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SAMENVATTING 

In het kader van de produktie aan de TH-E1ndhoven van kortlevende 
radioisotopen voor toepassing in de nucleaire geneeskunde, is van 
juli '85 tot september '86 onderzoek verricht naar de produktie 
van het radionuclide 111 In en diverse lllln-radiofarmaca. 
Om produktie van 111 In-aktiviteit met behulp van het cyclotron 
van de THE mogelijk te maken, is bij aanvang van dit afstudeer
projekt een bestralingsopstelling gebouwd. 
In eerste instantie is een produktiemethode voor lilin-aktiviteit 
ontwikkeld dat gebruik maakt van protonenbestraling van metal
lisch cadmium met natuurlijke samenstelling (kernreakties: 
Cd(p,xn)l 11 In). Het belangrijkste nadeel van deze produktiewijze 
is echter dat verontreiniging van de geproduceerde lllln-aktivi
teit met het radionuclide 114mln niet kan worden voorkomen. 
Aanwezigheid van dit nuclide in lilin-radiofarmaca leidt in het 
algemeen tot een aanzienlijke verhoging van de stralingsbelasting 
voor de patient. Door over te stappen op toepassing van verrijkt 
trefplaatmateriaal (i.h.b. 112cd), wordt het 114mln-gehalte dras
tisch gereduceerd. Omdat lllrn-produktie via deze weg bovendien 
niet veel duurder en in sommige gevallen zelfs goedkoper is dan 
bij gebruik van materiaal van natuurlijke samenstelling, ligt de 
keuze voor verrijkt 112cd als trefplaatmateriaal voor de hand. 
Om produktie van lilin-radiofarmaca mogelijk te maken, dient de 
bij bestraling geproduceerde ll 1In-aktiviteit selectief uit de 
trefplaat te worden geisoleerd. De hiervoor uit te voeren hande
lingen moeten zo eenvoudig mogelijk zijn, en met een hoog rende
ment leiden tot een eindprodukt met hoge chemische en radionucli
dische zuiverheid. Tijdens het onderzoek is een methode ontwik
keld die aan de genoemde eisen uitstekend voldoet. 
Vervolgens zijn, na het onderkennen en oplossen van enkele prak
tische problemen, de volgende in de nucleaire geneeskunde meest 
toegepaste lllrn-radiofarmaca geproduceerd: lllrn-DTPA, lllrn
oxine en 11 1In-tropolon. 
Tenslotte kan worden vermeld dat er diverse produktiekostenbere
keningen en dosimetrie-berekeningen voor de patient zijn uitge
voerd, en dat er twee methoden worden aangereikt die terugwinning 
van het kostbare verrijkt trefplaatmateriaal mogelijk moeten 
maken. 



INLEIDING 

Het radionuclide 111 In is vanwege zijn gunstige stralingseigen
schappen goed geschikt voor toepassing in de nucleaire geneeskunde. 
In de Nederlandse ziekenhuizen worden jaarlijks naar schatting 2000 
patientenonderzoeken met 111 In-radiofarmaca uitgevoerd! waarmee een 
totale aktiviteit is gemoeid van circa 37 GBq (=I Ci) llin. Nage
noeg de dezelfde schattingen gelden voor buurland West-Duitsland. 
Met het oog op een te verwachten stijging van de vraag naar lllin
produkten (met name voor onderzoek met 111 In-gelabelde monoclanale 
antilichamen), is besloten aan de Technische Hogeschool Eindhoven 
een onderzoek te starten naar produktiemogelijkheden van lilin
aktiviteit in het algemeen, en diverse lilin-radiofarmaca in het 
bijzonder. Dit heeft geleid tot het uitvoeren van een afstudeerop
dracht, waarvan de resultaten in onderliggend verslag zijn neerge
legd. 

De (oorspronkelijke) taakstellingen kunnen in grote lijnen als 
volgt worden geformuleerd: 
- het ontwikkelen van een optimaal proces voor lilin-produktie door 

middel van protonenbestraling van metallisch cadmium van natuur
lijke isotopische samenstelling; (uit literatuuronderzoek bestaat 
het vermoeden dat de belangrijkste leveranciers van 11 1In-radio
farmaca lilin-aktiviteit langs deze weg produceren); 
het ontwikkelen van een procedure om de geproduceerde 111 In
aktiviteit selectief uit het bestraalde cadmium te isolerenÎ 

- de produktie van de meest voorkomende lilin-radiofarmaca llin
DTPA, lllin-oxine en 111 In-tropolon; 

Zoals zal blijken is tijdens het onderzoek aan bovengenoemde 
taakstellingen goed voldaan. Door enkele belangrijke bevindingen 
echter werd het nodig geacht een uitbreiding op de oorspronkelij
ke taakstellingen aan te brengen. Zo is bijvoorbeeld uit litera
tuuronderzoek gebleken dat een geringe aanwezigheid van het nu
clide 114min in een lilin-radiofarmacon tot een veel hogere 
stralingsbelasting van de patient leidt dan redelijkerwijs kon 
worden vermoed. Bij lilin-produktie via protonenbestraling van 
natuurlijk samengesteld cadmium, kan aanwezigheid van dit ver
ontreinigingsnuclide niet worden voorkomen. Vermoed wordt dat om 
deze reden de diverse producenten van lllln-radiofarmaca recente
lijk zijn overgestapt op lilin-produktie via protonenbestraling 
van verrijkt trefplaatmateriaal (i.h.b. 112cd). Langs deze weg 
wordt slechts een verwaarloosbare hoeveelheid ll4min geprodu
ceerd. Met het oog op de concurrentiepositie is in aanvulling op 
het oorspronkelijk ontwikkelde proces voor lilin-produktie tevens 
een proces ontwikkeld dat gebruik maakt van verrijkt 11 2cd als 
trefplaatmateriaal. Omdat beide processen op enkele essentiele 
punten van elkaar afwijken, zijn de beschrijvingen ervan in 
aparte hoofdstukken (respektievelijk Hfst.3 en 5) ondergebracht. 
Bovendien wordt verwacht dat deze aanpak de leesbaarheid van dit 
rapport ten goede komt. 

Opgemerkt kan worden dat de hierboven geformuleerde taakstellin
gen vragen naar een voornamelijk experimenteel gerichte aanpak 
van de problemen. Door deze bril dient het rapport dan ook te 



worden gelezen: het is de verslagleg~ing van een stukje proces
ontwikkeling, waarbij het "hoe" in eerste instantie belangrijker 
wordt geacht dan het "waarom". 

In Hfst.l wordt ingegaan op de strallngseigenschappen van het 
nuclide 111 In en de diverse toepassingsgebieden ervan in de 
nucleaire geneeskunde. 
Hfst.2 is in zijn geheel gewijd aan dosimetriebeschouwingen bij 
toepassing van de belangrijkste lllln-radiofarrnaca. Naast het 
geven van een opsomming van literatuurgegevens, worden er tevens 
enkele dosimetrieberekeningen uitgevoerd. Aan de hand van deze 
berekeningen kan worden ingeschat wat de gevolgen zijn van een 
eventuele verontreiniging van een 111 In-radiofarrnacon met een 
ander radionuclide dan lllln. 
In Hfst.3 komt aan de orde hoe lilin-produktie via protonenbe
straling van natuurlijk cadmium het best kan worden uitgevoerd. 
Deze vastlegging van de optimale produktiecondities is yebaseerd 
op experimentele trefplaatopbrengsten van voornamelijk llrn en 
ll4min: in het hoofdstuk zijn voor protonenbestraling van natuur
lijk samengesteld cadmium experimentele produktieopbrengsten 
vastgelegd voor de radionucliden lOSAg, 109In, llOmin, lllln, 
114min en llSmcd. 
Hfst.4 handelt over de belangrijkste in de praktijk uit te voeren 
handelingen om produktie van de diverse lilin-radiofarmaca 
mogelijk te kunnen maken: trefplaatbereiding, isolering van het 
geproduceerde lllin uit de bestraalde trefplaat, 111 In-labelling 
van de gewenste verbindingen, uitvoering van diverse kwaliteits
controles. 
Zoals eerder vermeld wordt in Hfst.S beschreven hoe de produktie 
van lllin het best kan worden uitgevoerd als er gebruik wordt 
gemaakt van verrijkt ll2cd-trefplaatmateriaal. In het hoofdstuk 
wordt een schatting gemaakt van de theoretisch te verwachten pro
duktieopbrengsten van lllin en l14min, en er wordt ingegaan op de 
bereiding en terugwinning van de kostbare 112cd-trefplaat. 
In Hfst.6 worden de belangrijkste conclusies uit de voorgaande 
hoofdstukken samengevat, en worden enkele aanbevelingen aange
reikt ter verbetering en aanvulling van het uitgevoerde onder
zoek. 
Appendices A t/m E tenslotte, kunnen door de lezer worden geraad
pleegd als ondersteuning van diverse aspekten uit de hoofdstukken 
1 t/m 4. 

Ten aanzien van de in het verslag voorkomende eenheden is zoveel 
mogelijk het SI-stelsel gehanteerd. Op plaatsen waar gebruik van 
SI-eenheden slechts tot verwarring zou leiden, zijn echter meer 
gebruikelijke eenheden vermeld: keV, MeV, PA, pAh, etc. 
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HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGEN VAN lllin IN DE NUCLEAIRE GENEESKUNDE 

PAR.l.l RADIOFARMACA ALGEMEEN 

Radiofarmaca zijn radionucliden, of met radionucliden gemerkte 
verbindingen, die kunnen worden gebruikt in de nucleaire genees
kunde. In dit rapport wordt de aandacht voornamelijk gericht op 
radiofarmaca die toepassing vinden bij "in vivo" diagnostisch on
derzoek. Hiermee wordt bedoeld dat het radiofarmacon (meestal in
traveneus) wordt toegediend aan de patient. Door middel van detec
tie van de uitgezonden straling kan de verdeling van het radiofar
macon over het hele lichaam worden vastgelegd. Deze verdeling kan 
met behulp van geschikte verwerkingsapparatuur op scherm zichtbaar 
worden gemaakt: scintigrafie. Uit de verkregen scintigrammen kan de 
(nucleair) geneeskundige op non-invasieve wijze nuttige informatie 
verkrijgen omtrent het functioneren van het beschouwde orgaan. Het 
voordeel van de verkregen diagnostische informatie moet echter 
worden afgewogen tegen het nadeel van de stralingsbelasting voor de 
patient. Mede door het in acht nemen van onderstaande eisen waaraan 
radiofarmaca in het algemeen moeten voldoen, kan deze stralingsbe
lasting aanzienlijk worden gereduceerd. 
i) Gewenste stralingssoort. 

Voor toepassing in de nucleaire diagnostiek komen die radio
nucliden in aanmerking, waarvan de uitgezonden ioniserende 
straling 
- in geringe mate in lichaamsweefsel wordt geabsorbeerd, en 
- met een grote efficiency kan worden gedetecteerd. 
Daarom worden voornamelijk gamma-emitters toegepast met gamma
energien tussen de 100 en 300 keV. Voor lagere energien is de 
absorbtie relatief groot, voor hogere energien neemt de detec
tie-efficiency af en zijn collimatoren nodig met bredere scep
ta. Dit laatste gaat ten koste van de beeldkwaliteit (reso
lutie). Het optreden van andere stralingssoorten (voornamelijk 
alfa- en betastraling) is door de hoge mate van absorbtie in 
lichaamsweefsel ongewenst. 

ii) Geschikte fysische halveringstijd. 
Een tweede belangrijke factor ten aanzien van de stralingsbe
lasting van de patient, is de fysische halveringstijd T van het 
toegepaste radionuclide. Deze dient in de ordegrootte te liggen 
van de duur van het te vervolgen fysiologisch proces. Indien de 
fysische halveringstijd te kort is, dient met behoud van beeld
kwaliteit relatief veel aktiviteit te worden toegediend. Is de 
halveringstijd te lang, dan vindt desintegratie van een rela
tief groot deel van de aktiviteit plaats na beeindiging van het 
onderzoek. 

iii)Hoge radionuclidische zuiverheid. 
Het voorkomen van andere dan het gewenste radionuclide moet om 
tal van redenen tot een minimum beperkt worden. Naast verhoging 
van de stralingsbelasting voor de patient kunnen radionuclidi
sche verontreinigingen bovendien de beeldkwaliteit nadelig 
beinvloeden, of anderszins de resultaten van het onderzoek 
onbetrouwbaar maken. 

iv) Hoge radiochemische zuiverheid. 
Het radiofarmacon dient alleen in de gewenste chemische vorm 
aanwezig te zijn. Afwijkende radiochemische verbindingen verto-
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nen in principe een ander fysiologisch gedrag. Hierdoor wordt 
onderzoek van het te volgen fysiologisch proces onbetrouwbaar 
en wordt de stralingsbelasting onnodig verhoogd. 

v) Hoge specifieke aktiviteit. 
Om de te vervolgen fysiologische processen niet te veel te 
verstoren worden radiofarmaca in zeer geringe hoeveelheden 
toegediend. De benodigde radioaktiviteit dient in een minimale 
hoeveelheid farmacon te worden geconcentreerd, hetgeen tot 
uiting komt in een hoge specifieke aktiviteit (hoeveelheid 
radioaktiviteit per gewichtshoeveelheid farmacon). 

vi) Radioaktieve concentratie. 
De radioaktieve concentratie wordt gedefinieerd als de hoeveel
heid radioaktiviteit per volume-eenheid. Het te vervolgen 
proces wordt zo weinig mogelijk verstoord indien het inspuitvo
lume klein is (hoge radioaktieve concentratie). Een te klein 
volume kan leiden tot aktiviteitsverlies ten gevolge van act
sorbtie aan glaswerk en dergelijke. 

vii)Steriliteit en apyrogeniteit. 
Het te injecteren radiofarmacon dient steriel en apyrogeen te 
zijn. Pyrogenen zijn complexe verbindingen afkomstig van de 
celwanden van bacterien, en kunnen binnen enkele uren na injec
tie een koortsreaktie opwekken bij de patient. Sterilisatie 
vindt meestal plaats via verhitting (waterdamp, 120°C, geduren
de 20 minuten). Gezien de hittebestendigheid van pyrogenen 
kunnen deze alleen worden tegengegaan door gebruikmaking van 
pyrogeenvrije reagentia, instrumenten en glaswerk. 

Mede door de strenge eisen van geschikte detectie-eigenschappen en 
zo gering mogelijke stralingsbelasting, is het aantal radionucliden 
dat toepassing vindt in de nucleaire diagnostiek relatief gering. 
Een aantal veelgebruikte nucliden staan vermeld in onderstaande 
Tabel l.I. 

Tabel 1.1 Radionucliden die toepassing vinden in de nucleaire 
diagnostiek. EC: Electron Capture; 1T: 1somere Overgang; 
E: energie van de uitgezonden gammastraling. 

nuclide fysische hal- belangrijkste ioni-
veringstijd serende straling 

57co 270,9 dagen EC: E 122,1 keV 
67Ga 78,3 uur EC: E 93,3/184,6/300,2 
1231 13,2 uur EC: E 159,0 keV 
1311 8,0 dagen a-: Ea 364,5 keV 

1111n 2,8 dagen EC: E 171,3/245,4 keV 
81mKr 13,3 sec 1T: E 190,1 keV 
87msr 2,8 uur 1T: E 388,4 keV 
99mTc 6,0 uur 1T: E 140,5 keV 
201T1 3,0 dagen EC: E 167,4 keV 
133xe 5,3 dagen a-: Ea 81,0 keV 

Op enkele uitzonderingen na vindt bij al deze radionucliden fysisch 
verval plaats via electon capture of is ome re overgang, waarbij 
primair geen corpusculaire straling (stralingsbelasting) wordt 
uitgezonden. 

keV 
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PAR.l.2 KERNFYSISCHE EIGENSCHAPPEN VAN lllrn 

Zoals vermeld in Tabel 1.1 vindt fysisch verval van 111 In plaats 
via electron capture. Het dochternuclide is derhalve lllcd, al dan 
niet in aangeslagen toestand. Het vervalschema (13) is weergegeven 
in Fig.l.l. 

Fig.l.l Vervalschema (13) van lllin. 

lllin T = 
EC: 
El 
E2 

2,83 dagen 
100 % 

171,3 keV 
= 245,4 keV 

(87,6%) 
(94,2%) 

111 mCd ( 48 , 6m );::;;:=:+===:.'Y 
48 yl 

y3 

111
Cd (stabiel) 48 

lllmcd 48,6 minuten 
245,4 keV (94,2%) 
150,6 keV (31,1%) 

1 !~In (2,83 dagen) 

EC 

Uit bovenstaand schema blijkt dat een zeer klein gedeelte (0,01 %) 
van het totaal aantal kernen 111In vervalt naar het metastabiele 
11lmcd, dat een fysische halveringstijd heeft van 48,6 minuten. Uit 
berekening blijkt dat produktie en verval van dit dochternuclide in 
een bepaalde hoeveelheid 111In-aktiviteit in evenwicht is na circa 
5 uur. De 11lmcd-aktiviteit bedraagt daarna 0,01 %van de 111rn
aktiviteit. Het lllmcd vervalt naar de grondtoestand via isomere 
overgang. Hierbij wordt hetzelfde tussenniveau (van 245,4 keV) 
bereikt als bij direct verval van 111In naar de grondtoestand van 
11lcd. De isomere overgang vindt plaats door uitzending van 
achtereenvolgens gammakwanten van 150,6 en 245,4 keV en/of via 
interne conversie. Voor praktische doeleinden omtrent lllin wordt 
in Fig.1.2 het vervalschema (28) weergeven zoals gehanteerd door de 
International Commission on Radiological Proteetion (ICRP-38), zie 
ook Tabel 1.2. 
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Fig.1.2 Vervalschema van lllln volgens ICRP-38 (28). 

l~~In (2,83 dagen) 

IIIcct 
48 (stabiel) 

Tabel 1.2 Opsomming van de voornaamste mogelijkheden van verval 
(en relatief voorkomen) van het radionuclide 111 In vol
gens ICRP-38. 

