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Biomedische- en 
Gezondheidstechnologie, 
inleiding 

Voor technologische kennis en 
vaardigheden zijn er vele toepas
singsgebieden, de gezondheids
zorg bijvoorbeeld. Aan de Techni
sche Universiteit Eindhoven 
besteedt men al sinds het begin 
van de jaren zeventig aandacht aan 
wat officieel wordt genoemd de 
Biomedische- en Gezondheids
technologie BMGT. 
Dit is een multidisciplinair gebied 
tussen gezondheidszorg en 
technologie waartoe men rekent: 
Aile aktiviteiten waarbij techno
logische kennis en vaardigheden 
worden gebruikt en aangevuld voor 
probleemstellingen uit de gezond
heidszorg en biologie. 

In zo'n twintig vakgroepen, ver
deeld over aile fakulteiten van de 
TU Eindhoven, zijn ongeveer 150 
medewerkers full- of part-time ak
tief in onderzoek en onderwijs op 
dit gebied. Oat kan zijn materialen
onderzoek ten behoeve van nieuwe 
kunstorganen of -Iedematen, het 
ontwikkelen van nieuwe diagnos
tische, therapeutische- of revali
datie-apparatuur, het ontwikkelen 
van organisatiemodellen voor in
stellingen in de gezondheidszorg, 
of puur fundamenteel onderzoek 
om meer inzicht te krijgen in de 
details die het funktioneren van het 
menselijk lichaam bepalen. 

Het totale BMGT -onderzoek aan 
de TUE is ondergebracht in een 
drietal programma's: 
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- Technologie rond Vitale Funkties 
- Het Ziekenhuis Research Projekt 
en 
- Perceptieve Informatieverwerking 
in wisselwerking met apparatuuf 
en programmatuur. 
Buiten deze programma's vindt ver
kennend onderzoek plaats in pro
jekten waar gezocht wordt naar 
nieuwe mogelijkheden en uitdagin
gen voor de technologie in de 
gezondheidszorg. 
Het BMGT -onderwijs aan de TUE 
bestaat uit een dertigtal medisch
technische keuzevakken verzorgd 
door de verschillende vakgroepen, 
waaraan studenten uit aile fakul
teiten kunnen deelnemen. Voor 
studenten is het mogelijk om bin
nen iedere fakulteit van de TUE de 
studie met een specialisatie of 
aksent op medische technologie af 
te ronden. Bij de fakulteit 
Werktuigbouwkunde bestaat reeds 
een formeel goedgekeurde variant 
W van de vrije studierichting Bio
medische Technologie. Kenmer
kend v~~r dit onderwijs is de 
nauwe verwevenheid met het on
derzoek, met als gevolg een voort
durende aktualisering van het on
derwijs. 
De zorg voor onderlinge samen
hang van al deze BMGT -gerichte 
aktiviteiten wordt - waar dit moge
lijk en gewenst is - gedragen door 
de beleidskommissie BMGT, met 
een daarbij behorend projekt
bureau BMGT. Naast de afstem-

ming tussen de fakulteiten zorgt de 
beleidskommissie ook voor een 
afstemming van de BMGT -akti
viteiten met het TUE-instellings
beleid voor onderwijs en onder
zoek. 
Landelijk vindt afstemming plaats 
in het Inter-Centra-Overleg BMT 
(ICO-BMT) tussen de 3 technische 
universiteiten en TNO, en in het 
Inter-Universitair-Overleg (I UO
BMT) dat samengesteld is uit het 
ICO, uitgebreid met de medische 
fakulteiten en akademische zieken
huizen. 
Deze brochure beschrijft een deel 
van de BMGT -gerichte aktiviteiten 
van de groep cyclotron
toepassingen binnen de fakulteit 
der Technische Natuurkunde. 
Binnen deze fakulteit zijn nog meer 
groepen aktief op BMGT -gerela
teerde onderwerpen. Bijvoorbeeld 
de val<groep Analyse van Fysische 
Meetmethoden waar men werkt 
aan het ontwikkelen van een vol
doende nauwkeurig en betrouw
baar meetsysteem om magnetische 
velden in de hersenen te meten ter 
plaatsbepaling van hersenaktiviteit, 
en waar fundamenteel onderzoek 
wordt verricht naar de samen
stelling en het (fysisch) funktione
ren van longsurfactant (een stof in 
de longen die zorgt dat de long
blaasjes niet inklappen). 
Ook verlenen medewerkers van de 
fakulteit der technische natuur
kunde medewerking aan multi-



disciplinaire projekten als het 
artherosclerose-projekt, waarvoor 
het bloedstromingspatroon in de 
vertakking van de halsslagader 
werd bestudeerd. 

In deze brochure gaat het over een 
drietal gebieden van medisch-tech
nisch onderzoek waarbij een cyclo
tron - of we I deeltjesversneller -
wordt gebruikt, namelijk: 
De produktie van radio-nukliden 
(radio-isotopen) die gebruikt wor
den bij de nukleaire medische 
diagnostiek; 
Radiotherapie van kankergezwellen 
met snelle neutronen; 
Spore-elementen-analyse met de 
PIXE- en SPIXE-methode. 

