de naburige aminozuren van het peptide 

op de stereoinductie werd waargenomenn. Daarom is de invloed van een aangrenzend 

tryptophan en de katalysator grondig onderzocht op de identificatie van op elkaar 

afgestemd en niet afgestemde katalysatorische situaties van cinchona-gebaseerde 

katalysatoren. Bovendien, liet automatisering van deze methode zien dat de procedure 

reproduceerbaar is en betrouwbaar om nieuwe stereochemisch zuivere koolstof-11 

gelabelde peptides te maken die in vivo kunnen worden geëvalueerd. 

 

Schema 1: Asymmetrische “phase-transfer catalyzed” reacties voor aminozuur 

phenylalanine en tetrapeptides. 
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Hoofdstuk 7 in dit proefschift worden ook peptide analogen beschreven zoals de eerste 

stof P1-7 verkregen L- en D-
11

C-peptidomimetics, gekregen via [
11

C]CO2 fixatie. Deze twee 

veelbelovende peptidomimetics die binden aan SP1-7 werden succesvol gelabeld met hoge 

opbrengsten (tot 42%; gecorrigeerd voor verval), een molaire activiteit van 58 - 115 

GBq·μmol
-1

 en een radiochemische zuiverheid van >99%. De tracers werden geëvalueerd 

in gezonde ratten. Allebei de tracers lieten een veelbelovende ex vivo metabolisch en 

biodistributie profiel zien en verdere PET beeldvorming liet zien dat de peptidomimetics 

de hersenen van het knaagdier bereikte, alhoewel verdere validatie van de tracers moet 

uitwijzen welk van de twee de beste kandidaat is. 

Samenvattend, het onderzoek wat hier is beschreven geeft een fundamentele vooruitgang 

in koolstof-11 chemie weer en laat het enorme potentieel van koolstof-11 peptides zien, 

net zoals peptidomimetics, in kanker en hersenen beeldvorming. Dus, onderzoek in 

medicijnen, ondersteunend bij fundamenteel onderzoek, moet zich altijd inspannen voor 

de beste gezondheidszorg, waar ook de oude romeinen zich ervan bewust waren dat een 

goede diagnose zeer belangrijk is.   

 

“Bona diagnosis, bona curatio.” (Good diagnosis, good cure.) 

 