111 1n T = 2,83 dagen 
EC: 100 % 
El 171,3 keV 

67,92 uur 

interne conversie (K,L,M,N): 
E2 245,4 keV 

interne conversie (K,L,M,N): 
Rontgenstraling circa 26 keV 
Augerelektronen 0,5 - 25 keV 

90,5 % 
9,5 % 

94,0 % 
6,0 % 

82,5 % 
308 % 

Zoals uit bovenstaande Tabel 1.2 blijkt, worden bij verval van een 
aantal kernen lllln in 85 %van de gevallen (90,5 % * 94,0 %) de 
twee gammakwanten van 171,3 en 245,4 keV successievelijk uitgezon
den, met een onderling tijdverschil van circa 85 ns (13). In de 
resterende gevallen (15 %) vindt het verval geheel (0,57 %) of 
gedeeltelijk (14,43 %) plaats via interne conversie, waarbij de 
energie wordt afgegeven aan conversie-elektronen uit de K, L, M of 
N schil. Omdat alle genoemde vervalopties worden vooraf gegaan door 
EC, treedt in alle gevallen uitzending van Rontgenstra1ing en/of 
Augerelektronen op: per desintegratie worden gemiddeld 0,825 Ront
genkwanten en 3,08 Auger-elektronen uitgezonden. 
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PAR.l.3 TOEPASSINGEN VAN lllln IN DE NUCLEAIRE GENEESKUNDE 

Mede door de in de vorige paragraaf behandelde kernfysische 
eigenschappen van lllrn is het radionuclide goed geschikt voor 
toepassing in de nucleaire diagnostiek. Samenvattend: 
-gunstige fysische halveringstijd van 2,83 dagen voor onderzoek 

dat zich over enkele dagen uitstrekt; 
-relatief hoog voorkomen van beide gammalijnen van 171,3 (90,5 %) 

en 245,4 keV (94,0 %), welke bovendien goed geschikt zijn voor 
stralingsdetectie buiten het lichaam; 

- geen primaire corpusculaire straling (alfa- en betastraling) in 
verband met stralingsbelasting van de patient; 

Als voornaamste toepassingsgebieden van lllln kunnen worden genoemd 
i) de eisternagrafie en ii) de bloedcellabelling. Het nuclide wordt 
ook wel wordt toegepast bij iii) infectie- en tumorlokalisatie en 
iv) beenmergscintigrafie. In opkomst is het onderzoek met iii) 
gelabelde monoclanale antilichamen, waarvoor lllin een geschikt 
radioisotoop lijkt te zijn. In het onderstaande wordt op ieder 
toepassingsgebied sumier ingegaan. Voor een uitgebreidere behande
ling wordt verwezen naar Appendix D. 

ad i) Cisternografie. 
Bij eisternagrafisch onderzoek wordt getracht de continue 
stroom van de liquor cerebrospinalis te onderzoeken. Deze 
liquor, het vocht in het centrale zenuwstelsel, bevindt zich 
voornamelijk in het ventrikelsysteem, de cisternen en de suba
rachnoidale ruimten. Onder ventrikels worden de ruimten tussen 
de hersendelen verstaan, de cisternen zijn de grotere holten 
binnen de subarachnoidale ruimten, welke de ruimten voorstellen 
tussen het hersen- en het schedeloppervlak. Het liquorvolume 
bedraagt gemiddeld zo'n 150 ml, waarvan zich circa 45 ml in het 
ventrikelsysteem bevindt. 
De liquorbeweging wordt in het ruggemerg (het spinale kanaal) 
en binnen de schedel onder andere veroorzaakt door de ademha
ling en hartslag. Indien een radiofarmacon lumbaal (in het 
ruggemerg) wordt toegediend, beweegt het omhoog om zich zo met 
de hoofdstromen van de liquor binnen de schedel te verdelen 
over het binnen- en buitenoppervlak van de hersenen. Vier uur 
na lumbale injektie zijn enkele cisternen al zichtbaar, na 24 
uur dient er een regelmatige verdeling van het radiofarmacon 
over het hersenoppervlak te hebben plaatsgevonden. Na 48 uur is 
vooral bij kinderen de meeste radioaktiviteit weer verdwenen. 
Een schematische weergave van het liquortransport wordt gegeven 
in onderstaande Fig.l.3. 
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Fig.l.3 Weergave van de verdeling van een radiofarmacon dat na 
lumbale injectie wordt meegevoerd met de stromingen 
van de liquor cerebrospinalis. 
links : zijaanzicht 
rechts: vooraanzicht 

Omdat scintigrafisch onderzoek van de liquordynamiek zich over 
enige dagen uitstrekt, zijn hiervoor alleen radionucliden roet 
voldoend lange fysische halveringstijd geschikt. Voorbeelden 
van radiofarmaca die toepassing vinden in de cisternegrafie 
zijn 1311-albumine en lllln-DTPA. Het DTPA, ofwel diethylene
triamine-penta-azijnzuur, fungeert hierbij als complexvormer 
van het driewaardige In3+ (zie Fig.1.4). 

Fig.l.4 Structuur van hetlllln-DTPA-complex. 
M = 111In3+ • 
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ad ii) Bloedcellabelling. 
Door de wetenschap dat bij nagenoeg iedere afwijking van het 
gezond functioneren van het lichaam bloedcellen zijn betrokken, 
is er steeds een grote interesse geweest naar de werking en 
functie van de verschillende soorten bloedcellen. 
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Het onderscheid dat men kent tussen de verschillende soorten 
bloedcellen berust voornamelijk op microscopisch herkenbare 
morfologische eigenschappen. Thans wordt veel onderzoek ver
richt naar onderscheid in functionele en membraaneigenschappen. 
Mede door verbeterde labellings- en detectietechnieken is het 
mogelijk geworden met radionucliden gelabelde bloedcellen te 
gebruiken voor enerzijds onderzoek naar dergelijke bloedcel
functies, anderzijds voor onderzoek naar afwijkende lichaams
functies waarbij de diverse bloedcellen zijn betrokken. Door 
middel van verfijnde technieken is het mogelijk geworden ver
schillende typen bloedcellen met een bepaalde efficiency uit 
het bloedplasma te isoleren. Na in vitro labelling van het 
gewenste type bloedcel met het radiofarmacon kan deze eenvoudig 
weer teruggebracht worden in de bloedbaan. Voor dit doeleinde 
worden radiofarmaca toegepast zoals 5lcr-natriumchromaat, 
99mTc-pertechnetaat, 67Ga-citraat en verscheidene lllin-verbin
dingen. Ten aanzien van bloedcellabelling met lllin zijn goede 
resultaten verkregen met lllin-oxine (lllin-8-hydroxyquinoline) 
en lllln-tropolon, zie Fig.1.5. 

Fig.l.5 Structuurformules van het 111In-oxine-complex (links) 
en het 111In-tropolon-complex (rechts). In beide ge-
vallen wordt het driewaardige 111In3+_ion gecomple
xeerd door drie molekulen. 

~ ÄoH 
u V"., 

OH 

OXINE TROPOLON 

Q o óo~ 
/ ~ -o-•~ o 

'-
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De genoemde verbindingen penetreren bij neutrale pH de celwand 
van de bloedcel via passieve diffusie. Intracellulair worden ze 
afgebroken ten gunste van een meer stabiele verbinding tussen 
het 111In en de eiwitbestanddelen (bijvoorbeeld transferrine) 
van het cytoplasma (oxine logK~11; transterrine logK=30). 
Hierdoor wordt spontane elutie van het radionuclide uit de 
bloedcellen voorkomen. Uit literatuuronderzoek blijkt dat voor 
routinematige bloedcellabelling het 111In-oxine-complex het 
meest wordt toegepast. In onderstaande Tabel 1.1 wordt een 
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opsomming gegeven van verscheidene toepassingsgebieden van het 
radiofarrnacon. 

Tabel 1.1 Voornaamste toepassingen van bloedcellabelling met 
behulp van lllln-oxine. 

type bloedcel: toepassing: 

leucocyten (algemeen) - lokalisatie infecties/abcessen 
- osteomyelytis 
- rheumatische artrytis 
- bepaling effectiviteit van leuko-

cytentransfusie 
- kinetiek en distributie leukocyten 

trombocyten - kinetiek en distributie trombocyten 
- lokalisatie trambosen 

11 bloedvatbeschadigingen 
" longembolien 

erytrocyten - lokalisatie van bloedingen 

ad iii) Infectie- en tumorlokalisatie. 
Voor infectie- en tumorlokalisatie worden voornamelijk 
gelabelde leukocyten en 67Ga-citraat gebruikt. Incidenteel 
wordt toepassing van ll1InC13 geprefereerd. Dit is bijvoorbeeld 
het geval bij scintigrafisch onderzoek naar infecties van 
geimplanteerde gewrichtsprothesen. Scintigrammen worden in de 
regel gemaakt tot 48 uur na intraveneuze toediening van 
de verbinding. 

ad iv) Beenmergscintigrafie. 
Zoals bekend speelt het beenmergweefsel een zeer essentiele rol 
bij de produktie van de verschillende typen bloedcellen. Indien 
er sprake is van een gestoorde beenmergfunctie. zal dat onder 
meer tot uiting komen in een afwijkende ijzerstofwisseling. 
Voor nucleair diagnostisch onderzoek naar het functioneren van 
het beenmerg wordt derhalve wel gebruik gemaakt van radioisoto
pen van ijzer, met name 52Fe en 59Fe. Ondanks de ideale fysio
logische eigenschappen van ijzer zijn beide nucliden door hun 
ongunstige stralingseigenschappen echter minder geschikt voor 
beenmergscintigrafie. Ter vervanging van deze ijzerisotopen 
wordt wel llllnC1 3 toegepast. Ten gevolge van enkele verschil
len in fysiologisch gedrag tussen indium en ijzer, is gebruik 
van llllnC1 3 bij beenmergscintigrafie echter niet ideaal. Scin
tigrammen worden opgenomen tot 48 uur na intaveneuze toedie
ning. 
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ad v) Labelling van monoclanale antilichamen. 
Door aanwezigheid van een lichaamsvreemde stof zal in het 
lichaam het afweersysteem in werking treden. Dit afweersysteem 
bestaat onder andere uit het specifieke afweermechanisme of 
immuunsysteem. Lichaamsvreemde stoffen die tot een immuniteits
reactie leiden worden antigenen genoemd. Antigenen (bijvoor
beeld deels aan polysachariden gebonden eiwitten, vetten, kool
hydraten, bacterien, virussen, cellen van getransplanteerd 
weefsel of tumoren) zijn in staat in het lichaam antistoffen 
(ook wel antilichamen of immunoglobulinen genoemd) op te wekken 
die de antigenen neutraliseren. Daar elk antigeen een eigen 
karakteristieke structuur heeft, zijn de gevormde antistoffen 
antigeen-specifiek. 

In analogie met labelling van diverse typen bloedcellen biedt 
labelling van antistoffen of delen daarvan in principe ongeken
de mogelijkheden. Problemen hierbij zijn echter de enorme ver
scheidenheid aan en de geringe hoeveelheid van de immunoglobu
linen (Ig). Isolering van het gewenste Ig uit het bloed is dan 
ook nagenoeg onmogelijk. Beide problemèn kunnen worden voorko
men door over te gaan op isolering van de antistof producerende 
lymfocyten, en deze vervolgens te laten versmelten/fuseren met 
een bepaald soort snel proliterende (tumor)cellen. Het resul
taat is een tweeslachtige cel met de eigenschap van snelle 
deling (kwantiteit) en produktie van een specifiek antilichaam: 
een in principe onbegrensde hoeveelheid specifiek monoclanaal 
antilichaam. Na in vitro labelling van een bepaalde hoeveelheid 
gevormd monoclanaal antilichaam, kan deze in de bloedbaan wor
den gebracht. De tracerwerking (aktiviteitsophoping op plaatsen 
waar zich het oorspronkelijk antigeen bevindt) kan door middel 
van scintigrafie zichtbaar worden gemaakt. 

Een voorbeeld van toepasing van gelabelde monoclanale anti
lichamen is de immunoscintigrafie van tumoren in het maag/darm
stelsel. Scintigrammen worden opgenomen tussen 1 en 78 uur na 
intaveneuze toediening. Radionucliden die in dergelijk onder
zoek worden toegefast zijn 123r, 131r, lllrn, 67Ga en 99mrc. In 
het geval van 1 lrn vindt er labelling plaats van het lg via 
het lllrn-DTPA-complex, zie Fig.1.4. 
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HOOFDSTUK 2: DOSIMETRIEGEGEVENS lllln-RADIOFARMACA 

PAR.2.1 DOSISBEREKENING VOOR llllncl 3 

Voor de berekening van de geabsorbeerde dosis in diverse 
lichaamsorganen- en weefsels ten gevolge van intaveneuze toediening 
van een hoeveelheid 111 Incl 3 , wordt verwezen naar Appendix C. De 
daar gehanteerde berekeningsmethodiek is gebaseerd op de ICRP-30 
publikatie (14) over dosimetrie na inwendige besmetting met een of 
meer radionucliden. Hierbij wordt het lichaam onderverdeeld in 
diverse "source"- en "target"-organen, waarin zich radionucliden 
bevinden, respectievelijk waarin stralingsenergie wordt geabsor
beerd. De stralingsbelasting per targetorgaan T wordt weergegeven 
met het volgdosisequivalent H50 T· Dit is het dosisequivalent in 
Sievert (Sv) dat wordt opgelopen in orgaan T gedurende 50 jaar na 
inwendige besmetting van een bepaald nuclide. Van de uitgevoerde 
berekeningen Z1Jn de belangrijkste bijdragen in de doses (uit
gedrukt in mSv/MBq) voor diverse source- en targetorganen weergege
ven in Tabel 2.1. De totale dosis per orgaanTonderinde tabel is 
uitgedrukt in mSv/MBq (1 mSv/MBq = 3,7 rem/rnCi). 

Tabel 2.1 Voornaamste bijdragen van volgdosisequivalenten (uit
gedrukt in mSv/MBq) voor de belangrijkste source- en 
targetorganen ten yevolge van intraveneuze toediening 
van een hoeveelheid 11Incl3 • 

. 
tes- I total T RBM tot. lever nieren bij- milt longen achilc alvl. ova-

s bot nieren klier klier ria tikels, body 

RBM 0,56 0,09 0,021 0,048 0,059 0,021 0,027 0,016 0,037 0,058 0,008 0,048 

mass. 0,008 0,019 0,004 
bot 

spons 0,005 0,001 
bot 

lever 0,021 0,014 0,64 0,064 0,074 0,014 0,038 0,003 0,059 0,006 0,001 0,033 

nieren 0,016 0,006 0,02 0,90 jo,059 0,048 0,005 0,035 0,006 0,011 

milt 0,23 0,014 0,002 

longen 0,022 0,001 

schild 0,018 klier 

alvl. 0,026 
klier 
ovaria 0,018 

testi- 0,021 
kels 

spie- 0,014 0,025 
ren 

huid 0,001 

0,60 0,15 0,68 1,0 0,21 0,31 0,092 0,037 0,17 0,088 0,03 0,13 
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PAR.2.2 LITERATUURGEGEVENS DOSIMETRIESCHATTINGEN 

In deze paragraaf wordt een opsomming gegeven van literatuuryege
vens over schattingen van orgaandoses bij toepassing van 1 1In
radiofarmaca. Omdat deze gegevens in de literatuur vaak zijn opge
geven in eenheden die niet behoren tot het SI-stelsel, ZlJn alle 
waarden orr~erekend naar afgeleide eenheden van de Sievert (meestal 
mSv) en de Becquerel (meestal MBÎ). Bij deze omrekeningen wordt 
verondersteld dat voor alle door 1 lin uitgezonden stralingssoorten 
(gamma- en Rontgenstraling, conversie- en Augerelektronen) kwali
teitsfaktor Q=l genomen mag worden. 

Bij toepassing van 111 Incl 3 voor beenmergscintigrafie worden de 
doses van beenmerg, lever en "total body" geschat op 0,97 mSv, 1,21 
mSv en 0,13 mSv per MBq 111In (16). Elders in de literatuur (24) 
worden voor dezelfde organen schattingen opgegeven van respectieve
lijk 0,65 mSv, 12,2 mSv (drukfout?) en 0,10 mSv per MBq lllin. Deze 
literatuurgegevens komen goed overeen met de in Tabel 2.1 berekende 
schattingen van orgaandoses. 

Bij een aantal toepassingen van lllin in de nucleaire geneeskunde 
dient de aktiviteit op een specifieke plaats in het lichaam te 
worden toegediend (bijv. ruggemerg), bij andere in een bijzondere 
chemische samenstelling (bijv. gelabeld aan bloedcellen). Hierbij 
zal het metabolisme van het radiofarmacon en de orgaandoses die 
hiermee samenhangen, in principe sterk afwijken ten opzichte van 
het in de vorige paragraaf besproken lllinC1 3 • ' 

- Orgaandoses ten gevolge van eisternagrafisch onderzoek met 
lll In-DTPA. 
Ten aanzien van het metabolisme van het In-DTPA complex na 
lumbale injectie, zijn tijdens een literatuurstudie geen gege
vens aangetroffen. Dosisberekeningen zoals uitgevoerd in Ap
pendix C zijn daarom in dit geval niet mogelijk. Schattingen van 
orgaandoses worden gegeven in (24) t/m (26), zie Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Orgaandosimetrie bij toepassing van ll1In-DTPA in de 
cistemagrafie (literatuurgegevens). De schattingen 
zijn opgegeven in mSv/MBq, (1 mSv/MBq = 3,7 rem/mCi). 

orgaan/weefsel (24) (25) (26) 

total body 0,15- 0,89 0,027 0' 15 
rode beenmerg 0,081- 1,0 0,027 
hersenoppervlak 0,20 3,8 
blaas 0' 19 0,38 
testikels 0,016 0' 19 
ovaria 0,019 
ruggemerg 3,3 
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Str;tl 1ngsdoses ten gevolge van onderzoek met gelabelde bloedcel

I•·" . 
V•· 111nctie en verdeling van de diverse typen bloedcellen is in 
twt ,tlgerneen sterk afhankelijk van het functioneren van het 
r.,.,.,.,,. lichaam op moment van onderzoek. Mede hierdoor is de 
str;~llngsdosis sterk persoonsafhankelijk, en wordt hier vol
st 11:111 met een opsomming van dosimetrieschattingen uit de lite
r at tutr. Hierbij wordt een onderverdeling gemaakt naar enerzijds 
or~ndndosirnetrie en anderzijds dosimetrie van de gelabelde 
bJuc•dcellen zelf. In onderstaande Tabel 2.3, waarin een onder
vc·rcleling is gemaakt naar type bloedcel, staan diverse orgaan
do'·'·s met bijbehorende literatuurreferenties venne ld. 