Een cyclotron of deeltjesversneller 
versnelt deeltjes van atomen, na
melijk positieve ionen, tot snelhe
den van ruim 70.000 Km. per 
seconde. Deze snelle ionen kunnen 
allerlei kernreakties veroorzaken 
die op vele manieren kunnen wor
den toegepast. 

Hoe werkt een 
cyclotron 

Atoomkernen, elektronen en ionen 
Aile materie is opgebouwd ujt 
atomen. Elk atoom bestaat uit een 
atoomkern en daar omheen cirke
lende elektronen (djt heeft jets weg 
van de beweging van de planeten 
om de zon). Elektronen zijn lichte 
deeltjes met een massa m = 9,11 . 
1031 kg en een negatieve elektri
sche lading -e - 1,60. 10-19 
coulomb. 
(coulomb is een eenheid voor 
elektrische lading: ter vergelijking 
1 Ampere = 1 coulomb per seconde). 

Het lichtste atoom is het water
stofatoom. Oit bevat oon elektron. 
De kern van het waterstofatoom 
wordt proton genoemd. Het proton 
heeft een massa van 1,673. 10-27 

kg, dat is ruim 1836 maal de massa 
van het elektron. 
Atomen als geheel hebben geen 
elektrische lading. Gelijk grote po
sitieve en negatieve elektrische la
dingen heffen elkaar op. De lading 
van de waterstofkern, het proton, is 
dus tegengesteld aan die van het 
elektron, dat is + e = + 1,60 . 
10-19 coulomb. 

Naast de atomen van het gewone 
waterstof bestaan er atomen van 
het zogenaamde zware waterstof. 
Een atoom zware waterstof heeft 
ook oon elektron, (dit is het ken
merk van aile waterstofatomen), 
maar zijn kern is twee maal zo 
zwaar als het proton. Oe atoom
kern van het zware waterstofatoom 

heet het deuteron. Het deuteron 
heeft uiteraard dezelfde elektrische 
lading als het proton. Het deuteron 
bestaat uit een proton en een 
zogenaamd neutron. Oit neutron is 
een elektrisch neutraal deeltje dat 
een massa heeft van 1,675 . 10-27 

kg. 

Een atoom van het element helium 
bestaat uit 2 elektronen en een 
kern die (dus) een lading van + 2e 
heeft en een massa die 4 x zo 
groot is als van een proton en 2 x 
zo groot als van een deuteron. De 
kern van het heliumatoom wordt 
a(alfa)-deeltje genoemd. 

Het is mogelijk om de deeltjes 
waaruit atomen zijn opgebouwd 
van elkaar te scheiden, bijvoor
beeld door elektrische ontladingen 
te maken in gassen (denk bijvoor
beeld aan TL-Iampen). Daardoor 
worden elektronen losgeschoten 
van het atoom. De overblijfselen 
noemt men ionen, die in dit geval 
positief geladen zijn. lonen zijn dus 
de overblijfselen van atom en waar
van de elektronen door elektrische 
ontladingen zijn losgemaakt. Het 
cylotron van de TU Eindhoven 
versnelt deze deeltjes: geeft ze 
letterlijk snelheid. 
Een elektrische ontlading in water
stofgas levert (naast de weg
geschoten elektronen) protonen als 
ionen. Een elektrische ontlading in 
zwaar waterstofgas levert deutero
nen als !onen, en een ontlading in 
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heliumgas levert a-deeltjes als 
ionen. Enkele eigenschappen van 
deze ionen staan vermeld in tabel 1. 

Het cyclotron van de TUE. 
Dicht bij het hart of centrum van 
het cyclotron van de TUE bevindt 
zich een ionenbron. Door elek
trische ontladingen in het van 
buiten at aangevoerde gas (water
stot, zware waterstof of helium) 
levert die ionenbron protonen, deu
teronen ot a-deeltjes. Zie tiguur 1. 
Het cyclotron van de TUE versnelt 
deze positief geladen ionen tot 
hoge snelheden. 
Daartoe den ken we het TUE
cyclotron vereenvoudigd tot een 
grote cilindervormige aluminium 
trommel met een diameter van 1,30 
meter en een hoogte van 0,10 
meter. Deze trommel wordt door 
pompen vrijwel luchtledig gemaakt. 
De boven- en onderkant zijn ronde 
magneetpolen die - vereenvoudigd 
gesproken - een verticaal magneet
veld leveren dat overal tussen die 
polen even sterk is, zie figuur 2. De 
ionenbron, bij het centrum van het 
cyclotron, levert zijn ionen met een 
horizontaal gerichte snelheid: dus 
loodrecht op het magneetveld. Het 
magneetveld buigt de ionenbundel 
af waardoor de ionen een cirkel
vormige baan gaan beschrijven 
waarvan de straal r evenredig is 
met de snelheid v en de massa m 
van het ion, en omgekeerd evenre
dig met de lading Q van het ion en 
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eerste D 

Hoog
frequent 
bron 

tweede 0 

vacuum
trommel 

\. 
bundel sneile ionen J '\ 
verlaat het cyclotron 

Figuur 1: Principe schema van de werking 
van een cyclotron (horizontale door
snede). 