Tallel 2.3 

orgaan 

maagwand 
lever 
longen 

Orgaandosimetrieschattingen bij onderzoek met behulp 
van met 111 In-gelabelde bloedcellen (literatuurgege
vens). De schattingen zijn opgegeven in rnSv/MBq. 
1 rnSv/MBq = 3,7 rern/rnCi. 

leuko- neutr. lyrnfo- erytro- trornbo-
cyten granul. cyten cyten cyten 

0,27 
0,70 1 ,0 0,43 0,26 1 '7 0,54 

0,41 
rode beenmerg 1 '1 0' 18 0,76 0,22 0,27 
ovaria 0' 14 0,038 0' 18 0' 11 
milt 4,6 6,3 3,6 0,86 4,6 9,0 
testikels 0,027 0,008 0' 12 0,054 
nieren 0,38 
blaas 
total body 0' 17 0' 12 0' 15 0' 16 0' 16 

literatuur-
referentie (23) (19) (18) (23) (18) (20) 

Dosimetrie van de gelabelde bloedcellen zelf is voornamelijk 
afhankelijk van de verhouding tussen toegepaste aktiviteit en 
aantal gelabelde cellen. Voor de biologische gevolgen voor iedere 
gelabelde cel speelt daarnaast de gemiddelde leeftijd van het 
type bloedcel een rol. Bij dosimetrieschattingen moet derhalve 
worden vermeld of de gegevens betrekking hebben op verval tijdens 
de levensduur van de cellen of op de zogenaamde "Total Decay". 
Bij leukocytenlabelling (22) wordt uitgegaan van labelling van 
2.7~106 cellen per MBq 111In. Aangezien 1 MBq van dit nuclide 
ovrrrenkornt met 3,54*1011 atomen 111 In, betekent dit een incorpo
ratlr van ordegrootte 105 atomen 111In per bloedcel. Hieruit 
Wo11!c·n schattingen afgeleid (22) van circa 180 Gy/cel (tota1 
drc~v). Deze grote waarde van de dosis per cel is het gevolg van 
d1· •·ornbinatie van een groot aantal kernen 111 In en de kleine 
nt•l~->~->rt van de bloedcel waarbinnen de aktiviteit is geconcentreerd, 
ldu~->1~ is energieabsorbtie per eenheid van massa, 1 Gy = 1 J/kg). 
llc· t.r-absorbeerde stralingsenergie in een bloedcel zal voornarne
l I 11• het gevolg zijn van de interacties tussen celmateriaal en 

0,57 

0,21 
0,14 
5,1 
0,084 

0' 18 
0' 16 

(23) 
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conversie- en Auger-elektronen, die worden uitgezonden bij desin
tegraties van kernen 111 In in de betreffende bloedcel. De genoem
de en andere gegevens samenvattend: 

leukocyten 2, 7 cellen/ Bq 180 Gy/cel (total decay) 
lymfocyten 0,027 " 1760 " " 
trombocyten 27 " 1900 " " 

27 " 1000 " (levensduur: 4,5 d) 
neutr. gran. 2,7 " 175 " (total decay) 

2,7 " 20 " (levensduur: 6 uur) 

Lymfocyten blijken van de verschillende typen bloedcellen het 
meest stralingsgevoelig te zijn, trombocyten door ontbreken van 
een kern in deze cellen het minst (18). 

(22) 
(22) 
(22) 
(21) 
(17) 
( 21) 
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PAR.2.3 DOSISVERHOGING TGV. RADIONUCLIDISCHE VERONTREINIGINGEN 

Bij de bepaling van de orgaandoses ten gevolge van eventuele radio
nuclidische verontreinigingen in lllin-radiofarmaca, kan dezelfde 
weg worden gevolgd als beschreven in Appendix C. Een veel eenvoudi
gere maar ook minder betrouwbare methode is een waarbij de rela
tieve schade van een radionuclide wordt afgeleid uit de zogenaamde 
ALl-waarde van het nuclide (Annual Limit on Intake). Deze nuclide
specifieke waarde geeft de hoeveelheid aktiviteit weer die, indien 
in het lichaam opgenomen, een effectief volgdosisequivalent H50 E 
tot gevolg heeft van 0,05 Sv (14). Dit effectief volgdosisequivà
lent kan worden beschouwd als een maat voor de gemiddelde schade 
die het lichaam oploopt door de aanwezigheid van een bepaalde 
hoeveelheid aktiviteit in dat lichaam. Bij de opgave van de ALl
waarde wordt onderscheid gemaakt naar opname van de aktiviteit via 
ingestie of inhalatie. Bovendien wordt verondersteld dat de radio
nucliden in een eenvoudige chemische struktuur voorkomt, bijvoor
beeld als ion. 
Eenvoudigheidshalve wordt aangenomen dat de stralingsbelasting ten 
gevolge van intraveneuze toediening een faktor f 1-1 keer zo groot 
is dan na orale toediening, (f 1 is de transportfraktie van de 
aktiviteit van de maag/darm-inhoud naar het bloed). Gezien de 
kanttekeningen hieromtrent in Appendix C zullen de te verkrijgen 
resultaten slechts als zeer globale indicatie kunnen dienen voor de 
werkelijke stralingsbelasting ten gevolge van de aanwezigheid van 
het betreffende nuclide in het lichaam. 
Zoals in de inleiding van dit verslag is vermeld, is bij aanvang 
van dit onderzoek verondersteld dat lilin-produktie het beste kon 
worden uitgevoerd via protonenbestraling van metallisch cadmium van 
natuurlijke isotopische samenstelling. In Par.3.7 zal blijken dat 
langs deze weg naast 111 In bovendien de radionucliden 105Ag, 109In, 
llOmln, 114mln, 109cd en 115mcd worden geproduceerd. Voor deze 
nucliden zijn de ALl-waarden voor ingestie weergegeven in 
onderstaande Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 "Annual Limits on Intake" voor ingestie van de belang
rijkste radionucliden die worden geproduceerd bij proto
nenbestraling van natuurlijk cadmium. 
f 1 = transportfraktie van de aktiviteit van maag/darm

inhoud naar bloed. 
T = fysische halveringstijd van het nuclide 

nuclide ALl (ingestie) fl T 
in MBq 

lOS Ag 100 0,05 41 dagen 
I09cd 10 0,05 464 dagen 

115mcd 10 0,05 53,46 uur 
I091n 700 0,02 4,2 uur 

110m1n 200 0,02 4,9 uur 
111In 200 0,02 2,83 dagen 

114m1n 10 0,02 49,51 dagen 
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Het effectief volgdosisequivalent Hso E ten gevolge van intrave
neuze toediening van een van de bovenstaande nucliden wordt bere
kend volgens: 

Hso,E = f1-l * (toegediende aktiviteit I ALl-ingestie) * 0,05 Sv 

In onderstaande Tabel 2.5 is voor de bovenstaande radionuclidische 
verontreinigingen de relatieve toename (ten opzichte van lllrn) van 
~SO,E weergegeve~,. in ode veronderstelling dat de aktiv~teit van 
1edere verontre1n1g1ng 1% bedraagt van de 1llrn- aktiv1te1t. 

Tabel 2.5 Relatieve toename van Hso E ten gevolge van 
radionuclidische verontreiniging. 

radionuclidische toename Hso E 
verontreiniging tov. 111rn ' 

1 % lOS Ag + 0,8 % 
" t09cd + 8,0 % 
" 115fficd + 8,0 % 
" 109rn + 0,3 % 
" 110m1n + 1,0 % 
" 114m1n + 20 % 

1% 

Met inachtneming van het feit dat bovenstaande gegevens slechts een 
globale indicatie geven van de dosistoename ten gevolge van de 
aanwezigheid van een radionuclidische verontreiniging, kan het 
volgende worden opgemerkt: 
i) de dosisverhogingen zijn berekend voor hypothetische veront

reinigingsgraden van 1% per nuclide. Zoals in Par.3.8 zal 
blijken, hangen deze percentages in de praktijk sterk af van de 
bestralingscondities. 

ii) de verontreinigingsgraden van de relatief kortlevende isotopen 
109rn en 110mrn, nemen als funktie van de tijd voortdurend af. 
Daarom kan het uit dosimetrisch oogpunt verstandig zijn om het 
toedieningstijdstip van een 1llrn-radiofarmacon een bepaalde 
tijd (zogenaamde koeltijd) uit te stellen. In Par.2.5 wordt 
deze koeltijd concreet berekend voor het geval dat 111rn
produktie plaatsvindt via protonenbestraling van natuurlijk 
cadmium. 

iii) afgezien van i) kan uit Tabel 2.5 worden geconcludeerd dat 
aanwezigheid van de nucliden 114mrn, l09cd en llSmcd tot een 
minimum beperkt dienen te worden. 

iv) alle niet-indiumisotopen zijn tijdens opwerking van de 111rn
aktiviteit tot radiofarmaca in principe langs chemische weg te 
elimineren. 

Uit bovenstaande opmerkingen kan worden geconcludeerd dat van de 
mogelijke radionuclidische verontreinigingen vooral de aandacht 
moet worden gericht op het nuclide 114mrn. 
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PAR.2.4 ll 4min-dosimetrie 

Gezien het belang van de 114min-dosimetrie bij toepassing van 
lllrn-radiofarmaca wordt in onderstaande Fig.2.1 het vervalschema 
(28) weergegeven van het verontreir.igingsnuclide 114mln. 

Fig.2.1 Vervalschema (28) van de radionuclidische verontreiniging 
114m1n. 
IT = isomere overgang; EC electron capture. 

relatief voorkomen van IT: 95,7% 
" " " EC: 4,3% 

El 190,3 keV (15,4 %) 

E2 = 725,2 keV ( 4,33%) 
E3 = 558,4 keV ( 4,39%) 
interne conversie circa 80 % 
E8 = 776,7 kev (95,03%) 

114m 

49
rn (49,51 dagen) 

y 
1 

114 
4

'1 In (71, 9s) 

114cd (stabiel) 
48 

1 ;~sn (stabiel) 

Uit bovenstaande gegevens volgt dat bij desintegratie van een 
aantal kernen 11 4min relatief veel energie wordt afgegeven via 
conversie-elektronen en beta-deeltjes. Ten gevolge van de hoge mate 
van absorbtie van deze deeltjes in lichaamsweefsel, zal de geabsor
beerde stralingsdosis relatief groot zijn. Een andere ongunstige 
stralingseigenschap van het nuclide is de lange fysische halve
ringstijd van 49,51 dagen. De genoemde nadelen komen direkt tot 
uitdrukking in de ten opzichte van 111 In kleine ALl-waarde van 
11 4min (zie Tabel 2.4). 

Voor toepassing van het radiofarmacon 111 InCl~ werd de toename van 
Hso E ten gevolge van aanwezigheid van 1% 114 In in de vorige para
graàf berekend op 20 %. Tijdens het onderzoek echter zijn enkele 
schattingen ten aanzien van ll4mln-dosimetrie gepubliceerd (23) die 
sterk van deze berekende waarde lijken af te wijken. Het betreft 
schattingen van orgaandoses voor 114min bij patientenonderzoek met 
11lrn-gelabelde bloedcellen, zie Tabel 2.6. 
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Tabel 2.6 Schattingen van orgaandoses (23) bij onderzoek met lllln
gelabelde bloedcellen, bij een II4rnln-verontreinigingsge
halte van 1%. 

orgaan 

leukoc~ten 

lever 
milt 
rode beenmerg 
ovaria 
testikels 
total body 

tromboc~ten 

lever 
milt 
rode beenmerg 
ovaria 
testikels 
total body 

er~troc~ten 

lever 
milt 
rode beenmerg 
ovaria 
testikels 
total body 

dosis in rnSv 
per MBq 
111 1n 

0,70 
4,6 
1' 1 
0 t 14 
0,027 
0' 17 

0,57 
5' 1 
0,21 
0' 14 
0,084 
0' 16 

0,26 
0,86 
0,22 
0' 18 
0,12 
0' 15 

dosis in rnSv 
per 0,01 MBq 

114m1n 

0,976 
9,7 
2' 1 
0,017 
0,013 
0,13 

0' 16 
2,4 
0,035 
0,004 
0,004 
0,015 

0,65 
5,4 
0,27 
0,054 
0,054 
0,092 

dosistoename 

138 % 
212 % 
190 % 

12,2 % 
48 % 
78 % 

28 % 
46 % 
16,4 % 
3,2 % 
4,8 % 
9,6 % 

240 % 
660 % 
120 % 
30 % 
44 % 
60 % 

De oorzaken van de afwijkingen tussen de berekende 20% "extra" 
dosis en de in Tabel 2.6 vermelde percentages, zijn gelegen in het 
volgende: 

de berekening van de 20% dosisverhoging ten gevolge van aanwezig
heid van 1% 114min is gebaseerd op opgaven van ALl-waarden van de 
betreffende nucliden. Dientengevolge moet deze berekende dosis
verhoging worden beschouwd als een globale maat voor de gemiddel
de verhoging van de stralingsbelasting in het hele lichaam. De 
gegevens in bovenstaande Tabel 2.6 zijn daarentegen orgaanspeci
fiek. 

- bovendien is er bij de genoemde berekening van uitgegaan dat de 
betreffende aktiviteit intraveneus wordt toegediend als InC1 3-
oplossing. Gelabelde bloedcellen zullen in het algemeen een ten 
opzichte van In3+ sterk afwijkend fysiologisch gedrag vertonen, 
zodat vergelijkingen ten aanzien van stralingsdoses niet goed 
mogelijk zijn. 
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PAR.2.5 VASTLEGGING OPTIMALE KOELTIJD 

In Par.2.3 is reeds vermeld dat bij aanwezigheid van aanzienlijke 
hoeveelheden kortlevende radionuclidische verontreinigingen het 
instellen van een koeltijd kan leiden tot verlaging van de stra
lingsbelasting van de patient. Bij lilin-produktie via protonenbe
straling van natuurlijk cadmium, komen hiervoor in aanmerk]ng de 
nucliden 109In en llOmin. In tegenstelling tot deze kortlevende 
radionucliden, neemt het verontreinigingsgehalte van het eveneens 
aanwezige langlevende 114min echter toe. Hierdoor wordt het voor
deel van de lagere stralingsbelasting door instelling van een 
bepaalde koeltijd weer gedeeltelijk teniet gedaan. Vooruitlopend op 
de resultaten van Par.3.8 wordt in het volgende een berekening 
uitgevoerd van de optimale koeltijd voor toepassing van het radio
farmacon 111 Incl 3 • 
Bij de berekening van dit optimale tijdstip ~ van toediening is van 
belang dat de lilin-aktiviteit op moment van toediening een vast 
gegeven is, dit in verband met een betrouwbare statistiek van de 
stralingsdetectie. In formulevorm: 

A(~) = A(O) * e-l~ constant 

met t=O op einde van bestraling en t=~ op moment van toediening van 
het radiofarmacon. In de volgende afleiding wordt gesommeerd over 
alle aanwezige radionuclidische verontreinigingen i, waarbij f en 
fi weer de transportfrakties van de maag/darminhoud naar het bloed 
voorstellen voor respektievelijk lllrn en de nucliden i. 

Het tijdstip t=~ waarbij de verhoging van H50 E minimaal is, volgt 
uit nulstellen van de differentiaal van H50 È(totaal)/Hso E(lllrn) 
naar ~. Deze differentiaal kan alleen langs numerieke weg worden 
opgelost. De bij uitwerking van deze differentiatie voorkomende 
quotienten Ai(0)/A111 (0) stellen de verontreinigingsgraden voor van 
nuclide i op tijdstip einde bestraling, welke in de praktijk afhan
kelijk zijn van de bestralingscondities. Gebruikmakend van de re
sultaten van Par.3.8 zijn de verontreinigingsgraden (geldend aan 
einde van bestraling) voor de relevante radionucliden als volgt: 

1°9rn: 570% 
llOmrn: 270% 
11 4mrn: 0,35% 

van de lllrn-aktiviteit 
11 11 11 

11 11 11 

De dosisverhoging ten gevolge van aanwezigheid van deze radionucli
dische verontreinigingen is als functie van het tijdstip van toe
diening ~ van het radiofarmacon (lllrnc13) weergegeven in onder
staande Fig.2.2. 



Fig.2.2 

600 

100% 
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Grafische weergave van de dosisverhoging (ten opzichte van 
lllln) als funktie van het toedieningstijdstip t ten ge
volge van aanwezigheid van de kortlevende radionuclidi
dische verontreinigingen 109In en IlOmln en het langleven
de 114mln. Aangezien de lilin-aktiviteit op toedienings
tijdstip een vast gegeven is (in verband met een betrouw
bare statistiek tijdens het onderzoek), is de stralingsdo
sis ten gevolge van het lllrn ten alle tijde t constant. 

totale dosis 

t.o.v. 
111

In 

50 100 150 

tijdstip van 
toedienig na EOE 

200 uur 

Uit de berekening en de bovenstaande figuur kan worden afgeleid dat 
met het oog op het minimaliseren van de stralingsbelasting voor de 
patient, het lllrn-radiofarmacon (lllrncl 3 ) het best kan worden 
toegediend op t=48 uur na einde van bestraling. In verband hiermee 
wordt voorgesteld het moment van calibratie (TOC: Time off Calibra
tion) te kiezen op eveneens t=48 uur na einde van bestraling. De 
extra dosis ten gevolge van aanweziyheid van de radionuclidische 
verontreinigingen I09rn, IlOmin en 1 4mrn bedraagt op dat tijdstip 
circa 12%. 
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HOOFDSTUK 3: PRODUKTIE VAN lllin VIA DE (P,XN)-REACTIE OP 
NATUURLIJK CADMIUM 

PAR.3.1. PRODUKTIE VAN RADIONUCLIDEN MBV. PROTONEN, ALGEMEEN 

Beschouwd wordt een dunne homogene trefplaat waarin zich nx atomen 
per volume-eenheid van een bepaald stabiel isotoop X bevinden. De 
trefplaat wordt getroffen door een bundel mono-energetische proto
nen met gelijke (loodrechte) invalsrichting. In eerste benadering 
wordt de trefplaat zo dun verondersteld (dikte dx) dat energie en 
bewegingsrichting van de protonen bij passage door de trefplaat als 
constant mogen worden gedacht. Beschouwd wordt de kernreactie 
X(p,r)Y, waarin 

X stabiel moedernuclide 
Y radioaktief dochternuclide 
p proton 
r bij kernreactie vrijkomend(e) deeltje(s) 

Een maat voor de kans dat bovengenoemde kernreactie optreedt, wordt 
weergegeven met de zogenaamde "werkzame doorsnede" (cross section) 
met symbool o en eenheid m2. Deze werkzame doorsnede is sterk 
afhankelijk van de energie E van het opvallende proton. Indien er t 
(protonenfluxdichtheid) protonen per eenheid van oppervlakte en 
tijd de trefplaat met oppervlak S raken, dan worden er nxSdxo(E)t 
kernen Y per tijdseenheid geproduceerd. Is Ny(t) het aantal radio
aktieve kernen Y op een bepaald tijdstip t, dan verdwijnen er 
ÀNy(t) kernen Yper tijdseenheid door radioactief verval. Hierin 
stelt de vervalconstante van nuclide Y voor: À =ln2/T (met T de 
fysische halveringstijd van Y). Deze produktie en verval van kernen 
Y tijdens de bestraling van de trefplaat wordt weergegeven door de 
volgende differentiaal vergelijking: 

(3 .1) 

Indien, bij constante t, wordt verondersteld dat het aantal sta
biele kernen X slechts in verwaarloosbare mate afneemt, dan geldt 
voor de DV: 

Homogene oplossing: 
Particuliere oplossing: 

(3. 2a) 
(3. 2b) 

Samen met de beginvoorwaarde Ny(O) = 0 (geen kernen Y aan begin van 
de bestraling) geldt dan voor ae totale oplossing van de DV tijdens 
de bestraling: 

Ny(t) = nxSdxo(E)t(l - e-Àt)/Á (3.3) 

De aktiviteit van nuclide Y op tijdstip t tijdens bestraling volgt 
eenvoudig uit vermenigvuldiging van Ny(t) met de vervalconstante 
van Y. 

(3 .4) 
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Zoals gezegd vindt er tijdens de bestraling al fysisch verval 
plaats van nuclide Y. Deze vervalfaktor tijdens bestraling bedraagt 

~t/(1 - e-Àt) > 1 ( 3. 5) 

Voor de totaal tijdens de bestraling geproduceerde aktiviteit P 
geldt dan: 

P = A<t>* . .hto - e -h) (3.6) 
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PAR.3.2. DEFINITIE DUNNE EN DIKKE TREFPLAATOPBRENGST. 

Zoals gezegd is de kans van optreden van de beschouwde kernreactie 
sterk afhankelijk van de energie van de opvallende protonen. Om de 
produktieopbrengst van nuclide Y als functie van die energie weer 
te geven, wordt de zogenaamde "dunne trefplaatopbrengst" U ge
bruikt. U wordt gedefinieerd als de totaal tijdens bestraling 
geproduceerde aktiviteit P, per eenheid van opgebrachte protonla
ding Q en per eenheid energieverlies die de afzonderlijke protonen 
tijdens passage van de trefplaat ondervinden: 

U = P/QdE (3.7) 

i) De veronderstelling dat de protonenergie tijdens de passage 
van de trefplaat constant blijft, is in formele zin niet meer 
juist. Bij voldoend dunne trefplaten echter, blijft de theorie 
bij benadering gelden: E en o(E) zijn in het kleine energie
traject nagenoeg constant. 

ii) De totaal opgebrachte protonlading Q is proportioneel met de 
protonenfluxdichtheid volgens Q = Ite = tsqte, waarin I de 
opgebrachte stroom in C/s en q de elementaire lading 
(q=l,6022*10-1 9 C) voorstellen. 

iii) De dichtheid nx van kernen X kan worden berekend met nx 
{JN0e;M, met 

p : soortelijke massa van de trefplaat in kg/m3 

N0 : getal van Avogadro = 6,0231*1023 atomen/mol 
e fractie van het aantal atomen X in de trefplaat (0~6~1) 
M : molekuulmassa van het trefplaatmateriaal in kg/mol. 

Met bovengenoemde modificaties kan de dunne trefplaatopbrengst in 
de volgende vorm worden geschreven: 

U(E) = P/QdE = pÀN06o(E)dx/MqdE = ÀN06o(E)/Mq[dE/fdx] (3 .8) 

Hierin stelt de factor [dE/~dx) het remmend vermogen (stopping 
power) van de protonen in het trefplaatmateriaal voor, welke even
als o(E) sterk afhankelijk is van protonenergie E. Dit remmend 
vermogen is als functie van E voor de meeste materialen nauwkeurig 
bekend. De factor ÁNo6/Mq kan beschouwd worden als een kernreaktie
constante, die afhankelijk is van de fysische halveringstijd van 
het geproduceerde radioaktieve nuclide en de samenstelling van het 
trefplaatmateriaal. 

Indien, bij bekende trefplaatsamenstelling, remmend vermogen en 
werkzame doorsnede voor een bepaalde protonenergie bekend zijn, dan 
kan de dunne trefplaatopbrengst met behulp van form. (3.8) voor die 
energie dus eenvoudig worden berekend. 

Naast de dunne trefplaatopbrengst U(E) wordt ook vaak de "dikke 
trefplaatopbrengst" V gehanteerd. Dit is de totaal in een dikke 
trefplaat geproduceerde aktiviteit P per eenheid van opgebrachte 
lading Q, indien alle protonen volledig in deze trefplaat worden 
afgeremd. Deze dikke trefplaatopbrengst V kan uit de dunne tref
plaatopbrengst U(E) worden afgeleid, en wordt opgegeven als functie 
van de beginenergie E0 van de invallende protonen: 



Ea 
V(E0 ) = f U(E)dE 

0 

-23-

( 3. 9) 

Bovengenoemde integratie van U over E kan worden benaderd door een 
sommatie over kleine energieintervallen AEi: 

V(E0 ) = ~ U(E1·) * AE· 
1 1 

met l: AE · = E0 i l. 
(3.10) 

Hierin stelt Ei de gemiddelde protonenergie voor in het interval 
A Ei. 

PAR.3.3. STACKED FOIL TECHNIEK. 

Indien het remmend vermogen wel, maar de werkzame doorsnede niet 
bekend is voor een bepaalde protonenergie, dan kan de dunne tref
plaatopbrengst op experimentele wijze worden vastgelegd. Een veel 
gebruikte methode voor de bepaling van U als functie van een uitge
breider protonenergiegebied is de zogenaamde "stacked foil tech
niek". Bij deze techniek wordt een stapel dunne trefplaten 
("stack") bestraald, waarbij voor iedere dunne trefplaat i de 
gemiddelde protonenerg!e Ëi successievelijk kan worden berekend. 
Voor de bepaling van U(Ei) met behulp van farm. (3.7) is kennis van 
de totaal tijdens bestraling geproduceerde aktiviteit Pi in de i-de 
trefplaat noodzakelijk. Pi op zijn beurt kan worden vastgelegd door 
meting van de aktiviteit Ai(te) van de i-de trefplaat aan het eind 
van de bestraling, zie farm. (3.6). 

Samenvattend geldt voor de dunne trefplaatopbrengst voor de 
gemiddelde proton-energie Ei in trefplaat i dat: 

* (3.12) 

waarbij de eerste faktor weer de vervalfaktor van de aktiviteit 
tijdens de bestraling voorstelt. 

Gebruikmakend van farm. (3.10) voor de dikke trefplaatopbrengst 
geldt dan: 

V ( ~<'~) = l: U ( E · ) 6 E1· = -u i l. * 
1 

(3.14) 
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PAR.3.4. LITERATUUROVERZICHT PRODUKTIEMETHODEN lllln. 

Het radionuclide ll1rn kan met behulp van een cyclotron op ver
schillende wijzen worden geproduceerd. Onderstaande tabel geeft de 
mogelijkheden met bijbehorende literatuurreferenties weer. 

TABEL.3.1. Literatuuroverzicht van methoden voor produktie van 
111rn. De vermelde trefplaatopbrengsten en percentages 
verontreinigingspercentages gelden op tijdstip van einde 
bestraling. 

produktie-
reaktie 

109Ag(a,2n) 

109Ag(a,2n) 

Cd(d,xn) 

Cd(p,xn) 

111cd(p. n) 
< lllcdo) 

begin dikte 
energie trefplaat 
in MeV in mm 

30 
28 
26 
24 
22 
20 
18 
16 

24 0,064 

12 0,25 

22 0,5 

16 

trefplaat 
opbrengst 
in MBq/pAh 

7,4 
6,0 
4,5 
3,0 
1,7 
0,79 
0,25 
0,02 

2,0 

4,3 

38 

19 

radionucl. 
verontr. 

1012% 109In 
373% 110m1n 

107% 109In 
33,7% 110m1n 

9% 114m1n 

559% 1091n 
163% 110m1n 
0,3% 114m1n 

0,01% 114m1n 

refer. 

1/7 

2 

2 

2 

6/7 

Geen literatuurgegevens Z1Jn beschikbaar over lllrn-produktie via 
protonenbestraling van verrijkt 112cd en 113cd, en over de volgende 
produktiemogelijkheden, waarbij lllrn langs indirecte weg wordt 
geproduceerd: 

112sn(p 2n))lllsb lllsn .__, lllrn 
liOcd(3He2+,2n)lllsn _, lllrn 
11lcd(3He2+,3n)l11sn ---'' " 
108cd(4He2+, n)l11sn - " 
110cd(4He2+,3n)lllsn " -> 

Na vergelijking van genoemde produktiemogelijkheden leek bij aan
vang van dit onderzoek lllrn-produktie via protonen-bestraling van 
natuurlijk cadmium het meest aantrekkelijk. Op deze produktiewijze 
is de aandacht in dit hoofdstuk dan ook verder gericht. 
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PAR.3.5. FYSISCHE MATERIAALCONSTANTEN CADMIUM. 

Om na te gaan welke kernreakties bij bestraling van metallisch 
cadmium (van natuurlijke samenstelling) met protonen te verwachten 
zijn, is kennis van enkele fysische materiaalconstanten van cadmium 
van groot belang. Daarom worden in deze paragraaf de belangrijkste 
gegevens in de vorm van tabellen en figuren behandeld. 

Tabel.3.2. Abundanties e van stabiele cadmiumisotopen. 

isotoop e in % M in gr/mol 

106cd 1 '22 105,9 
108cd 0,80 107,9 
110cd 12,39 109,9 
111cd 12,75 110 '9 
112cd 24,07 111 '9 
113cd 12,26 112,9 
114cd 28,86 113 '9 
116cd 7,58 115 '9 

atoomnummer: 48 
soort.massa: 8,65*103 kgm-3 (bij 20 °c) 

atoommassa: 112,40 grmol-1 
soort. warmte: 230 Jkg-lK-1 

warmtegeleid.coeff.: 92 wm-lK-1 
smeltpunt: 320,9 oe 
kookpunt: 765 oe 

Bij de afremming van protonen in metallisch cadmium speelt het 
remmend vermogen SP = dE/pdx een belangrijke rol. Dit remmend 
vermogen is, zoals eerder vermeld, sterk afhankelijk van de proton
energie, en is voor verscheidene materialen getabelleerd in diverse 
standaardwerken (8,9). Uit deze gegevens voor het remmend vermogen 
(8) kan de protonenergie successievelijk worden berekend als 
functie van de reeds afgelegde weg van de protonen in het tref
plaatmateriaal. Deze successievelijke berekening dient over dusda
nig kleine en aaneengeschakelde energietrajecten te worden uitge
voerd, dat in ieder van deze trajekten SP lineair met E veronder
steld kan worden. Er geldt dan: t::.E/pAx = SP(E) (getabelleerd), 
waarin E weer de gemiddelde protonenergie in het beschouwde ener
gietraject voorstelt. Omwerken van de vergelijking levert: 
~x = AE/pSP(E). In Fig.3.1 zijn de uitkomsten van een dergelijke 
berekeningenreeks uitgezet. Als beginenergie van de protonen is 
gekozen voor 27 MeV, de maximum protonenergie bij gebruik van het 
AVF-cyclotron van de TH-Eindhoven. 
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Fig.3.1. Energieverloop van protonen met beginenergie 27 MeV in 
metallisch cadmium (van natuurlijke samenstelling, ver
rijkt ll2cd, of verrijkt l1 3cct, zie tekst vPrderop). 

25 

20 

15 

10 

5 

E in H~V 
p 

0,5 1,0 

afgelegde 
weg in mm 

1,5 

De soortelijke massa van een materiaal wordt evenredig veronder
steld met de gemiddelde molekuulmassa M van het materiaal. Zodoende 
geldt dat het remmend vermogen SP omgedraaid evenredig is met M. 
Voor verrijkte cadmiumisotopen, waarvoor geldt dat molekuulmassa's 
M niet te veel afwijken van natuurlijk cadmium (M=ll2,4) kan de
zelfde fig.3.1 gehanteerd worden. Afwijkingen voor verrijkt 112cd 
en 113cd worden zo geschat op 0,5%. 

Voor de bestraling van natuurlijk cadmium met protonen van maximaal 
27 MeV wordt in Tabel 3.3 een inventarisatie gegeven van de meest 
waarschijnlijke kernreacties. Reacties waarbij reactie- en vervolg
produkten worden gevormd met zeer korte fysische halveringstijd 
(ordegrootte van minuten) zijn niet opgenomen, evenals reacties 
waarbij het primair gevormde nuclide stabiel is. De drempelenergie 
(12) is de minimale protonenergie waarbij de betreffende kernreak
tie kan verlopen. 
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Tabel 3.3 Inventarisatie van meest waarschijnlijke kernreacties bij 
bestraling van natuurlijk cadmium met protonen. 

kernreactie drempelenergie reactie-en vervolgprodukten 
in MeV 

106cd(p,2n) 18,S lOS In - lOScct - lOSAg - lOSpct 
(p,pn) 11.0 lOScct _.. lOSAg - lOSpct 

1°8cct(p,2n) 14,7 1071n _.,I07cct _., 107 Ag 

llOcct(p,n) 4,8 110m1n .....,. llOcct 
(p,2n) 12,8 1091n ____,. I09cct __." I09Ag 
(p,pn) 10,0 I09cct - 109Ag 

lllcd(p,n) 1,6 111 In ___., 111 Cd 
(p,2n) 11,8 110m1n _ llOcd 
(p,3n) 19,8 I091n ~ 109cd ~ 109Ag 
(p,p2n 16,5 109cd _ I09Ag 

11 2cd ( p, 2n) 11,1 111 In - lllcct 
(p,Jn) 21,3 110m1n - liOcd 

113cd(p,3n) 17,7 lllln - lllcct 

11 4cd(p,n) 2,2 114m1n -'> Il4cd 
(p,pn) 9. 1 113mcd --"' 113In 

11 6cct(p, 2n) 8,1 115m1n _.,. 1151n of 115sn 
(p,3n) 17,2 114m1n _ 114cd 
(p,pn) 8,8 115mcd ~ 115 1n 

Duidelijk zal ZIJn dat de meeste reaktieprodukten langs verschil
lende wegen kunnen worden aangemaakt. Verificatie van de mate 
waarin een bepaalde kernreaktie verantwoordelijk is voor de totale 
opbrengst van een bepaald nuclide, is in de praktijk dan ook moei
lijk. 
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BEREKENING DUNNE TREFPLAATOPBRENGSTEN VAN lllin 
114Min. 

EN 

Zoals uiteengezet in Par.3.2, kunnen de dunne en dikke trefplaatop
brengsten van de diverse reaktieprodukten door berekening worden 
vastgelegd, indien de daartoe benodigde werkzame doorsneden bekend 
ZlJn, zie Form.(3.8) en (3.10). In het geval van cadmium en proto
nen van maximaal 27 MeV zijn alleen werkzame doorsneden bekend voor 
(10,11): 

llOcd(p, n)llOm1n 7,3- 14,7 Me V 
110cd(p,2n) 109In 12,6 - 14,7 Me V 
lllcd(p, n) lllin 4,3 - 14,7 Me V 
lllcd(p, 2n)110min 11 '2 - 14,7 Me V 
112cd(p,2n) 111In 9,4 - 37,4 Me V 
112cd(p,)n)llOmin 22,8 - 34,5 Me V 
114cd(p, n)114min 4,4 - 10,3 Me V 

Uit deze gegevens, zie Fig.3.2 en 3.3, ZlJn voor protonen-bestra
ling van natuurlijk cadmium de dunne trefplaatopbrengsten berekend 
voor lllcd(p,n)111In, 112cd(p,2n)lllln en 114cd(p,n) 114min, zie 
Fig.3.4. 

Fig.3.2 Werkzame doorsneden (10,11) van de (p,n)- en 
reakties op respectievelijk lllcd en 112cd. 
(lo-28 m2 = 1 barn). 
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Fig.3.3 Werkzame doorsneden (10,11) van enkele verontreinigings
reakties. (lo-28 m2 = I barn). 

1,0 

0, 5 

0,2 

0,1 

0,0 

0,02 

0,01 

Fig. 3. 4 

20 

10 

werkzélme 

doorsnede 

in 10-28m2 

2 30 

1 : ll4Cd(p, n)114mln 

2: I10Cd(p, n)l10m1n 

3: 110Cd(p,2n) 109ln 

4: 111Cd(p, 2n)110m1n 

5: 112Cd(p,)n)110m1n 

E in MeV 
p 

4 

Dunne trefplaatopbrengsten (berekend) van lllcd(p,n)lllln, 
112cd(p,2n)lllln en 114cd(p,n)114mln bij protonenbestraling 
van natuurlijk metallisch cadmium. Niet beschikbaar Zl]n 
gegevens over de (piln)-reakties op 11 3cd en 116cd, waarbij 
respectievelijk 11 In en 114mln worden gevormd. De totale 
opbrengst van een nuclide is de som van de opbrengsten voor 
de mogelijke produktiereakties van dat nuclide. 
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PAR.3.7 EXPERIMENTELE DUNNE EN DIKKE TREFPLAATOPBRENGSTEN VAN 
lOSAg, 109In, llOMin, lllln, 114Min EN 115Mcd. 

Tijdens het onderzoek zijn enkele dunne trefplaatopbrengsten langs 
experimentele weg vastgelegd met behulp van de "stacked foil tech
niek", zie Par.3.3. Aanvankelijk zijn voor dit doel twee stacks 
bestraald met: 

stack I : 8 cadmiumfolies van elk circa 100 urn dikte, 
protonenergietraject 27,0- 18,7 MeV; 

stack II: 9 cadmiumfolies van elk circa 100 urn dikte, 
protonenergietraject 22,0 - 9,4 MeV; 

Isotopen als 1°4In, lOSin, 106In, 107In, 108In, 112In, 116In, 
105cd, 107cd en 104Ag zijn door hun zeer korte halveringstijd 
(ordegrootte van minuten) en/of door hun geringe aanwezigheid niet 
aangetroffen. Uit de verkregen gegevens zijn dunne trefplaatop
brengsten berekend voor: 105Ag, 109In, llOmin, 111In, 114mln en 
115mcd. De onnauwkeurigheid in de berekende dunne trefplaatopbreng
sten wordt geschat op circa 30 %. Ter controle van deze gegevens, 
is een derde stack bestraald met: 

stack III: 18 cadmiumfolies van elk circa 100 urn dikte; 
protonenergietraject 27,0- 4,4 MeV; 

Door technische omstandigheden zijn de opbrengstbepalingen van 
isotopen 109In, IlOmin en 115mcd mislukt. Van de overige nucliden 
komen de nieuw vastgelegde trefplaatopbrengsten binnen 20 % overeen 
met de eerder verkregen experimentele opbrengsten. De dunne tref
plaatopbrengsten van 105Ag, 109rn, 110mrn, lllin, 114mrn en 115mcd 
worden weergegeven in Fig.3.5 t/m 3.7. Uit deze dunne trefplaatop
brengsten zijn met behulp van Form.3.14 de dikke trefplaatopbreng
sten berekend, zie Fig.3.8 t/m 3.10. 

Fig.3.5 Dunne trefplaatopbrengst (experimenteel) van het 
radionuclide 111 rn, bij protonenbestraling van metal
lisch cadmium van natuurlijke isotopische samenstelling. 
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Dunne trefplaatopbrengst (experimenteel) van de 
radionucliden 109In en llOmln, bij protonenbestraling 
van metallisch cadmium van natuurlijke isotopische sa
menstelling. 
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Dunne trefplaatopbrengst (experimenteel) van de 
radionucliden lOSAg, ll5mcd en ll4mln, bij protonenbe
straling van metallisch cadmium van natuurlijke isotopi
sche samenstelling. 
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Dikke ~refplaatopbrenftst (ex~erimenteel) van de 
radionucl1den 109In, 11 mln en 1 lln, bij protonenbe
straling van metallisch cadmium van natuurlijke isotopi
sche samenstelling. 
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Dikke trefplaatopbrengst (experimenteel) van de radionu
cliden 114mln en Il5mcd, bij protonenbestraling van metal
lisch cadmium van natuurlijke isotopische samenstelling. 
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Fig.3.10 Dikke trefplaatopbrengst (experimenteel) van het radionu
clide lOSAg, bij protonenbestraling van metallisch cadmium 
van natuurlijke isotopische samenstelling. 
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Verondersteld wordt dat de bijdragen in de opbrengsten ten gevolge 
van (p, )-reakties verwaarloosbaar zijn. Na extrapolatie van de 
dunne trefplaatopbrengsten in het lage energie gebied kan dan 
geconcludeerd worden dat alleen in het geval van 11 4min significan
te opbrengsten ontbreken. Dientengevolge zal de werkelijke dikke 
trefplaatopbrengst van dit nuclide iets groter zijn dan weergegeven 
in Fig.3.9. Indien gewenst, kan de dikke trefplaatopbrengst van dit 
nuclide voor iedere willekeurige beginenergie Eo experimenteel 
worden bepaald door bestraling van een voldoend dikke trefplaat met 
protonen van Eo MeV. 