Tabel1. Eigenschappen van door het cyclotron van de TUE versnelde ionen 

natuur- schei- 1) 2) 
naam kundig kundig massa lading 

symbool symbool 

proton p 1H+ 1j.t 1 e 
deuteron d 2H+ 2}l 1 e 
a-deeltje a 4H++ 4j.t 2e 

1) 1j.t 1,66 . 10-27 kilogram 

2) 1 e 1,60. 10-19 coulomb 



de sterkte H van het magneetveld: 

r = constante x ~ 
QH 

De zojuist besproken versnelling 
van de ionen na elke halve cirkel
baan wordt veroorzaakt door een 
elektrisch veld. Om dat veld op de 
juiste plaatsen en juiste tijdstippen 
aanwezig te laten zijn, bevinden er 
zich in de trommel twee holle 
halve-maanvormige koperen pla
ten. Vanwege hun D-vorm noemt 
men ze kortweg D-platen. Deze 
D-platen worden aangesloten op 
een hoogfrequente wissel
spanningsbron. Zijn frequentie past 
bij de constante tijd (t r= constante 
• Tr m/QH) die het ion nodig heeft 
om een halve cirkelbaan af te 
leggen binnen zo'n D-plaat. Zijn 
sterkte zorgt voor de juiste versnel
ling van de ionen als ze de spleet 
tussen de twee D's passeren. Zo 
bewegen de ionen als het ware in 
een spiraalvorm naar buiten toe. 

In het cyclotron nu krijgt het ion 
na elke halve cirkelbaan een gro
tere snelheid en gaat dus de 
volgende halve cirkelbaan doorlo
pen met een grotere straa!. Dit 
versnellingsproces herhaalt zich 
totdat de ionen dicht bij de wand 
van de aluminium trommel komen 
en door elektrische krachten uit de 
trommel worden getrokken. Zie 
figuur 1. 

Het cyclotron van de TUE kan de 
ionen tot diverse eindsnelheden 

versnellen. Zie tabel 2. Dit is 
mogelijk doordat zijn magneetveld 
met opzet niet overal even sterk is 
en zijn gemiddelde sterkte regel
baar is. Ook de sterkte en de 
frequentie van de hoogfrequente 
elektrische wisselspaning kan gere
geld worden. (De energie van 
ionen wordt overigens niet uitge
drukt in snelheid maar in MeV's. 
Daarover meer in een volgend 
hoofdstukje) . 
Zoals gezegd worden de versnelde 
ionen uit het cyclotron getrokken 
en wei door een zgn. extractor. Ze 
verlaten het cyclotron in grote 

ion 
naam 

proton 
deuteron 
a-deeltje 

symbool 

P 
d 

aantallen als een bundel ionen. 
Deze bundel kan een stroomsterkte 
kan hebben tot bijna 100 pA = 
0,0001 A. De ionenbundel wordt 
door een luchtledige aluminium 
buis geleid naar een zevental 
experimenteerplaatsen, waaronder 
die voor (het onderzoek van) de 
produktie van radio-isotopen 
(radionukliden), de produktie van 
snelle neutronenbundels voor on
derzoek t.b.v. kankertherapie, en 
sporeelementanalyse door het 
meten van rontgenspektra die op
gewekt worden door preparaten 
met snelle ionen te beschieten. 

eindsnelheid 
(aantallen km per seconde) 

16.000 a72.0oo 
8.000 a 36.000 
8.000 a 36.000 

Tabel2. De eindsnelheden van door het cyclotron van de TUE versnelde ionen 

hoogte 
10 em 

diameter 130 em 

zuidpoo! 

Figuur 2: Verticale doorsnede door de vacuiimtrommel en de magneetpolen van 
het cyclotron, met magnetische veldliinen. 
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Onderzoek t.b.v. 
neutronentherapie 

Nieuwvormingen (kanker) is de op 
een na belangrijkste doodsoorzaak 
in Nederland. In 1983 overleden in 
Nederland 29,43% van de mannen 
en 25,37% van de vrouwen aan 
nieuwvormingen. Onderzoek naar 
(nieuwe) mogelijkheden om deze 
ziekte te bestrijden in daarom van 
belang. 
Gezwellen worden vooral vernie-
tigd door opereren of door radio
therapie (bestraling). Bij radio
therapie gebruikt men ioniserende 
straling om kankercellen te doden 
door het losmaken van elektronen 
uit de kankercellen (waardoor 
zoals beschreven ionen achter
blijven: vandaar ioniserende straling). 

De moost bekende en moost ge
bruikte ioniserende straling zijn 
rontgen - en gammastraling. In 
diverse Europese landen (Enge
land, Belgie, Frankrijk en Duits
land) gebruikt men ook neutronen
straling voor neutronentherapie. 
Aan de TU Eindhoven verricht men 
sinds 1981 onderzoek naar de 
fysisch-technische aspekten van 
deze therapie, waarbij in eerste 
instantie de bundels snelle neutro
nen die bij deze therapie gebruikt 
moeten worden onderwerp van 
bestudering zijn. Het doel is o.m. 
om door fysische metingen vast te 
stellen wat de dieptewerking en 
(het tempo van ) de energie-afgifte 
van deze neutronenbundel is, ge
geven de technische kapaciteit van 
het TUE-cyclotron. 