Aanwezigheid van het langlevende l09cd (T=464 dagen) kan in verband 
met de ongunstige stralingseigenschappen van het nuclide (88 keV, 
4%) niet betrouwbaar worden vastgelegd. Het nuclide kan op een 
aantal manieren worden gevormd: 

direkt, via de (p,pn)- en (p,p2n)-reakties op respektievelijk 
llOcd en lllcd, en 

- indirekt, via desintegratie van het eveneens geproduceerde 109rn. 
In verband met het ontbreken van relevante gegevens over de eerst
genoemde produktiewijzen, is alleen de laatstgenoemde bijdrage aan 
de vorming van 109cd te kwantificeren. Langs deze weg wordt na 
einde van bestraling 109cd (T'=464 dagen) gevormd met een tijdcon
stante die gelijk is aan de vervalconstante van 109In (T=4,2 uur). 
De totaal uit 1°9rn te vormen 109cd-aktiviteit bedraagt 
T/T'=3,77*10-4 maal de oorspronkelijk aanwezige 109rn-aktiviteit. 
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Ter vergelijking van de berekende en de experimenteel vastgelegde 
opbrengstgegevens voor 111 In wordt verwezen naar onderstaande 
Fig.3.II. In het lage energiegebied (tot circa 18 MeV) komen de 
gegevens zeer goed overeen. De afwijkingen in het hogere energiege
bied (gearceerd weergegeven) is het gevolg van de bijdrage van de 
113Cd(p,3n)-reaktie aan de experimentele lllln-opbrengst. 

Fig.3.II Vergelijking van de berekende en de experimenteel vastge
legde dunne trefplaatopbrengst van lllln bij protonenbe
straling van natuurlijk metallisch cadmium. 
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PAR.3.8 VASTLEGGING OPTIMALE BESTRALINGSCONDITIES 

Zoals vermeld in Par.3.4 is in dit onderzoek de aandacht aanvanke
lijk gericht op lilin-produktie door middel van protonenbestraling 
van natuurlijk cadmium. Hierbij speelt uit dosimetrisch oogpunt 
vooral het ll 4min-gehalte een belangrijke rol. Bovendien moeten de 
produktiekosten van 11 1In vanzelfsprekend zo laag mogelijk zijn. 
Het aspekt dat in deze paragraaf aan de orde komt is het vastleg
gen van de optimale produktiecondities, waarbij lÎlin met voldoende 
opbrengst kan worden geproduceerd, met een dosimetrisch verantwoord 
gehalte aan 114min. Graadmeters hierbij kunnen zijn 
- eventuele eisen die door nucleair geneeskundigen worden opgelegd. 
- specificaties van in de handel verkrijgbare lllin-produkten. 

Aanvankelijk heeft het 114min-gehalte in deze produkten circa 
O,S% (op moment van calibratie) bedragen. Recentelijk echter zijn 
producenten in zowel de VS als Europa lllin-produkten gaan 
leveren met l14min-gehalten van 0,1% en lager. 

- produktiekosten-calculatie. Een produktiekostenberekening kan 
eenvoudig worden opgesteld uit de experimentele opbrengstgegevens 
van Par.3.7. Hierbij is de produktieopbrengst voor lllrn gekop
peld aan het protonenergietraject en dus ook aan het gehalte van 
de radionuclidische verontreiniging 114min. Fig.3.12 toont een 
diagram waarin het 114mln-gehalte is uitgezet tegen de trefplaat
opbrengst van lllrn, met parameter het protonenergietraject. Het 
enigszins parabolisch verloop van de krommen met de energie in 
het beschouwde interval hangt samen met een dito verloop van de 
dunne trefplaatopbrengst van 11 4min, zie Fig.3.6. 
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Fig.3.12 Het 114mln-gehalte als functie van de produktieopbrengst 
van lllln, met het protonenergietraject als parameter. De 
gegevens zijn afgeleid uit de experimentele opbrengstcur
ven in Fig.3.9 en 3.10 (protonenbestraling van natuurlijk 
metallisch cadmium). 
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Bij de produktiekostenberekening wordt in dit stadium alleen aan
dacht besteed aan de variabele kosten ten gevolge van cyclotronbe
drijfskosten (f750,-/uur). Verder wordt er verondersteld dat: 
a) de effectieve stroom I tijdens bestraling 25 ~A bedraagt; 
b) de koeltijd (tijd tussen eind van bestraling en moment van 

calibratie) 48 uur bedraagt (verlies van 37,5% van de lilin
aktiviteit ten gevolge van radioaktief verval); 

c) het opwerkverlies ten gevolge van chemische manipulaties 10 % 
bedraagt; 

Rekening houdende met de bovenstaande veronderstellingen, zijn in 
de onderstaande Tabel 3.4 de (cyclotron)produktiekosten weergegeven 
voor diverse lllin- en 114mln-opbrengsten. 
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Tabel 3.4 Cyclotronproduktiekosten bij verschillende 111rn-opbreng
sten V en verschillende 114min-geha1ten. Het bij iedere V 
voorkomende gehalte aan 114mln is als optimale keuze af 
te lezen in Fig.3.11. roe= 48 uur na einde van bestra
ling. 

produktie
opbrengst V 
in MBq/JJAh 

18,5 
27,8 
37 
46,3 
55,5 

cyclotonkosten 
in gld. per 37 

MBq op roe 

100 
70 
50 
40 
30 

gehalte 114min 
(% 111 In akt i v. ) 
op EOB op roe 

0,20 
0,28 
0,35 
0,40 
0,45 

0,32 
0,44 
0,56 
0,64 
0,71 

Omdat aanvankelijk het belang van aanwezigheid van het nuclide 
114mrn werd onderschat, leek de onderstaande keuze van optimale 
produktiecondities in navolging van (2) verantwoord: 

produktiereactie Cd(p,xn) 111rn 
protonenergietraject: 22 16 MeV 
dikte trefplaat 0,5 mrn 

111 1n opbrengst op EOB 37 MBq/JJAh 
radionuclidische 
verontreinigingen 114m1n 0,35 "' (0,56 % op TOC) lo 

109In 570 % (0,34 % op TOC) 
110m1n 270 % (0,50 % op TOC) 

Ter verificatie van bovenstaande waarden voor opbrengsten is een 
trefplaat bestraald bij voorgenomen geoptimaliseerde bestralings
condities. De resultaten stemmen hiermee overeen binnen een nauw
keurigheid van 15 % • 

Omdat in een later stadium zou blijken dat aanwezigheid van 0,56% 
114mrn grotere gevolgen voor de stralingsbelasting kan hebben dan 
werd vermoed, èn omdat diverse lllrn-producenten recentelijk lllrn
produkten zijn gaan leveren met een ll4mrn-gehalte van circa 0 05%, 
wordt het verstandig geacht voor routinematige produktie van Îllrn 
in de toekomst gebruik te maken van verrijkt trefplaatmateriaal in 
plaats van natuurlijk cadmium, zie Hfst.5. 
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HOOFDSTUK 4: TREFPLAATBEREIDING, OPWERKING, KWALITEITSCONTROLES 

PAR.4.1 TREFPLAATBEREIDING 

Bij de ontwikkeling van een methode voor trefplaatbereiding en 
opwerking van lilin-aktiviteit tot radiofarmaca, spelen de volgen
de overwegingen een rol: 

In Par.3.4 wordt geconcludeerd dat lllin in eerste instantie 
het beste geproduceerd kan worden via protonenbestraling van 
metallisch cadmium van natuurlijke samenstelling. Bij toe
passing van lilin-radiofarmaca blijkt 114min uit dosimetrisch 
oogpunt de belangrijkste radionuclidische verontreiniging, zie 
Par.2.3. Verlaging van het 114min-gehalte door aanpassing van 
het proton-energietrajekt leidt tot opbrengstverlies van 
lllrn. Als compromis wordt in Par.3.8 een energietrajekt voor
gesteld van 22,0 naar 16,0 MeV. Zoals uit Fig.3.1 blijkt is 
dit gekoppeld aan een trefplaatdikte van 0,5 mm metallisch 
cadmium. 

Het in de cadmiumlaag gedissipeerde vermogen bedraagt onder 
deze conditie 6 Watt per pA protonen-bundelstroom. Om deze 
reden dient aan de achterzijde van de trefplaat waterkoeling 
plaats te vinden. Om aktivering en radioaktieve besmetting van 
het koelwater te voorkomen, moet de cadmiumlaag worden aange
bracht op een backing, waarin de resterende 16 MeV protonen
bundel volledig wordt gestopt. De hechting tussen cadmium en 
backing moet (ook bij verhitting) voldoende stevig zijn en een 
goede warmtegeleiding waarborgen. 

Er dient een backingmateriaal te worden genomen waarin tijdens 
de bestraling bij voorkeur geen (langlevende) aktiveringspro
dukten worden gevormd. Bovendien is het wenselijk dat het 
backingmateriaal (en de eventuele aktiveringsprodukten hierin) 
na de bestraling kwantitatief kan worden afgescheiden van de 
cadmiumlaag. Aluminium lijkt hiervoor bij uitstek geschikt: 
het metaal wordt slechts in geringe mate geaktiveerd en is in 
tegenstelling tot de meeste andere metalen oplosbaar in NaOH
oplossing (kwantitatieve afscheiding na bestraling van tref
plaat- en backingmateriaal). 

Een van de mogelijkheden voor bereiding van een cadmium-trefplaat 
is de vorming van een elektrolytisch neerslag van het metaal op een 
backingmateriaal. Deze elektrodepositie is zeer geschikt voor dunne 
cadmiumlaagjes (ordegrootte van pro's) en wordt op industiele schaal 
veelvuldig toegepast. De beste resultaten worden verkregen (29) als 
de elektrolyse wordt uitgevoerd in sulfaat- of cyanide-milieu: goed 
oplosbare zouten van anionen die bij de elektrolyse geen storende 
invloed uitoefenen. Een belangrijk probleem bij de produktie van 
voornamelijk dikkere cadmiumlagen is de sterke neiging tot den
drietvorming. Dit verschijnsel treedt meer op naarmate de opper
vlakte-stroomdichtheid groter is. Door toevoeging van een hoeveel
heid gelatine aan de elektrolyt wordt de groei van deze naaldvor-
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mige uitsteeksels redelijk tegengegaan. Onder optimale omstandighe
den vindt volgens (29) gedurende 24 uur depositie plaats van 0,2-
0,3 mm cadmium: 

goede menging van de elektrolyt 
temperatuur elektrolyt 
anodemateriaal 
oppervlaktestroomdichtheid 
spanning tussen anode en kathode 
hoeveelheid gelatine 
beginsamenstelling elektrolyt 

m.b.v. een magnetische roerder 
20-30 °c 
lood 
40-60 
2,4-2,9 
0,1-0,5 
150-315 
5-10 

A/m2 

volt 
gr I liter 
gr/liter 
gr/liter 

In navolging van bovenstaand recept zijn enkele elektrolyses uitge
voerd, zie Fig.4.1. 

Fig.4.1 Schematische weergave van de cadmium-trefplaatbereiding 
voor middel van elektrodepositie van cadmium uit 
sulfaat-milieu. Om spanning- en stroomfluctuaties in het 
elektrolysebad zo veel mogelijk te onderdrukken, wordt in 
serie een elektrische weerstand aangebracht. 
Elektrochemische reaktie kathode: Cd2+ + 2e Cd 

8 

anode: H2o iü2 + 2H+ + 2e 
1. kathode 
2. anode 
3. elektrolytoplossing 
4. roerder 
5. voltmeter 
6. amperemeter 
7. elektrische weerstand 
8. voeding 

Van de backingmaterialen aluminium, koper nikkel en platina levert 
elektrodepositie van cadmium op koper de beste resultaten. Ten 
gevolge van sterke dendrietvorming (met name aan de rand) is het 
oppervlak van het neerslag ruw (enigszins afhankelijk van de opper
vlakte stroomdichtheid), en kan slechts een laagdikte worden be-
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reikt van hooguit 150 pro. Mede hierdoor lijkt elektrolyse niet 
geschikt voor routinematige bereiding van cadmium-trefplaten. 

Goede resultaten daarentegen worden verkregen bij de procedure 
waarbij metallisch cadmium op een backingmateriaal wordt gesmolten. 
Van de metalen aluminium, koper, nikkel en platina leverde tijdens 
eerste experimenten alleen koper een voldoend stevige hechting. 
Door het relatief lage smeltpunt van 320,9 °c is verhitting van 
backing en cadmium met behulp van een kookplaat voldoende. Gezien 
de hoge dampspanning van de uiterst giftige cadmiumdamp (kookpunt 
cadmium 765 °e) dient het opsmelten in gesloten zuurkast plaats te 
vinden. Een beschrijving van de ontwikkelde trefplaatbereiding via 
opsmelting wordt gegeven bij onderstaande Fig.4.2. 

Fig.4.2 Trefplaatbereiding voor metallisch cadmium via opsmelting. 
Als backingmateriaal komt vooralsnog alleen koper in 
aanmerking (zie tekst). 

1. metaaloppervlakken reinigen door schuren en/of etsen 
2. cadmium in backingmateriaal verhitten (>320.9 °e) 
3. cadmium in gesmolten toestand licht bewegen 
4. afkoelen 
5. controle op stevigheid van de hechting 
6. restand cadmium vlakschuren tot 0,5 mm 

diepte 
0,5 mm 

E; ;)-....,_--CADMIUM 1 mm 

Door de eenvoud van bovenstaande techniek kunnen in kort 
stek (ca. 30 minuten) verscheidene trefplaten met goede 
baarheid worden bereid. 

tijdsbe
betrouw-

Afgezien van de stevige hechting (intermetallische laag ten gevolge 
van diffusie van cadmiumatomen in het koper) heeft toepassing van 
koper echter het nadeel van sterke aktivering: bij bestraling met 
16 MeV protonen worden met name 62zn (T=9,13 uur) en het langleven
de 65zn (T=244 dagen) gevormd. In verband met deze aktivering kan 
in een vervolgonderzoek eventueel worden nagegaan of het prepareren 
van een sandwich-backing (dunne laag koper op bijvoorbeeld alumi
nium) tot de mogelijkheden behoort. 
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PAR.4.2 ISOLERING VAN lllin UIT (RADIO)CHEMISCHE BULK 

Bij de ontwikkeling van de radiochemische zuiveringsstap (isolering 
van lllin uit bestraalde trefplaat/backing) zijn een aantal uit
gangspunten te noemen: 

i) In de vorige paragraaf is geconcludeerd dat vooralsnog alleen 
koper geschikt lijkt als backingmateriaal. In verband met het 
zo klein mogelijk houden van de massa waaruit het lllin geiso
leerd moet worden, is het wenselijk de bestraalde cadmiumlaag 
van de backing te scheiden voordat de zuiveringsstap wordt 
uitgevoerd. 

ii) Na bestraling dient de indiumaktiviteit kwantitatief te worden 
afgescheiden van het resterende trefplaatmateriaal en de ge
vormde (niet-isotopische) radionuclidische verontreinigingen. 
In de literatuur worden voornamelijk scheidingstechnieken 
aangereikt die gebaseerd zijn op vloeistofextractie. Voor een 
overzicht hiervan wordt verwezen naar Appendix E. Extractie
technieken zijn in het algemeen relatief omslachtig en dragen 
naar verwachting bij tot een aanzienlijke verhoging van de 
dosis van de radiologisch werker. Mede hierom is het wenselijk 
de radiochemische scheiding geautomatiseerd uit te voeren, bij 
voorkeur via kolomzuivering. 

iii) De te ontwikkelen kolomzuiveringstechniek dient aan de volgen
de eisen te voldoen: 
- goede reproduceerbaarbeid 
- overall-rendement (invang en elutie) voor 111 In van tenmin-

ste 90% 
- hoge radionuclidische zuiverheid 

iv) De bestraalde trefplaat dient bij voorkeur in oplossing te 
worden gebracht in een milieu van waaruit een eerste opwer
kingsstap mogelijk is. Metalen zijn in het algemeen oplosbaar 
in sterke zuren zoals geconcentreerde HCl, HBr of HN03 • 
Eventueel kan een bepaalde oplossing in een andere oplossing 
worden omgezet door (herhaaldelijk) droog te dampen en op te 
lossen in het gewenste milieu. Daarnaast zou kunnen worden 
gedacht aan het elektrolytisch oplossen van de bestraalde 
trefplaat in het gewenste milieu. 

v) Voor behoud van specifieke aktiviteit dient de zuiveringspro
cedure dragervrij te worden uitgevoerd, d.w.z. zonder toevoe
ging van stabiel indium. De totale hoeveelheid indium (ver
schillende isotopen) wordt geschat op maximaal enkele tiental
len nanogrammen, de cadmiummassa bedraagt circa 1,5 gram. 

Zoals vermeld onder punt ii) wordt getracht een scheidingsprocedure 
te ontwikkelen die gebaseerd is op kolomzuivering. Mogelijkheden 
hiertoe zijn toepassing van van ionenwisselaren of dragermaterialen 
waarop een werkzame (=extraherende) coating is aangebracht. 
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Met het oog op punt iv) wordt in onderstaande Tabel 4.1 de oplos
baarheid van het trefplaat- en backingmateriaal voor enkele oplos
middelen opgegeven. 

Tabel 4.1 Oplosbaarheid van metallisch 
geconcentreerde HBr, HCl en 
oplossen kan worden versneld 
toevoeging van waterstofperoxide 

cadmium en koper in 
HN03 • Het proces van 
door verwarming en/of 
(oxidator). 

14 M HBr 12 M HCl 14 M HN03 

cadmium 
koper 

goed 
matig 

matig 
slecht 

zeer goed 
zeer goed 

Van de in Tabel 4.1 genoemde oplosmiddelen, lijkt toepassing van 
14M HBr het meest geschikt, zie ook i). Verondersteld wordt dat de 
door oplossen gevormde ionen van zilver eenwaardig, van cadmium, 
koper en zink tweewaardig en indium driewaardig zijn. Het voorkomen 
van lagere valenties van het onedele dragervrije indium is in 
theorie mogelijk. Zeer waarschijnlijk worden in oplossing diverse 
bromidecomplexen zoals In3+(Br-)x gevormd, vooral bij hoge bromide
concentratie. Zoals bekend zijn de meeste zilver-zouten slecht 
oplosbaar (oplosbaarheidsprodukt van AgBr Ks=5,2*10-13). Hoewel de 
hoeveelheid aan 105Ag zeer gering is (dragervrij) kan dit tot 
gevolg hebben dat colloidaal lOSAgBr wordt gevormd, dat vervolgens 
ten gevolge van de filterwerking van de kolom wordt in~evangen. 