------
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Belangrijke radiotherapeutische 
aspekten 
V~~r de effektiviteit van radio
therapie zijn enkele aspekten be
langrijk, nl.: 
- de geabsorbeerde dosis, dat is de 
geabsorbeerde energie per eenheid 
massa van het bestraalde weefsel 
- het (geabsorbeerde) dosistempo, 
dat is de snelheid waarmee de 
geabsorbeerde dosis toegediend 
wordt 
- de dieptewerking: hoe verder de 
straling in het weefsel doordringt, 
des te dieper liggende tumoren 
kunnen dan behandeld worden; 
dat is het geval bij gamma-, 
rontgen- en neutronenstraling met 
hogere energieen 
- het biologisch effekt: de kwaad
aardige tumorcellen moeten ge
dood worden, maar het gezonde 
weefsel moet overleven; dit is 
uiterst gekompliceerd en onder
werp van speciaal onderzoek. 

De energie van rontgen-, gamma
en neutronenstraling 
Neutronen hebben elk een kineti
sche energie (bewegingsenergie) 
die vrijwel evenredig is met het 
kwadraat van hun snelheid. 
Rontgen- en gammastraling be
staat uit energiepakketjes, die 
(energie-)quanta of fotonen ge
noemd worden. De energie daar
van is even redig met de frequentie 
en omgekeerd even redig met de 
golflengte van de straling. Ook 
andere soorten van elektro-

magnetische straling, zoals infra
rood, zichtbaar en ultraviolet licht, 
bestaan uit quanta. Rontgen- en 
gammaquanta hebben echter veel 
meer energie. Hun energie en die 
van neutronen wordt vaak uitge
drukt in MeV's: mega elektron 
volts. 

De produktie van rontgen-, 
gamma- en neutronenstraling 
De voor radiotherapie gebruikte 
rontgenstraling ontstaat door elek
tronen met hoge snelheid op een 
trefplaat (meestal van wolfraam) te 
schieten. Wanneer ze de trefplaat 
raken worden ze daarin afgeremd 
en gestopt waarbjj ze rontgen
straling produceren. 
De rontgenquanta hebben oon 
energie die hoogstens gelijk is aan 
de (kinetische) energie van de 
elektronen. 

Elektronen kunnen, omdat ze elek
trisch gel aden zjjn, versneld wor
den door ze een spanningsverschil 
te laten doorlopen. Bij een 
spanningsverschil van bijv. 
1.000.000 volt krijgt elk elektron 
een energie van 1.000.000 elektron 
volt, dus 1 miljoen elektron volt = 
1 mega elektron volt = 1 MeV. e is 
hierbij de absolute elektrische la
ding van het elektron: 1,60 x 10-19 
coulomb. Elektronen van 1 MeV 
leveren rontgenquanta van hoog
stens 1 MeV. 

Gammastraling ontstaat in radio
aktieve atoomkernen. In de radio-



therapie wordt meestal het radio
nuklide cobalt-60 gebruikt. Sterke 
cobalt-60 bronnen leveren straling 
met een energie per gammaquant 
van 1,17 MeV of 1,33 MeV en een 
golflengte van ong. 10-12 m. 
Snelie neutronen kunnen worden 
geproduceerd met behulp van het 
TUE cyclotron. Een trefplaat van 
beryllium (13 mm doorsnede, 5 
mm dik) wordt beschoten met een 
bundel deuteronen (de ionen van 
zware waterstof) die door het TUE 
cyclotron zijn versneld (ionen heb
ben elektrische lading en kunnen 
dus versneld worden) tot een ener
gie van 14 MeV. Door een kern
reaktie ontstaan dan neutronen 
met een energie tot 18 MeV met 
een gemiddelde van 5 MeV. De 
beryllium trefplaat kan ook bescho-

ten worden door een bundel proto
nen, door het TUE cyclotron ver
sneld tot 28 MeV. De daardoor 
geproduceerde neutronen krijgen 
een energie tot 26 MeV. 

lonisatie-processen 
Zoals gezegd is het effekt van 
ioniserende straling dat de atomen 
van (kanker)cellen worden geion
iseerd, d.w.z. ontdaan van een of 
meer elektronen, wat sterfte van de 
cel tot gevolg kan hebben. Dat 
ioniseren gebeurt op verschillende 
manieren. 

Rontgen- en gammastraling heb
ben een ioniserend effekt, doordat 
ze op een aantal verschillende 
manieren een wisselwerking aan
gaan met materie. Bij de eerste van 
de twee belangrijkste manieren 

paraphine 

p 

Iliuml 
fplaat 

bery 
tre 

mul tip lex -elblad taf 

I--

load . 
[7 

load 

staal 

':C=-x~C~~ -----
~"-,-... --~ ~ -

- snelle neutronen bundel water -- -
lood 

paraphine 
aluminium 

ordersteuning 

I 
Figuur 3: Proefopstelling waarmee de dieptewerking en energie-afgifte van een bundel 
snelle neutronen op een fantoom (water) worden gemeten. 

draagt het verdwijnende foton zijn 
energie vrijwel geheel over aan een 
elektron (foto-elektrisch-effekt), bij 
de tweede botst het foton met een 
elektron, dat een deel van de 
energie krijgt en produceert tevens 
een nieuw foton dat de resterende 
energie krijgt (compton effekt). Fa
tonen boven 1 MeV kunnen boven
dien overgaan in paren van neg a
tieve en positieve elektronen 
(paarvorming). 
De elektronen op hun beurt produ
ceren vervolgens in het menselijk 
lichaam een spoor van ionen (en 
elektronen) die steeds dichter op 
elkaar zitten. De richting van het 
elektron wijkt steeds grilliger en 
vaker af van zijn oorspronkelijke 
richting naarmate de energie van 
het elektron afneemt. 

'11 •• . , . . :-.. ... ..... :.' ',' . 
". •• I. . ~ .. " .. : . , ". e-1 (elektron) 

.k
ll 

". .=" .. /."-. ..-: 
•• " • • '".#1 • " ::'" " .. " ...... ; ...... ••• ,,~ ... .*. 

p+' (proton) 
*t \-..... 

... ... . '" .. :"':" .:. -' .. " 

.~::x:....,ia.;,c.iA;,,-d,~r • 
•• .. : .... It. " ". ' •• "'.-. o. ',~ .:., " I' c+6 (koolstofkern) 

Figuur 4: lonisatieparen in materie veroor
zaakt door: elektron. proton (waterstof
kern) en koofstofkem. 
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Bij bestralen van weefsel met 
snelle neutronen gebeurt het ioni
seren ongeveer als voigt: 

Weefsel bestaat vooral uit de ele
menten waterstof, zuurstof, kool
stof en stikstof. Een neutron raakt 
nu zijn energie voornamelijk kwijt 
door botsingen met de kernen van 
atomen. In het geval van botsing 
met de kern van het water
stofatoom kan dat zelfs z'n gehele 
energie zijn (dit kan bij biljarten 
ook). In aile andere gevallen 
slechts een deel daarvan. 
Bovendien verandert het neutron 
door de botsing van richting, tot 
zelfs in zijn tegengestelde. 

De uit een atoom gebotste atoom
kern produceert in het weefsel een 
vrijwel recht spoor van ionisaties 
en wei steeds dichter op elkaar, 
totdat hij vrijwel stilstaat. 
Maar het neutron kan ook ingevan
gen worden door een atoomkern 
en daarbij een gammaquant produ
ceren (dat kan ioniseren), of kern
reakties veroorzaken waarbij b.v. 
protonen, deuteronen of alfa
deeltjes ontstaan (die op hun beurt 
ioniseren). Bij elke botsing of reak
tie wordt de energie die het neu
tron had, gedeeltelijk of geheel in 
het weefsel gebruikt totdat..alle 
energie op is (of het neutron het 
weefsel verlaat). De werking wordt 
onder meer bepaald door de per 
gram weefsel geabsorbeerde stra
lingsenergie, de zgn. dosis. 
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Isodosisverdelingen De praktijk 
leert dat bij radiotherapie (bestra
ling) elke gram tumorweefsel in 
een periode van enkele weken 
voldoende stralingsenergie geab
sorbeerd moet hebben. De totale 
dosis wordt toegediend in een 
aantal porties van elk ongeveer 10 
minuten; de bestralingsduur per 
keer mag niet te lang zijn, want dat 
is te belastend voor de patient. 
Deze beperkte bestralingsduur stelt 
eisen aan de intensiteit van de 
straling. De vernietigingskracht 
moet groot genoeg zijn. Die wordt 
bepaald door het aantal ionisaties 
per gram weefsel. De ervaring leert 
dat de vernietigingskracht van 
snelle neutronen in bepaalde tumo
ren groter is dan van rontgen- of 
gammastraling. 

Een al eerder genoemd probleem 
is dat ook gezond weefsel door de 
straling wordt aangetast. Daarom 
moet rekening worden gehouden 
met de geabsorbeerde dosis op elk 
punt in het weefsel. Bij eenzijdige 
bestraling ( uit een richting) ligt de 
maximale dosis vlak onder de huid; 
hoe dieper je daarna komt hoe 
kleiner de geabsorbeerde dosis. 
Dit kan voorgesteld worden als in 
figuur Sa. De punten met gelijke 
geabsorbeerde dosis worden met 
elkaar verbonden door zgn. isodo
sislijnen (net als hoogtelijnen op 
een landkaart). 
Uit figuur 5b blijkt dat de maximale 

dosis (100()/o) voor eenzijdige be
straling met 6oCo-gammastralen, 
resp. 6 MV-rontgenstralen onge
veer 0,4 resp. 1,5 em onder het 
weefseloppervlak ligt. De 50010 
isodosiverdeling komt, op de bun
delas, tot 10 resp. 16 em diep. 
De energierijkere rontgenstraling 
(uit een lineaire elektronen
versnelier, met een energie van 
max. 6 MeV en gemiddeld 2 MeV) 
dringt dieper door dan de gamma
straling van 1,17 en 1,33 MeV van 
eobalt-60; die rontgenstraling is 
'harder' dan de 6OCO
gammastraling. 