Eveneens is het echter mogelijk dat het oplosbare [10 AgBr2]-
complex wordt gevormd, dat afhankelijk van het type kolommateriaal 
wel of niet wordt ingevangen. 

I: Radiochemische scheiding met behulp van Dowex 50WX8. 

Tijdens het onderzoek zijn verscheidene ionenwisselaren uitge
test. De resultaten zijn sterk afhankelijk van het type ionen
wisselaar en de samenstelling van de laadvloeistof. Als globa
le leidraad voor het vinden van een geschikte ionenwisselaar 
wordt (30) gebruikt, waarin voor diverse laadvloeistoffen en 
typen ionenwisselaren de distributiecoefficient is weergege
ven. Voor isolering van indium uit cadmium, zilver, koper en 
zink lijkt toepassing van de kationenwisselaar Dowex 50X4 in 
combinatie met lOM HBr als laadvloeistof zeer geschikt, zie 
Fig.4.3. Bij uitvoering van diverse experimenten met het nage
noeg identieke Dowex 50WX8 kon dit echter niet worden beves
tigd: met het oog op punt iii) bleek het invangrendement voor 
111In met een gemiddelde waarde van circa 50% te laag. 
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Fig.4.3 Distributiecoefficienten (30) voor Dowex 50X4 en 
diverse metaalionen met HBr als laadmedium. 
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Goede resultaten (hoog overall rendement, goede radionucli
dische zuiverheid) zijn verkregen met de kationenwisselaar 
Dowex 50WX8 (200-400 mesh) in combinatie met 0,14 M HBr als 
laadvloeistof. Deze sterk zure kationenwisselaar is samenge
steld uit dragermateriaal met daaraan gekoppeld sulfanzuur (0-
so3-H+) als werkzame groep. In licht zuur milieu vindt uitwis
seling plaats van H+ met een kation, in dit geval lllln3+. 
Elutie van het lllln uit de kolom wordt uitgevoerd met een 
Hel-oplossing. De experimentele gegevens van de vangst- en 
elutierendementen als funktie van de HBr- en Hel-concentraties 
worden weergegeven in onderstaande Fig.4.4 en 4.5. 
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Fig.4.4 Experimentele gegevens van 
het vangstrendement van 111 In in 
Dowex 50WX8 als funktie van de HBr
concentratie. 
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Fig.4.5 Experimentele gegevens van 
het elutierendement van 111 In uit 
Dowex 50WX8 als funktie van de 
Hel-concentratie. 
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Kort samengevat kan de scheidingsprocedure als volgt worden 
uitgevoerd. 
1. Trefplaat 

ca. 10 ml 
2. Oplossing 

100); 

(metallisch cadmium op koperbacking) oplossen in 
geconc. HBr (14 M); 
doorverdunnen met gedestilleerd water (factor 

3. Oplossing leiden over een kolomDowex 50WX8 (200-400 mesh) 
met een flow van circa 2 ml per minuut; 

4. Kolom naspoelen met 25 ml gedestilleerd water; 
5. Kolom elueren met 2 ml Hel-oplossing (1,2 M); 

Uit tal van experimenten met Dowex 50WX8 kan worden geconclu
deerd dat 
- de vangst- en elutierendementen minimaal 95% bedragen 
- dat naast 111In3+ ook cu2+ (gedeeltelijk opgelost backingma-

teriaal) wordt ingevangen, hetgeen wordt afgeleid uit de 
verkleuring van de kolom (zwartbruin) tijdens het laden. Een 
tweede indicatie voor de aanwezigheid van koper is de typi
sche blauwkleuring die optreedt bij in contactkoming met 
ammonia (vorming van het Cu(NH3)4

2+-complex). 
- dat niet alleen de zuurgraad maar ook de kationen- en 

anionenconcentraties een zeer belangrijke rol spelen. Indien 
de zuurgraad van de oorspronkelijke sterk zure oplossing 
wordt verlaagd door toevoeging van een geconcentreerde NaOH-
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oplossing, ZlJn genoemde concentraties vele malen groter dan 
wanneer zuurgraadverlaging plaatsvindt via doorverdunning 
met een overmaat gedestilleerd water. Dit lijkt in het 
algemeen te leiden tot een verlaging van het vangstrendement 
en een verslechtering van de radionuclidische zuiverheid. 

Indien mogelijk dient aanwezigheid van cu2+ in het eindprodukt 
te worden voorkomen. Vooralsnog is er geen methode gevonden om 
lllln3+ of cu2+ selectief uit de kolom te elueren. Zonder een 
dergelijke aanpassing lijkt de combinatie Dowex SOWX8 en koper 
als backingmateriaal dus niet geschikt voor routinematige 
opwerking van de 111 In-aktiviteit. Bij wijze van aanpassing 
kan worden onderzocht of door middel van elektrolytisch oplos
sen van de trefplaat aanwezigheid van cu2+ kan worden voorko
men. Verder kan naar een ander backingmateriaal worden gezocht 
dat voldoet aan beide eisen van een stevige hechting met 
cadmium en onoplosbaarheid in geconcentreerde HBr. 

II. Radiochemische scheiding met behulp van een teflon/D2EHPA
kolom. 

Di(2-ethylhexyl)fosforzuur, in het vervolg afgekort met 
D2EHPA, wordt in de literatuur genoemd als effectief extrac
tiemiddel voor lllln3+_ionen, zie Appendix E. De structuur
formule van deze hoogvisceuze vloeistof wordt weergegeven in 
Fig.4.6. Fig.4.7 toont de verdelingscoefficient bij extractie 
van lllln3+ in D2EHPA als functie van de HBr-concentratie (3). 

Fig.4.6 Structuurformule van de verbinding di(2-ethylhe
xyl)fosforzuur (D2EHPA). 
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Verdelingscoefficient D van 111In3+ in D2EHPA 
extractie uit HBr-milieu als functie van de 
concentratie (3). 
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Extractie van 111In3+ in D2EHPA berust bij lagere zuurgraad 
op uitwisseling van H+ met In3+ Het toenemen van de 
verdelingscoefficient bij hogere HBr-concentratie wordt 
verklaard door de vorming van in D2EHPA oplosbare bromide
complexen, met name H(InBr4). 

Tijdens het onderzoek is een methode ontwikkeld voor de 
radiochemische zuivering van 111 In, gebruikmakend van het 
extractiemiddel in kolomvorm: een coating D2EHPA op teflon 
(PTFE = polytetrafluorethyleen) dragermateriaal. Deze wijze 
van kolomscheiding wordt met succes toegepast bij de zoge
naamde 87y/87msr-generator: retentie van het driewaardige 
moedernuclide B7yJ+ in de D2EHPA-coating, elutie van het 
in de kolom gevormde tweewaardige dochternuclide 87msr2+, 
een voor de nucleaire geneeskunde geschikt radioisotoop. 

Het prepareren van de kolom kan als volgt worden uitgevoerd: 
1. In kolom (afmetingen: 10 mm X 0 2 mm) aanbrengen van 

teflon bolletjes; 
2. Kolom spoelen met een oplossing van D2EHPA in ethanol 

(1:1); 
3. Naspoelen met circa 1,5 ml ethanol, respectievelijk 100 

ml gedestilleerd water; 
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De scheidingsprocedure verloopt nagenoeg analoog als beschre
ven onder I. Elutie vindt plaats met 2 ml geconcentreerde HCl 
(12 M), zie Fig.4.8 voor de experimentele gegevens over het 
elutierendement met Hel-oplossingen van verschillende molari
teiten: 

1. Trefplaat (metallisch cadmium op koperbacking) oplossen in 
ca. 10 ml geconcentreerde HBr (14 M). 

2. Oplossing doorverdunnen met gedestilleerd water (factor 
100). 

3. Oplossing leiden over een teflon/D2EHPA-kolom. 
4. Kolom naspoelen met 25 ml gedestilleerd water. 
5. Kolom elueren met 2 ml geconcentreerde HCl (12 M). 

Kolomzuivering met behulp van het bovenbeschreven teflon/D2EHPA 
systeem leidt tot uitstekende en goed reproducerende resultaten: 
- hoog overall rendement van tenminste 95%; 

goede radionuclidische zuiverheid, zie Par.4.3; 
met behoud van vangstrendement voor lllln kan het laden 
van de kolom plaatsvinden met een 0,12 molaire HCl- oplos
sing in plaats van 0,14 M HBr; 
cu2+ (gedeeltelijk opgelost backingmateriaal) wordt in 
tegenstelling tot bij gebruik van Dowex 50WX8 niet 
ingevangen. 

Fig.4.8 Exferimentele gegevens van het elutierendement 
11 In3+ uit een teflon/D2EHPA-kolom als functie 
de Hel-concentratie. 
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Om in het vervolgonderzoek (produktie van de diverse 111 In
radiofarmaca) de aanwezigheid van cu2+ te voorkomen, is beslo
ten alleen gebruik te maken van kolomscheiding met behulp van 
het teflon/D2EHPA-systeem. 
Zoals zal blijken in Par.4.4 is het wenseli~k dat de 111 In
aktiviteit uiteindelijk beschikbaar is als llrnc1 3-zout in 
0,05 molaire HCl. Getracht is om de omzetting van de 12 mo
laire naar een 0,05 molaire Hel-oplossing te bereiken met 
behulp van een anionenwisselaar: vangst van het lllrncl 4-
complex bij hoge Cl--concentratie, gevolgd door elutie van het 
111In3+ bij lage Cl--concentratie. Bij geen van de uitgeteste 
ionenwisselaren (Dowex 2X8, Sephadex, Chelex) bleek invang van 
de lllrn-aktiviteit mogelijk met een rendement van meer dan 
75%, (bij varierende Hel-concentraties tussen 2 en 12 M). 
Vooralsnog is besloten het beoogde doel te bereiken door de 
sterk zure oplossing droog te dampen en het resterende 
lllrne1 3 op te lossen in een 0,05 molaire Hel-oplossing. Het 
afdampen van de geconcentreerde Hel-oplossing vindt na verloop 
van tijd plaats als azeotroop van 7 M (kookpunt 108,6 °e), en 
dient in verband met actsorbtie aan de wand zorgvuldig te 
worden uitgevoerd. Het zo verkregen eindprodukt van de radio
chemische zuiveringsprocedure is geschikt als uitgangsstof 
voor labelling van de lllrn-aktiviteit aan oxine, tropolon en 
DTPA. 



-49-

PAR.4.3 BEPALING RADIONUCLIDISCHE ZUIVERHEID 

Controle op radionuclidische zuiverheid van de lilin-aktiviteit 
wordt uitgevoerd door middel van gammaspectrometrie, zie ook Appen
dix B. Hiervoor is onder andere beschikbaar een germanium-lithium 
(GeLi) halfgeleiderdetector, die in verband met achtergrondstraling 
is geplaatst in een loodafscherming. 
De verontreinigingsgraden op moment van calibratie van de diverse 
radionucliden van indium (met name I091n, IlOmln en 114mln) worden 
uitsluitend bepaald door de bestralingscondities. De niet-indium 
isotopen kunnen daarentegen via de in de vorige paragraaf besproken 
kolomzuivering langs chemische weg worden geelimineerd. Dit is het 
geval zowel het resterende trefplaat- en backingmateriaal (cadmium 
en koper) als voor de tijdens bestraling gevormde radionucliden 
lOSAg, llSmcd, 62zn en 6Szn (backing-aktiveringsprodukten). 

Ten aanzien van de verontreinigingsgraden van liSmln en 109cd, 
welke onder andere worden gevormd bij desintegratie van respektie
velijk llSmcd en 1091n, is het tijdstip van uitvoering van de 
kolomzuivering van doorslaggevend belang •. Ter verlaging van het 
liSmln-gehalte dient de zuiveringsprocedure zo vroeg mogelijk na 
einde van bestraling plaats te vinden. Ter verlaging van het 109cd
gehalte geldt echter het omgekeerde: het tijdstip van zuivering 
dient zo lang mogelijk te worden uitgesteld. (De maximale 109cd
aktiviteit op calibratie ten gevolge van desintegratie van 1091n 
wordt berekend op 81,4 kBq per 37 MBq lllln, hetgeen overeenkomt 
met 0,6 ng cadmium. Dit lijkt noch uit radiotoxicologisch, noch uit 
chemotoxicologisch oogpunt onaanvaardbaar.) 
In de praktijk kan men aan beide eisen voldoen door het laden van 
de kolom zo snel mogelijk na einde van bestraling uit te voeren, en 
vervolgens het naspoelen en elueren van de kolom zo lang mogelijk 
uit te stellen. Eveneens is het mogelijk een dubbele zuiveringsstap 
uit te voeren. 

Aktiviteitsbepaling van het nuclide 109cd is door de geringe aanwe
zigheid en het geringe voorkomen (3,61%) van de enige gammalijn van 
88,0 keV vrijwel niet mogelijk. In verband met de lange fysische 
halveringstijd van 464 dagen kan eventuele aktiviteitsbepaling het 
best worden uitgevoerd in de orde van maanden na einde van bestra
ling. 

De opgave van de radionuclidische zuiverheid van een hoeveelheid 
lllln in onderstaande Tabel 4.2 is gebaseerd op de in Par.3.7 
vermelde experimentele opbrengstgegevens. Uit meting van lilin
aktiviteit na radiochemische zuivering, kan worden geconcludeerd 
dat het teflon/D2EHPA-systeem een zeer efficiente scheiding teweeg 
brengt tussen enerzijds de diverse indiumisotopen (109In, llOmln, 
lllin 114mln, llSmln) en anderzijds de radionuclidische verontrei
n1g1ngen lOSAg, 115mcd, 62zn en 65 zn: tijdens een zeer lange meting 
kon geen van de laatstgenoemde nucliden worden aangetoond. 
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Tabel 4.2 Radionuclidische zuiverheid op moment van calibratie (t= 
48 uur na einde van bestraling) van lilin-aktiviteit 
met en zonder radiochemische kolomzuivering met het 
teflon/D2EHPA-systeem. De gegevens zijn gebaseerd op de 
in Par.3.7 vermelde experimentele opbrengstgegevens 
(111In = 100%). 

nuclide zonder zuivering met zuivering 

105Ag 0,32 % << 0,01 % 
I091n 0,34 % 0,34 % 

110m1n 0,50 % 0,50 % 
114m1n 0,56 % 0,56 % 
115rncd 1 '40 % << 0,01 % 

109cd >0,34 % < 0,01 % 
115m1n <0,01 % < 0,01 % 
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PAR.4.4 LABELLING VAN lllln AAN OXINE, TROPOLON EN DTPA 

Zoals vermeld in Par.l.3 ZlJn "cisternografie" en "bloedcellabel
ling" de voornaamste toepassingsgebieden van 111 In in de 
nucleaire geneeskunde. De lilin-radiofarmaca die hiervoor in 
aanmerking komen zijn lllln-DTPA, respectievelijk 111 In-oxine (en 
in de toekomst wellicht lllln-tropolon). Bij alle drie de genoem
de verbindingen is er sprake van complexering van de lllln3+_ 
ionen, waarbij hydroxylgroepen (-OH) en relatief sterk elektrone
gatieve atomen (N of 0) zijn betrokken. 

i) Labelling van oxine met lllln. 
8-Hydroxychinoline, in het vervolg kortweg oxine genaamd, 
(C9H7No, Mr = 145 gr/mol, zie Fig.1.6) is een non-polaire 
verbinding en derhalve slecht oplosbaar in water. Door 
toevoeging van een we1n1g ethanol wordt de oxine/H2o
oplossing gestabiliseerd. 
De complexering van het lllln kan als volgt worden 
weergegeven (oxine = Q): 
3HQ + 1111n3+ ~ ~ 3H+ + 111 InQ3 

De ligging van het evenwicht is daarmee sterk pH-afhanke
lijk: door verlaging van de zuurgraad (hogere pH) verschuift 
het evenwicht naar rechts, bij te lage zuurgraad echter 
bestaat de kans op de vorming van sterke OH--complexen of 
zelfs van colleidaal 11 1In(OH) 3 • Bij te hoge zuurgraad be
staat de kans op protenering van het N-atoom. Verbetering 
van het labelrendement [ 111InQ3 ]/{[111In3+]+[ 111 InQ3]} kan 
in theorie bestaan uit optimalisering van de zuurgraad en 
verhoging van de exine-concentratie. 

De in de literatuur (33 t/m 35) beschreven labellingsproce
dures kunnen als volgt worden samengevat: 
- 111InC13 (dragervrij) in ca. 1 ml 0,05 M HCl verdunnen met 

ca. 1 rol gedestilleerd steriel water; 
- aanpassen van de zuurgraad met behulp van 0,3 molaire 

natriumacetaat-buffer tot pH=5,5; 
- toevoeging van 50 pl exine-oplossing in ethanol (1 rng/rnl); 
-extractie van het gevormde lllln-oxine-cornplex in twee 

volumina chloroform (CHC1 3); 
- gezamenlijke organische fasen droogdampen; 
- residu (oxine en 111 In-oxine) oplossen in 50 pl ethanol en 

150 pl fysiologische zoutoplossing (steriel); 

In navolging van bovenstaand recept zijn diverse labellings
experimenten uitgevoerd. Aanvankelijk is alleen een voldoend 
hoog labelrendement verkregen (>80 %) met aanzienlijk hogere 
oxine-gehalten dan voorgeschreven (>500 pg i.p.v. 50 pg). 
Het labelrendement wordt vooralsnog bepaald door vergelij
king van de aktiviteitshoeveelheden in de organische
<111In-oxine) en waterfase (111In3+). Oorzaken van het lage 
labelrendement werden gezocht in: 
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1. aanwezigheid van sporen stabiel cadmium. Gammaspectrame
trische analyse duidt op afwezigheid van 115mcd in het 
produkt na kolomzuiveriny (teflon/D2EHPA-ko1om). Aange
zien de zuivering van 11 In uit een grote overmaat sta
biel cadmium moet plaatsvinden, is aanwezigheid van spo
ren stabiel cadmium in het eindprodukt in theorie moge
lijk. Een aanvullende zuiveringsstap (teflon/D2EHPA) 
leidde echter niet tot verbeterde resultaten ten aanzien 
van het labelrendement. 

2. aanwezigheid van sporen extractiemiddel (D2EHPA). Over 
het coating-mechanisme van teflon met D2EHPA en de be
stendigheid ervan tegen geconcentreerd zoutzuur, is niets 
bekend. Tijdens de kolomelutie van lllln met 12 M HCl is 
verbreking van de hechting en elutie van sporen D2EHPA in 
theorie mogelijk. In dat geval wordt bij de lage 
zuurgraad van het labelmedium (pH=S-6) het sterke 111In
D2EHPA-complex gevormd, ten koste van het zwakke 11lln
oxine-complex. Ter verificatie van de bovenstaande aan
name zijn een tweetal experimenten uitgevoerd. In eerste 
instantie werd vastgesteld dat de invangcapaciteit van de 
teflon/D2EHPA-kolom voor ll 1In niet vermindert na spoelen 
van de kolom met een overmaat 12 M HCl. Elutie op grote 
schaal van D2EHPA lijkt derhalve niet op te treden. In 
een tweede experiment is een 111InC13-oplossing (in 12 M 
HCl) gezuiverd van de aanwezig veronderstelde sporen 
D2EHPA door middel van extractie met een overmaat hexaan. 
Ook deze maatregel kon niet leiden tot een verhoging van 
het oxine-labelrendement. 