Metingen met een proefopstelling 
in een zgn. fantoom, dat bestraald 
werd met snelle neutronen, hebben 
de isodosisverdeling in figuur 6 
opgeleverd. Die snelle neutronen 

diepte 

lineaire 
elektronen-

6 MV 'versneller 

90 

80 

70 

50 

Figuur Sa: /sodosislijnen in weefsel be
straald met 60Co gammastraling en 6 MV 
rontgenstraling. De maximaie doses /iggen 
op 0,4 resp. 1,5 em. diepte. 
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Figuur 5b: De geabsorbeerde dosis als 
funktie van de diepte in weefsel langs de 
as van de bestralingsbundel van 6 MeV
rontgenstraling, en 60co-gammastraling. 

worden geproduceerd door een 
beryllium trefplaat te beschieten 
met deuteronen die tot 14 MeV zijn 
versneld door het TUE cyclotron. 
De 100% dosis ligt hier op ± 5 cm. 
diepte. 

Figuur 6: De in water gemeten dosisverde
ling in het horizon tale vlak langs de as van 
een bundel snelle neutronen. De maximale 
dosis (100%) ligt op + 5 cm. diepte. 

---- diepte langs bundelas 
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Produktie van 
rad iofarmaca 

Inleiding 
In de nukleaire geneeskunde wordt 
gebruik gemaakt van radiofarmaca 
t.b.v. diagnostiek en/of therapie. 
Radiofarmaca zijn radio-isotopen 
of met radio-isotopen gemerkte 
verbindingen. Door detektie van de 
uitgezonden straling m.b.v. een 
speciale kamera (gamma-kamera) 
kan de verdeling van een radiofar
macon in het lichaam zichtbaar 
gemaakt worden. Hieruit kan infor
matie verkregen worden over het 
funktioneren van een bepaald org
aan of weefsel. Deze vorm van 
diagnostiek is in het algemeen 
weinig belastend voor de patient 
en levert informatie op die vaak 
niet op een andere wijze te verkrij
gen is. 

Onderzoek 
In de groep Kernfysische Technie
ken van de fakulteit Technische 
Natuurkunde van de TU Eindhoven 
wordt onderzoek gedaan naar 
produktieprocessen voor radiofar
maca. Hierbij wordt gebruik ge
maakt van het cyclotron van de TU 
Eindhoven. 
Het onderzoek richt zich vooral op 
produktieprocessen voor radiofar
maca met een korte halveringstijd. 
In het produktieproces van een 
radiofarmacon zijn in het algemeen 
de volgende fasen te onderschei
den: 
1. de produktie van het gewenste 
radio-isotoop door middel van het 
beschieten van een geschikt 
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uitgangsmateriaal (het target) met 
snelle protonen; 
2. de scheiding van het geprodu
ceerde radio-isotoop van het 
targetmateriaal; 
3. het verwerken van het radio
isotoop tot radiofarmacon; dit bete
kent vaak het inbouwen van het 
radio-isotoop in een bepaalde che
mische verbinding en het opnemen 
van deze verbinding in een voor 
injektie geschikte vloeistof; 
4. de kontrole of het radiotarmacon 
aan aile gestelde eisen voldoet. 

Voor de produktie van radio
isotopen worden zowel vaste stof
fen als gassen met snelle protonen 
beschoten. Hierbij treden kernreak
ties op die leiden tot het ontstaan 
van radio-isotopen. Deze radio-

0-1 1-3 - 4-6 

tijd na toediening (min,) 

isotopen moeten vervolgens op 
een snelle en efficiente wjjze uit 
het target gewonnen worden. 
Om het ontstaan van ongewenste 
radio-isotopen te voorkomen wordt 
vaak gebruik gemaakt van iso
topisch verrijkte, en dus zeer kost
bare, materialen als target. Bij de 
scheiding van het radio-isotoop 
van het target-materiaal moet er 
dus voor gezorgd worden dat dit 
kostbare materiaal weer voor her
gebruik beschikbaar komt met een 
minimum aan verliezen. 

Een voorbeeld van het gebruik van 
isotopisch verrijkt materiaal bij de 
produktie van radio-isoto~n is de 
produktie van zeer zuiver 1231 
(meer dan 99,99%) door middel 
van de beschieting van 124Xe-gas 

,. 

. ~: ... + 
~blaas 

8-10 14-16 

Figuur 7: Onderzoek van de nieren m,b,v. het radiofarmacon 123/-Hippuran. 
De opnames zijn gemaakt op verschillende tijdstippen na toediening van het radio
farmacon

2
f!et behu/p van een gamma-kamera en computer is het moge/ijk de hoevee/heid 

van het 1 I-Hippuran in de linker- en de. [echternier met elkaar te vergelijken. Ook kan de 
snelheid bepaald worden waarmee het 1231-Hippuran in een nier wordt opgenomen en 
vervolgens weer uitgescheiden (in de urine naar de blaas). 
Hieruit is informatie te verkrijgen over het funktioneren van beide nieren. 
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(99,9% 124Xe) met snelle protonen. 
In natuurlijk Xenon-gas komt 
124Xe slechts voor 0,1% v~~r. 
Na produktie en scheiding van het 
radio-isotoop voigt het verwerken 
daarvan tot radiofarmacon. 
Met name het radio-isotoop 1231 is 
zeer geschikt voor het inbouwen in 
diverse verbindin~en. Hierdoor is 
het mogelijk om 231 toe te passen 
voor de diagnostiek van aandoe
ningen van verschillende organen 
of weetsels. Het onderzoek richt 
zich dan ook o.a. op het ontwikke
len van snelle, efficiente en be
trouwbare processen voor de be
reiding van diverse 
1231-radiofarmaca. Aan deze pro
dukten worden strenge eisen ge
steld m.b.t. de zuiverheid. 
Enkele voorbeelden van 1231_ 
radiofarmaca zijn: 
- 1231-Hippuran ten behoeve van 
nierQnderzoek; 
- 1231-m1BG voor het opsporen 
van een bepaald type tumoren; 
- 1231-IMP voor de bepaling van de 
doorbloeding van de hersenen . 
Radiofarmaca worden in het alge
meen via injektie aan een patient 
toegediend en moeten dus ook aan 
een aantal farmaceutische eisen 
voldoen. 
Een aantal van de 1231-radio
farmaca, waarvoor een produktie
proces ontwikkeld is, wordt 
routinematig t.b.v. patienten
onderzoek in ziekenhuizen gepro
duceerd. 



Een belangrijk aspekt bij het on
derzoek naar bereidingsprocessen 
voor radiofarmaca is het behalen 
van een hoge radiochemische zui
verheid van het eindprodukt, 
d.w.z. het toe te passen radio-iso
toop mag aileen in de gewenste 
chemische vorm voorkomen. Het 
v66rkomen van het radio-isotoop 
(bijv. 1231) in andere chemische 
vormen kan t.g.v. een ander biolo
gisch gedrag in het lichaam van 
een patient het onderzoek versto
ren. 
Bij het onderzoek aan de bereiding 
van 1231-radiofarmaca wordt dan 
ook veel aandacht besteed aan het 
voorkomen van nevenprodukten of 
ontledingsprodukten. Hiervoor 
wordt er uitgegaan van zeer zui
vere grondstoffen, die veelal in 
eigen huis gesynthetiseerd worden. 
Het inbouwen van 1231 dient snel 
en efficient te gebeuren LV.m. de 
routinematige leveringen aan 
ziekenhuizen en de korte 
halveringstijd van 1231. Bovendien 
mogen er geen bijprodukten ont
staan bij deze stap. Verder wordt 
er gewerkt aan technieken om 
eventuele nevenprodukten te ver
wijderen en aan analysetechnieken 
om deze nevenprodukten zelts in 
zeer geringe hoeveelheden te kun
nen aantonen. 

Elementanalyse 
met de PIXE-methode 

Zoals al eerder opgemerkt, wordt 
het TUE~yclotron ook toegepast 
voor elementanalyse en wei van 
allerlei soorten dunne preparaten, 
van 1 tot 500 micrometer dik (1 
micrometer = 0,001 mm). 

Die preparaten kunnen bestaan uit 
1. verzamelde luchtstofdeeltjes 
(aerosolen), verkregen door be
monstering van lucht, bijv. in indu
strieen, industriegebieden, drukke 
verkeersgebieden; 
2. biologische materialen zoals 
plantenweefsels en hoofdhaar, 
maar ook (verontreinigd) 
oppervlaktewater of proceswater; 
3. medische materialen zoals bloed 
en urine, diverse orgaanweefsels 
van proefdieren en patienten die 
bijvoorbeeld onderzocht worden 
op koper, zink, seleen en/of gehal
tes aan elementen uit eerder toege
diende geneesmiddelen zoals pla
tina. 

4-pool 
lenzen 

Figuur 8: Schema van een PIXE meetopstelling. 

De bij het TUE~yclotron toege
paste methode van elementanalyse 
is de PIXE-methode. PIXE staat 
voor 'Particle Induced X-ray Emis
sion', dus voor R6ntgen(X)-straling 
opgewekt door deeltjes, d.w.z. 
ionen versneld tot een energie van 
enkele MeV's (vooral protonen). 
Het schema van de bij het cyclo
tron gebruikte PIXE-meetopstelling 
staat in figuur 8. 