3. een te hoge anionen-concentratie. Zoals eerder vermeld is 
het 111In3+-ion in staat diverse anion-complexen te vor
men, zo ook met Cl- en acetaationen. Vooral bij hoge 
anionen-concentratie kan dit ten koste gaan van het 
oxine-labelrendement. Het zorgvuldig laag houden van de 
chloride- en acetaatconcentraties kon evenmin leiden tot 
een verbeterd labelrendement. 

4. aanwezigheid van sporen metaalionen (Al, Fe, Zn). Derge
lijke verontreinigingen worden analoog aan lllln3+ in 
meer of mindere mate gecomplexeerd door oxine en kunnen 
derhalve l~iden tot een verlaging van het labelrendement. 
Door gebruikmaking van goed gezuiverd glaswerk en P.A. 
chemicalien en door contact van bijvoorbeeld chloroform 
met rubber caps en dergelijke te voorkomen, kan de aanwe
zigheid van dergelijke verontreinigingen eventueel worden 
voorkomen. Maatregelen in deze richting hebben vooralsnog 
niet geleid tot het beoogde doel van verhoogd labelrende
ment. Een andere bron van verontreinigingen werd vervol
gens gezocht in het toegepaste gedestilleerd water, dat 
tijdens de opwerkprocedure van het bestraalde trefplaat 
wordt gebruikt. Gedurende de hele radiochemische zuive
ringsprocedure wordt ruim 1 liter water verwerkt, deels 
bij het prepareren van de teflon/D2EHPA-kolom, deels ter 
doorverdunning van de oorspronkelijk sterk zure tref-
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plaatoplossing. De in dit water aanwezige verontreinigin
gen worden mogelijk analoog aan 111In3+ in de kolom 
ingevangen en zo geconcentreerd. Uiteindelijk vindt elu
tie met 12M HCl plaats waarbij zowel lllln als de aanwe
zig veronderstelde verontreinigingen uit de kolom worden 
geelueerd. 
Na aanpassing van de radiochemische zuiveringsprocedure 
bleek uiteindelijk reproduceerbare oxine-labelling (vol
gens voorschrift) mogelijk met labelrendementen van circa 
90%. De genoemde aanpassing voorziet in het zuiveren van 
het toegepaste gedestilleerd water, en kan als volgt 
worden uitgevoerd: 
gezien het analoge gedrag van verontreiniging en lllln 
bij laden en elueren van de teflon/D2EHPA-kolom, ligt 
waterzuivering in licht zuur milieu met behulp van een
zelfde kolom voor de hand. De teflon/D2EHPA-"zuiverings
kolom" wordt geprepareerd zoals uiteengezet in Par.4.2. 
Middels deze kolom wordt een (grote) hoeveelheid gedes
tilleerd water met daarin opgelost een weinig 12M HCl 
(eindmolariteit 0,12M HCl) gezuiverd van de relevante 
verontreinigingen. Tijdens de gehele opwerkprocedure van 
de bestraalde trefplaat wordt vervolgens alleen nog ge
bruik gemaakt van deze gezuiverde Hel-oplossing: met name 
bij het prepareren van de lllln-"produktiekolom" en bij 
het doorverdunnen van de oorspronkelijk sterk zure tref
plaatoplossing (eventueel te neutraliseren met geconcen
treerde NaOH-oplossing). 

Zoals vermeld levert lllln dat langs deze gemodificeerde op
werkingsprocedure is verkregen, een goed en betrouwbaar 
oxine-labelrendement. 

ii) Labelling van tropolon met lllln. 
Labelling van tropolon met lllln is evenals bij oxine geba
seerd op complexering van het lll1n3+-ion. De verbinding 
(C7H602, Mr=l22 gr/mol, zie Fig.l.6) is voor toepassing als 
radiofarmacon ontwikkeld om bloedcellabelling bij aanwezig
heid van bloedplasma mogelijk te maken, en is derhalve goed 
oplosbaar in waterig milieu. Een in de literatuur (36) 
genoemd bereidingsvoorschrift van het 111In-tropolon-complex 
kan als volgt worden samengevat: 
- 20 ~1 tropolon-oplossing (1 ~g/~1 tropolon in een fysiolo

gisch zoutoplossing) 
- toevoegen van circa 1 mCi 111 InC1 3-oplossing 
-zuurgraad aanpassen met 0,1 M NaGH-oplossing tot pH=6,5 

In afwijking van bovenstaand voorschrift is tijdens tropo
lon-labellingsexperimenten het oxine-labellingsvoorschrift 
gehanteerd. Evenals ll11n-oxine is het 111In-tropolon-com
plex extraheerbaar in chloroform (CHCI 3 ). Uitvoeren van deze 
methode heeft als voordeel dat op relatief eenvoudige wijze 
informatie kan worden verkregen omtrent het labelrendement 
van de verbinding: vergelijking van aktiviteiten in chloro
form- en waterfase. Een bijkomend voordeel is dat het 111In
tropolon-complex na afdampen van het extractiemiddel kan 
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worden opgelost in ieder gewenst milieu. Langs deze weg zijn 
overall-label-rendementen gehaald van 90%. 

iii) Labelling van DTPA met lllln. 
Ten aanzien van labelling van DTPA met het radionuclide 
lllln Z1Jn in de literatuur geen voorschriften aangetroffen. 
DTPA (diethyleen-triamine-penta-azijnzuur, zie Fig.1.4) 
vormt een sterk 1:1 complex met het driewaardige lllln3+_ion 
bij pH 6-7 (7). Getracht is labelling uit te voeren door 
samenvoeging van een 111InC1 3-oplossing in O,OSM HCl en een 
DTPA-oplossing in fosfaatbuffer (pH 6-6,5). Zoals zal blij
ken in volgende Par.4.5 zijn op deze wijze labelrendementen 
gehaald van tenminste 95%. 
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PAR.4.5 BEPALING RADIOCHEMISCHE ZUIVERHEID 

Een gebruikelijke methode ter bepaling van de radiochemische zui
verheid van een radiofarmacon is de zogenaamde "dunne laag chroma
tografie", in het vervolg afgekort met TLC (thin layer chromatogra
phy). De genoemde analysetechniek is gebaseerd op op de ruimtelijke 
scheiding van de diverse in het radiofarmacon aanwezige radiochemi
sche verbindingen. Deze ruimtelijke scheiding berust op verschillen 
in affiniteit van de verbindingen voor de in het systeem te onder
scheiden 
- stationaire fase: backing met dunne absorberende coating, en de 
- mobiele fase: vloeistof waarin de diverse in het radiofarmacon 

aanwezige verbindingen in meer of mindere mate oplosbaar zijn. 
De genoemde procedure ter bepaling van de radiochemische zuiverheid 
kan als volgt worden geschetst, zie ook Fig.4.9. 
Een kleine hoeveelheid (circa 5 pl) van het radiofarmacon wordt 
aangebracht op de dunne absorberende coating (stationaire fase). Na 
plaatsing van deze plaat in de mobiele fase, stijgt het niveau van 
het oplosmiddel in de plaat ten gevolge van de capillaire werking 
van de absorberende laag. Ten gevolge van verschillen in affiniteit 
van de verschillende radiochemische componenten voor de stationaire 
en mobiele fase, worden alle componenten met verschillende snelhe
den meegevoerd. Dit resulteert in een ruimtelijke scheiding waarbij 
voor iedere component een karakteristieke Rf-waarde is te onder
scheiden: het quotient van de door de component en de mobiele fase 
afgelegde weg. Door middel van aktiviteitsmeting als functie van de 
plaats op de absorberende laag kan zodoende zowel een kwalitatieve 
als kwantitatieve analyse worden uitgevoerd van de radiochemische 
samenstelling van het radiofarmacon. 

Fig.4.9 Weergave van een TLC-systeem ter bepaling van de radioche
mische zuiverheid van een radiofarmacon. 
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Tijdens het literatuuronderzoek is alleen een TLC-systeem (combina
tie van stationaire en mobiele fase) aangetroffen voor radiochemi
sche scheiding van lllrn3+ en het lllrn-DTPA-complex: 

stationaire fase 
mobiele fase 
Rf-waarden lllrn3+ : 

silicagel 
NH4COOCH3 
0,0- 0,1 
0,7 

(10%)/methanol; (1/1) 

lllrn-DTPA: 

Elders in de literatuur wordt voor ditzelfde systeem voor de compo
nent lllrn-DTPA een Rf-waarde opgegeven van 1,0. 
Uit experimenten ter bepaling van de radiochemische zuiverheid 
(labelrendement) van een hoeveelheid lllrn-DTPA-complex, bleek 
bovenstaand systeem goed te voldoen: het resultaat van een TLC -
scan is weergegeven in onderstaande Fig.4.10. 

Fig.4.10 Weergave van de aktiviteitsverdeling na TLC-scheiding. 
De Rf-waarde van 111rn3+ is gebaseerd op TLC-analyse 
van een hoeveelheid lllrnc13 • 

stationaire fase silicagel 
mobiele fase NH4COOCH3 (10%)/ MeOH; (1/1) 

Rf-waarde 111 rn-DTPA 0,45 
" lllrn3+ 0 

Rf=O Rf=O,S Rf=l,O 

Zoals vermeld zijn in de literatuur geen systemen aangetroffen 
voor TLC-scheiding tussen lllrn3+ en het lllrn-oxine- of het 
lllrn-tropolon-complex. Gezien de oplosbaarheid van beide comple
xen in chloroform, is in eerste instantie gekozen voor een chlo
roform-houdende mobiele fase: CHC1 3/MeOH/HAc (170/30/2). Dit 
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levert in combinatie met cellulose als absorberende TLC-laag 
goede resultaten. In onderstaande Fig.4.11 wordt een met dit 
srsteem uitgevoerde radiochemische analyse van een hoeveelheid 
1 lrn-oxine weergegeven. 

Fig.4.11 Weergave van de aktiviteitsverdeling na TLC-scheiding 
van een hoeveelheid lllln-oxine. 

Rf=O 

stationaire fase 
mobiele fase 
Rf-waarde 111rn-oxine 

" 111rn3+ 

cellulose 
CHC1 3/MeOH/HAc; (170/30/2) 
0 '9-1 ,0 
0,0 

Rf=O,S Rf=l ,0 

Uit bovenstaande TLC-analyse van lllrn-oxine blijkt dat in het 
produkt circa 10% niet-gecomplexeerd 111rn voorkomt. Dit komt 
overeen met de in (31) vermelde gegevens, waaruit blijkt dat 
-de verhouding van wel en niet-gecomplexeerde l11In afhankelijk 

is van de exine-concentratie in het eindprodukt, en dat 
- het extractie-rendement van het niet-gelabelde oxine tijdens de 

opwerking van het produkt gemiddeld slechts 30% bedraagt 
(extractie met CH2c1 2 in plaats van CHC1 3). 

Ter verhoging van het complexerings-rendement wordt geadviseerd 
circa 100 ~gr oxine aan het eindprodukt toe te voegen. Uit expe
rimenten is gebleken dat opvolging van bovenstaand advies inder
daad leidt tot verhoging van het labelrendement van oxine met 
lllln, zie Fig.4.12. 
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Fig.4.12 TLC-analyse van het lllln-oxine-complex na 
van 100 ~gr oxine aan het eindprodukt, 
Fig.4.11). 

R =0 Rf=O,S 

toevoeging 
(vergelijk 

Voor de controle op radiochemische zuiverheid van het geproduceerde 
lllrn-tropolon-complex, is tijdens dit onderzoek hetzelfde TLC
systeem gehanteerd als voor 111 In-oxine. De hiertoe uitgevoerde 
experimenten hebben echter minder goed reproduceerbare resultaten 
opgeleverd: wisselende Rf-waarden tussen 0,5 en 1,0, en in sommige 
gevallen een te brede piek. De oorzaak hiervan wordt gezocht in het 
feit dat bij uitvoering van deze TLC-controles relatief veel mon
ster is opgebracht. Dit was in verband met de lage specifieke 
aktiviteit (weinig aktiviteit per gewichtshoeveelheid tropolon) 
nodig voor behoud van voldoende statistiek bij de stralingsdetec
tie. 
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PAR.4.6 STRALINGSVEILIGHEIDSASPEKTEN 

In deze paragraaf worden de risico's besproken ten gevolge van 
(uitwendige) bestraling van de radiologisch werker, tijdens op
werking van een geproduceerde hoeveelheid lllrn. 
Bij protonen-bestraling van metallisch cadmium (natuurlijke sa
menstelling) op koper, wordt naast de in Par.3.7 vermelde nucli
den een grote verscheidenheid aan kortlevende radionucliden (T<l 
uur) geproduceerd. Gedurende de eerste uren na einde van bestra
ling, neemt de aktiviteit van deze nucliden en het daarmee samen
hangende stralingsniveau, snel af. Om deze reden wordt aangeraden 
de trefplaat pas na enkele uren na einde van bestraling uit de 
bestralingsopstelling te verwijderen. Door de constructie van de 
bestralingsopstelling, zie Appendix A, kan deze handeling snel en 
op afstand worden uitgevoerd. Na dit tijdstip wordt het stra
lingsniveau voornamelijk bepaald door de nucliden 109In, IlOmln 
en 111 In. De aktiviteit van elk der backing-aktiveringsprodukten 
62zn en 65zn ligt waarschijnlijk een orde lager dan die van de 
genoemde indium-isotopen, zodat de bijdragen hiervan aan het 
totale stralingsniveau gemakshalve worden verwaarloosd. 
Bij het bepalen van de stralingsrisico's voor de radiologisch 
werker, spelen de concrete hoeveelheden aktiviteit vanzelfspre
kend een belangrijke rol. Door fysisch verval zijn deze hoeveel
heden afhankelijk van het tijdstip waarop met de aktiviteit wordt 
gemanipuleerd. Op circa vijf uur na einde van bestraling bedragen 
de aktiviteiten verhoudingsgewijs 
109In:110mln:lllln = 2,5:1,5:1,0. 

Het stralingsniveau bij de onafgeschermde trefplaat wordt veroor
zaakt door uitzending van 
- gammastraling 
- annihilatiestraling 
- Rontgenstraling 
- betastraling 
- conversie-elektronen 

In de volgende Tabel 4.3 wordt een schatting gegeven van de in 
zacht weefsel geabsorbeerde stralingsdosis, ten gevolge van uit
wendige bestraling op 30 centimeter van de radioaktieve bron. De 
berekeningen zijn gebaseerd op vuistregels voor praktische stra
lingshygiene1 en hebben betrekking op een bron van 37 MBq lllin, 
55,5 MBq 1 Omin en 92,5 MBq l09In. In verband met de relatief 
lage energien van de uitgezonden elektronen (betadeeltjes en 
conversie-elektronen van maximaal 350 keV), zijn de gevolgen van 
het optreden van remstraling te verwaarlozen. Door de volledige 
absorbtie van deze elektronen in het oppervlakteweefsel, zal de 
dosis in de huid hoger zijn dan in dieper gelegen weefsels/orga
nen. De geasorbeerde dosis ten gevolge van Rontgenstraling is 
tenminste vier maal groter in botweefsel dan in zacht weefsel. 
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Tabel 4.3 Schatting van de geabsorbeerde dosis in ~Gy/h in zacht 
oppervlakte-weefsel bij blootstelling aan uitwendige 
bestraling op 30 centimeter van een onafgeschermde bron 
van 37 MBq lllln, 55,5 MBq IlOmln en 92,5 MBq l09ln. 

gamma- en annihi- Rontgen- betastrating en 
latiestraling straling conversie-elektr. 

1091n 75 50 750 
110m1n 225 30 << 

11Jin 20 20 300 

Met behulp van Tabel 4.3 kan worden geconcludeerd dat de in zacht 
oppervlakte-weefsel geabsorbeerde stralingdosis ten gevolge van 
uitwendige bestraling, voornamelijk wordt bepaald door de uitzen
ding van (betadeeltjes en) conversie-elektronen door 109In en 
lllln, en in mindere mate door de "harde" fotonenstraling van 
llOmln. Globaal wordt het dosistempo in oppervlakte-weefsel op 30 
centimeter van de onafgeschermde aktiviteit geschat op 1500 ~Gy/h 
per geproduceerde 37 MBq 11 1In op 5 uur na einde van bestraling. 

Ten aanzien van het aanbrengen van een efficiente afscherming van 
de aktiviteit, kan het volgende worden opgemerkt. De door l09In 
en lllln uitgezonden elektronen (betastraling en conversie-elek
tronen) hebben een kinetische energie van tussen de 145 en 350 
keV. Produktie van remstraling bij interacties van deze elektro
nen met omringende materialen, is bij deze lage energien te 
verwaarlozen (<1%). De dracht in lucht bedraagt tussen de 15 
centimeter en 1 meter, terwijl de elektronen volledig worden 
gestopt in een afscherming van 3 mm perspex of glas. Aanbrengen 
van deze afscherming reduceert de huiddosis ten gevolge van 
uitwendige bestraling met een faktor 3. 
Ter bescherming tegen gamma- en annihilatiestraling wordt in het 
algemeen een loodafscherming aangebracht. In verband met de hoog
energetische gammastraling van IlOmln (per desintegratie gemid
deld 1,7 gammakwanten met energien van 885 keVen hoger), is dit 
echter moeilijk te realiseren. Bij dergelijke energien bedraagt 
de halveringsdikte voor lood circa 8 mm. Rekening houdende met 
het verschijnsel van build-up reduceert een loodafscherming van 5 
cm dikte de intensiteit van deze hoogenergetische gammastraling 
slechts met een faktor 30. Het exposietempo ten gevolge van een 
720 MBq bron IlOmln (=20 mCi) op het oppervlak van een 5 cm 
dikke loodafscherming, bedraagt volgens berekening circa 200 mR/h 
(wettelijke limiet voor transport). Bij een grotere bron IlOmln 
leidt dit bij transport tot praktische problemen. 