De door het TUE~yclotron ver
snelde ionenbundel (bijv. protonen 
van 3 MeV) wordt door een dun 
folie eerst wat gespreid door de 
verstrooiing daarin. Het diafragma 
laat het centrale deel van de 
bundel door, met een doorsnede 
van bijv. 0,1 cm2, dat vervolgens op 
een schuin opgestelde trefplaat 
komt. Een trefplaat van ongeveer 
0,2 mm dik biologisch materiaal 
stopt de 3 MeV-ionen-bundel. (In 
de figuur echter wordt een dun-

diafragma 
bundel 
vanger 

[=:::J detector 
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nere trefplaat gedacht, stel 0.05 a 
0,1 mm dik, die de bundel niet 
stopt maar verstrooit. Die wordt 
vervolgens in een bundelvanger 
gestopt). 
De ionen raken in de trefplaat een 
deel van hun energie kwijt (die 
zakt bijv. van 3 MeV naar gemid
deld 2 MeV). Het resultaat daarvan 
is dat de atomen rontgenstraling 
uitzenden in de vorm van energie
quanta waarvan de diverse ener
gieen karakteristiek zijn voor de 
lading van de kern, dus voor het 
element. 
Met de halfgeleider-detektor (zie 
noot 1) is het mogelijk het energie
spektrum en de intensiteit van die 
karakteristieke rontgenstralen te 
meten. 
Daaruit kan de elementsamenstel
ling van het preparaat bepaald 
worden. Zie tiguur 9 voor een 
voorbeeld van een rontgenenergie
spektrum van bloedserum. 
V~~r veel elementen geldt een 

Noot 1. De techniek van PIXE-(spore)
elementanalyse gebruikt mod erne 
halfgeleiderdetektoren (silicium - lithium 
of zuiver germanium) die met vloeibare 
stikstof gekoeld worden om de energie 
van de rontgenquanta vo1doende nauw
keurig te kunnen meten. In verband met 
de warmte-isolatie is de detektor in vacuum 
gemonteerd. 
Soms filtert een speciaal folie het 
laagenergetische deel van het spektrum 
weg, waardoor de hoge energiekant van 
een rontgenspektrum beter gemeten kan 
worden. Oit is gebeurd in figuur 9. 
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detektielimiet van een gewichts
tractie van 1 op 1()6. 
Deze minimale detektielimiet van 1 
op 1 ()6 1 ppm 1 part per 
million) betekent dat in 100 micro
gram van het te onderzoekentar
getmateriaal10-10 gram van een 
spore-element aangetoond kan 
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~ 

worden. Dit gebeurt in ongeveer 5 
minuten. Langere meettijden geven 
nauwkeuriger resultaten. Een 
analyse-nauwkeurigheid van enkele 
procenten relatiet en 10 a 20 
procent absoluut kan bereikt wor
den. 

3 MeV protonen 

~ 

iii 

10 KeV 15 KeV 

Rontgenenergie 

Figuur 9: Het rontgenspektrum van b/oedserum op Se/ectron filtreerpapier. Met een 
speciaal folie is de rontgenstraling van lage energie weggefilterd (zie oak noot 1). In het 
bloedserum was de koncentratie ijzer circa 1 ppm, selenium 0,15 ppm en broom 3 ppm. 
Een lienta/ pieken t.g.v. karakteristieke rontgenstraling is duidelijk zichtbaar; ze staan op 
een kontinue ondergrond (gevolg van zgn. remstrating en verstrooide gammastrating). De 
horizontale schaalloopt van 0 tot ~ 18 KeV. 



De betrekkelijk lage detektielimiet 
en de betrekkelijk hoge analyse
nauwkeurigheden werden verkre
gen door onderzoek te verricht 
m.b.t. diverse aspekten: 
1. bereiding van uniforme prepara
ten in diktes van 0,001 tot 0,5 mm; 
2. bereiding van dragerfolies van 
mylar, formvar, polystyreen of iets 
dergelijks, die dunne preparaten 
ondersteunen en waarover nog 
eens een uiterst dunne laag van 
vloeibaar plakkend plastic gespo
ten kan worden; 
3. de storende invloed van drager
folies op de resultaten; 
4. de stralingsbeschadiging van de 
trefplaat (vervluchtigen van het ma
teriaal of bestanddelen); 
5. de warmtebelasting van de tref
plaat. 

De laatste jaren betreft het onder
zoek vooral de SPIXE-techniek. 
Daarbij wordt de normale ionen
bundel met een doorsnede van 
bijv. 0,1 cm2 'samengeknepen' tot 
een zgn. microbundel met een 
diameter van zeg 30 micrometer. 
Dat gebeurt door de spreiding in 
de energie van de ionen zo klein 
mogelijk te maken en vervolgens 
een overgang van die gewone 
'monochromatische' bunde! in de 
nauwe microbundel m.b.v. een stel 
magnetische kwadrupoollenzen. 
Door de microbundel en het prepa
raat t.o.v. elkaar te bewegen is het 
mogelijk om het preparaat punts-

gewijs at te tasten, te 'scannen'; 
vandaar SPIXE (= 'scanning' PIXE) 
techniek. 
Daardoor is het mogelijk de 
elementsamenstelling van het pre
paraat plaats voor plaats te meten, 
wat tot interessante biologische en 
medische resultaten kan leiden. 
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