Bij wijze van calamiteit kan worden verondersteld dat de radiolo
gisch werker gedurende langere tijd wordt blootgesteld aan uit
wendige bestraling van een geproduceerde hoeveelheid van 1850 MBq 
lllln. Indien de betreffende persoon 30 centimeter van de onafge
schermde bron is verwijderd, zal de geabsorbeerde dosis in het 
huidweefsel per uur blootstelling circa 75 mGy bedragen. In 
dieper gelegen weefsels zullen de doses per uur blootstelling in 
zacht weefsel 21 en in botweefsel 36 mGy bedragen. 
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Bij ingestie of inhalatie door de radiologisch werker van een 
dergelijke bron, ligt het effectief volgdosisequivalent (maat 
voor de gemiddelde schade in het hele lichaam) in de orde van 
respectievelijk 1,5 en 1,0 Sv. De meest waarschijnlijke omstan
digheid waaronder inwendige besmetting in die omvang zou kunnen 
plaatsvinden, treedt op tijdens het droogdampen van de in oplos
sing zijnde aktiviteit. Ten gevolge van een eventuele breuk in 
het glaswerk wordt de vrijkomende oplossing te snel verhit, 
hetgeen kan leiden tot spatten (ingestie) en verdamping (inhala
tie). Door het aanbrengen van een spatscherm en door de handeling 
in een gesloten goed werkende zuurkast uit te voeren, kan inges
tie en/of inhalatie van de aktiviteit bij het optreden van een 
dergelijke calamiteit worden voorkomen. 
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HOOFDSTUK 5: PRODUKTIE VAN lllln VIA DE (P,2N)-REAKTIE OP 
VERRIJKT I 12cd 

PAR.5.1 SCHATTING VAN TREFPLAATOPBRENGSTEN VOOR lllln EN 114mln 
(VERRIJKT 112cd) 

In Par.3.8 is een methode vastgelegd voor routinematige produktie 
van lilin-aktiviteit voor toepassing in de nucleaire geneeskunde. 
Het volgen van deze procedure (protonbestraling van metallisch 
cadmium van natuurlijke samenstelling) leidt echter tot een rela
tief hoog 114min-gehalte (0,56 %op calibratietijdstip) in verge
lijking met commercieel verkrijgbare lllin-produkten (0,05 % op 
calibratietijdstip). Het verkrijgen van een dergelijk laag gehalte 
is in de praktijk alleen mogelijk door toepassing van verrijkt 
trefplaatmateriaal. Zoals uit Tabel 3.3 blijkt, komt hiervoor in 
aanmerking verrijkt lllcd, 112cd of ll3cd. In Fig.3.2 zijn de 
werkzame doorsneden gegeven voor de (p,n)- en de (p,2n)-reaktie op 
respektievelijk lllcd en 112cd, voor de 113cd(p,3n)lllrn-reaktie 
Z1Jn geen literatuurgegevens beschikbaar. Voor het beschikbare 
proton-energiegebied (EP < 27 MeV) lijkt toepassing van 112cd het 
meest geschikt. 
Voor de schatting van de trefplaatopbrengsten voor lllln en 114mrn 
(bij bestraling van verrijkt 112cd) is de isotopische samenstelling 
van het metaal van groot belang. Volgens opgave (32) bedraagt de 
verrijkingsgraad van commercieel verkrijgbaar 112cd circa 98,6 %. 
Exacte gegevens over de verdeling van de resterende stabiele cad
miumisotopen zijn niet bekend. 
Met het feit dat het remmend vermogen (Fig.3.1) voor verrijkt 112cd 
en natuurlijk cadmium nagenoeg gelijk zijn, kan eenvoudig worden 
aangenomen dat de dunne trefplaatopbrengst voor lllln een faktor 
4,1 (= verrijkingsgraad 112cd/natuurlijk voorkomen 11 2cd) groter is 
dan weergegeven in Fig.3.4. Voor de volledigheid is de dunne tref
plaatopbrengst bij gebruik van verrijkt trefplaatmateriaal weerge-
geven in onderstaande Fig.5.1. 

Fig.S.l 
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Dunne trefplaatopbrengst voor lllrn bij protonenbestra
ling van 98,6% verrijkt 112cd (berekend). 
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Uit Fig.5.1 blijkt dat de hoogste lilin-opbrengst wordt verkregen 
bij een proton-eneryietrajekt van rond de 22 MeV. Een eventuele 
verontreiniging met 1 4mln zal in dit proton-energiegebied voorna
melijk het gevolg zijn van de (p,3n)-reaktie op Il6cd. Het ll6cd
gehalte in 98,6 % verrijkt 112cd zal naar verwachting ten minste 
een faktor 50 lager zijn dan het natuurlijk voorkomen van het 
isotoop (7,58 %). Globaal zal de 114mln-opbrengst met eenzelfde 
faktor worden gereduceerd. 
Uit de op literatuurgegevens gebaseerde Fig.5.1 is de dikke tref
plaatopbrengst voor lllln berekend, zie Fig.5.2. 

Fig.5.2 Dikke trefplaatopbrengst voor lllln bij bestraling van 
98,6 % verrijkt ll2cd, als funktie van de proton-begin
energie Epo• 
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PAR.5.2 VASTLEGGING OPTIMALE BESTRALINGSCONDITIES (VERRIJKT 112cd) 

Verondersteld wordt dat bij toepassing van verrijkt trefplaatmate
riaal het gehalte van de belangrijkste radionuclidische verontrei
niging 114mrn voldoende laag is. Bij de vastlegging van de optimale 
bestralingscondities (energietrajekt, trefplaatdikte) geldt daarom 
als enig criterium: een zo hoog mogelijke 11lrn-opbrengst tegen zo 
gering mogelijke produktiekosten. In tegenstelling tot in Par.3.8 
zijn de totale produktiekosten opgebouwd uit cyclotron-bedrijfskos
ten èn trefplaatmateriaalkosten. Volgens opgave van de leverancier 
(jan '86) bedragen deze laatste f2,30 per mg cadmium-112. Bij de 
bepaling van de totale kosten wordt in eerste instantie veronder
steld dat recycling van het kostbare trefplaatmateriaal (nog) niet 
tot de mogeli~kheden behoort: per produktiecyclus gaat de totale 
hoeveelheid 11 Cd verloren. In verband met deze materiaalkosten is 
het derhalve van belang de totale hoeveelheid 112cd per produktie 
zo klein mogelijk te houden. Dit kan onder meer gerealiseerd worden 
door het oppervlak van protonen-bundel en trefplaat evenredig te 
verkleinen. Een te klein oppervlak echter kan leiden tot overver
hitting en/of problemen bij het positioneren van bundel. Verklei
ning van de trefplaatdikte gaat in het algemeen ten koste van de 
111 In-opbrengst, waardoor de bestralingsduur en de daarmee samen
hangende kosten zullen toenemen. 

In analogie met Par.3.8 worden bij deze produktiekosten-berekening 
een aantal veronderstellingen gemaakt: 

a) de cyclotronbedrijfskosten bedragen f750,= per uur; 
b) de effectieve protonen-bundelstroom bedraagt 25 pA; 
c) de doorsnede van de trefplaat bedraagt 10 mm; 

De trefplaatopbrengst van 111In kan als functie van de trefplaat
dikte en het proton-energietrajekt worden berekend met behulp van 
Fig.5.2, zie onderstaande Tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Trefplaatopbrengst van 111 In bij gebruik van 98,6% ver
rijkt 112cd, als funktie van het proton-energietrajekt. 

proton-ener
gietrajekt 
in MeV 

22,5-21,5 
23,0-21,0 
23,5-20,5 
24,0-20,0 
24,5-19,5 
25,0-19,0 
25,5-18,5 

trefplaat
dikte 
in mm 

0' 10 
0,20 
0,29 
0,36 
0,46 
0,55 
0,64 

benodigde 
massa 
in mg 

70 
140 
200 
245 
315 
375 
435 

111 In-opbrengst 
in MBq/pAh 

28 
55,5 
74 

104 
126 
148 
174 

Uit de bovenstaande gegevens kunnen nu de totale produktiekosten 
worden berekend als funktie van de toegepaste hoeveelheid verrijkt 
trefplaatmateriaal (112cd). In Fig.5.3 zijn de resultaten van een 
dergelijke berekening weergegeven. 



Fig.5.3 
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Schatting van de (variabele) kosten voor produktie van 
185, 740 en 1850 MBq lllln (op moment van calibratie), via 
protonenbestraling van verrijkt 11 2cd. De materiaalkosten 
zijn weergegeven met een stippellijn. 
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De cyclotron-produktiekosten nemen (ten gevolge van een toenemende 
111In-opbrengst) af bij toenemende trefplaatmassa/dikte. De mate
riaalkosten nemen evenredig met de trefplaatmassa toe. De optimale 
trefplaatmassa wordt vastgelegd door het punt waarbij de totale 
produktiekosten minimaal zijn. De ligging van dit minimum is, zoals 
blijkt uit Fig.5.3, afhankelijk van de gewenste hoeveelheid 111In. 
Samenvattend kan worden gesteld dat de optimale trefplaat massa 
circa 100-350 mg 112cd bedraagt, bij produktie van 185-1850 MBq 
111In. Dit komt bij een trefplaatdoorsnede van 10 mm neer op een 
trefplaatdikte van globaal 0,15-0,51 mm. De bijbehorende optimale 
proton-energietrajekten kunnen worden geschat uit de gegevens van 
Tabel 5.1, en bedragen afgerond 
100 mg ( =0, 15 mrn): 23 ~21 Me V 
350 mg (=0,51 mrn): 25 -+19 MeV. 
Nader onderzocht dient te worden in welke mate verkleining van 
zowel bundeldiameter als trefplaatoppervlak (vergroting van de 
oppervlakte-stroomdichtheid) in de praktijk realiseerbaar is. Bij 
verkleining van de bundeldiameter met een faktor x, wordt de beno
digde trefplaatmassa gereduceerd met een faktor x2. 
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In het voorgaande is in eerste istantie verondersteld dat terugwin
ning van het verrijkt trefplaatmateriaal niet mogelijk is. Mocht in 
de toekomst blijken dat gedeeltelijke terugwinning van 112cd wèl 
tot de mogelijkheden behoort, dan wordt het produceren van lilin
aktiviteit vanzelfsprekend goedkoper. In onderstaande Fig.5.4 en 
5.5 zijn de produktiekosten nogmaals weergegeven, echter nu voor 
het geval dat het percentage 112cd-terugwinning respectievelijk 50 
en 95% bedaagt. 

Fig.5.4 Schatting van de (variabele) kosten voor produktie van 
185, 740 en 1850 MBq 11 1In (op moment van calibratie), via 
protonenbestraling van verrijkt 11 2cd, in de veronderstel
ling dat 50% terugwinning van het verrijkt 112cd mogelijk 
is. De materiaalkosten zijn weergegeven met een stippel
lijn. 
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Fig.5,5 
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Schatting van de (variabele) kosten voor produktie van 
185, 740 en 1850 MBq 11 lrn (op moment van calibratie), via 
protonenbestraling van verrijkt 112cd, in de veronderstel
ling dat 95% terugwinning van het verrijkt 112cd mogelijk 
is. De materiaalkosten zijn weergegeven met een stippel
lijn. 
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Bij vergelijking van deze figuren met Fig.5.3 (terugwinning van 0%) 
kan niet alleen worden geconcludeerd dat lilin-produktie met terug
winning inderdaad goedkoper is, maar tevens dat de optimale tref
plaatmassa/dikte groter wordt naarmate een groter percentage 112cd 
kan worden teruggewonnen. 

Tenslotte kan nog een vergelijking worden getrokken met de produk
tiekosten die optreden als geen verrijkt trefplaatmateriaal wordt 
gehanteerd. Onder de produktieomstandigheden zoals vermeld in 
Par.3.8, bedragen de kosten hierbij 

f 255,= voor produktie 
f1020,= 11 11 

f2550,= 11 11 

van 185 MBq lllrn 
11 740 MBq 11 

11 1850 MBq 11 

op moment van calibratie 
11 11 

11 11 

Afhankelijk van de gewenste hoeveelheid lllrn, en afhankelijk van 
het percentage 112cd-terugwinning, kan gebruik van natuurlijk cad
mium dus zowel goedkoper als duurder zijn dan gebruik van verrijkt 
trefplaatmateriaal. 
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PAR.5.3 TREFPLAATBEREIDING (VERRIJKT 112cd) 

Voor routinematige bereiding van een 112cd-trefplaat, spelen de 
volgende overwegingen een rol: 

i) In de vorige paragraaf is geconcludeerd dat, afhankelijk van 
de gewenste hoeveelheid 111 In, de trefplaatmassa uit globaal 
100 à 350 rng dient te bestaan. Met de veronderstelling dat 
de doorsnede van het trefplaatoppervlak 10 mrn bedraagt, is 
deze massa gekoppeld aan een trefplaatdikte van globaal 150-
510 pm. 

ii) Aangezien de materiaalkosten f2,30 per rngr 112cd bedragen, 
dienen eventuele verliezen tijdens de trefplaatbereiding tot 
een minimum beperkt te worden. 

iii) De in Par.4.1 besproken trefplaatbereiding is gebaseerd op 
opsmelting van een plaatje metallisch cadmium van 1 mrn 
dikte. Verrijkt 112cd wordt daarentegen waarschijnlijk aan
geleverd in poedervorm, zodat trefplaatbereiding via opsmel
ting zonder aanpassing niet mogelijk lijkt (overmatige oxi
datie en/of verdamping). 

Ten aanzien van de trefplaatbereiding van verrijkt 112cd via 
elektrolyse uit sulfaat-milieu, gelden dezelfde problemen als 
beschreven in Par.4.1: 
- sterke neiging tot dendrietvorming, vooral aan de rand van het 

oppervlak; 
- langdurig en bewerkelijk proces; 
- cadmiumlagen van maximaal 150 pm dikte; 
Een belangrijk bijkomend nadeel van deze methode wordt gevormd 
door het feit dat de voor elektrolyse optimale cadmiumconcentra
tie circa 100 gr/liter bedraagt. Bij een verondersteld volume van 
de elektrolyt-oplossing van 50 ml, komt dat neer op een 112cd
massa van 5 gr, hetgeen een waarde vertegenwoordigt van 
fll.500,=. In verband met het bovenstaande lijkt elektrolyse voor 
routinematige 112cd-trefplaatbereiding niet erg geschikt. 

In het volgende wordt beschreven hoe, uitgaande van cadmiumpoe
der, is getracht trefplaatbereiding te bereiken door middel van 
opsmelting. Het voor experimenten benodigde cadmium (van natuur
lijke samenstelling) kan in poedervorm worden verkregen via elek
trolytische neerslag van cadmium bij hoge stroomdichtheden. De 
bij deze elektrolyse gevormde dendrieten zijn eenvoudig te ver
wijderen en te verwerken tot poeder. Om eventuele oxidatie van 
het cadmium aan de lucht te voorkomen, wordt het poeder bewaard 
in een afgesloten hoeveelheid aceton. Aceton verdient hierbij de 
voorkeur omdat deze via verdamping snel en efficient te verwijde
ren is. 

In eerste instantie is de opsmelting van cadmiumpoeder uitgevoerd 
onder stikstof- en heliumatmosfeer. Ondanks deze maatregel kon 
oxidatie van het metaal niet worden voorkomen: omzetting van 
zilverkleurig cadmium in lichtbruin cadmiurnoxide. Opsmelting 
onder reducerend waterstofgas is in verband met explosiegevaar 
niet uitgevoerd. 
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Vervolgens is getracht het tijdens verhitting optredende oxida
tieproces tegen te gaan door toevoeging van diverse soldeermidde
len (anti-oxidanten, vloeimiddelen), welke geschikt zijn voor 
temperaturen tussen de 200 en 330 °c: S-39, Purine, Castolin 
1802N. Alhoewel oxidatie op deze wijze ogenschijnlijk kon worden 
voorkomen, is deze methode in verband met grote verliezen door 
verdamping van vloeibaar cadmium niet geschikt voor verwerking 
van verrijkt materiaal. Bovendien bestaat de kans dat de tref
plaat langs deze weg wordt verontreinigd met onder andere zink. 

Uit literatuurstudie blijkt (29) dat verdamping van vloeibaar 
cadmium-metaal kan worden voorkomen door het aanbrengen van een 
beschermende laag. Bovendien wordt ter verkleining van het effec
tieve oppervlak aangeraden het poeder zo goed mogelijk samen te 
persen tot een blokje. De beschermende laag kan bestaan uit een 
zware olie of uit gesmolten NaOH (caustic soda). Voorwaarde bij 
het gebruik van zware olien is dat het kook/ontvlampunt van de 
olie hoger moet liggen dan het smeltpunt van metallisch cadmium 
(320,9°C). Een van de weinige organische verbindingen die hieraan 
voldoet is het nonadekaan: CH3(cH2) 17cH3 , kookpunt 330°C, 
smeltpunt 32°C. Uit de uitgevoerde experimenten kan worden gecon
cludeerd dat door gebruikmaking van deze verbinding zowel oxida
tie als verdamping van samengeperst cadmium kan worden voorkomen. 
Nadeel van deze methode is echter dat ten gevolge van de aard van 
verbinding (vet) geen hechting op koper wordt verkregen: tijdens 
opsmelting vindt omzetting plaats van het blokje samengeperst 
cadmiumpoeder in een losse grillig gevormde korrel. Kort samenge
vat kan de methode als volgt worden uitgevoerd: 
- samenpersen van circa 200 mg metallisch cadmiumpoeder 
- het gevormde blokje in hittebestendig glas overdekken met 

nonadekaan 
- geheel langzaam verhitten tot circa 330°C 
- afkoelen tot circa 40°C en cadmiumkorrel verwijderen 
Ten gevolge van het lage smeltpunt van nonadekaan (32°C) 
het aanwezige cadmium reeds bij lage temperatuur volledig 
dekt, waardoor vroegtijdige oxidatie wordt voorkomen. 

wordt 
af ge-

Zoals gezegd kan de tegen oxidatie en verdamping beschermende 
laag naast een zware olie ook bestaan uit gesmolten NaOH (smelt
punt 318,4°C, kookpunt 1390°C). Uit de hiermee uitgevoerde expe
rimenten blijkt dat trefplaatbereiding via opsmelting met NaOH 
goede perspectieven biedt: geen materiaalverliezen ten gevolge 
van oxidatie en/of verdamping, en een stevige hechting op de 
koperbacking. De trefplaatbereiding kan als volgt worden uit
gevoerd: 

- samenpersen metallisch cadmiumpoeder 
- koperbacking plaatsen in reservoir van gesmolten NaOH, even-

tueel kan de backing zelf fungeren als reservoir 
- (snel) onderdompelen van het cadmiumblokje in de NaOH 
- afkoelen tot kamertemperatuur 
- oplossen van gestold NaOH in (warm) water 
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In tegenstelling tot bij gebruik van nonadekaan wordt bij deze 
methode het samengeperst cadmium pas toegevoegd nadat de bescher
mende substantie volledig is gesmolten, dit om vroegtijdige oxi
datie van het cadmium te voorkomen (smeltpunt NaOH 318,4°C). De 
oorzaak van het verkrijgen van de goedkwalitatieve cadmium/koper
hechting wordt onder andere toegeschreven aan het feit dat oxide
huidjes (CdO, CuO etc.) goed oplosbaar zijn in gesmolten NaOH. 
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PAR.5.4 OPWERKING lllin (VERRIJKT 112cd) 

De opwerking van de 111 In-aktiviteit (oplossen trefplaat, kolom
zuivering) kan analoog worden uitgevoerd als beschreven in 
Par.4.3. Hierbij kunnen echter een aantal kanttekeningen worden 
geplaatst. 

i) 

ii) 

In verband met de geringere trefplaatmassa bij toepassing 
van verrijkt 112cd (circa 200 mg) is voor het oplossen van 
de bestraalde trefplaat een kleinere hoeveelheid geconcen
treerde HBr nodig. Dit heeft een reduktie tot gevolg van het 
radioaktieve afvalvolume. 

Bij gebruikmaking van 98,6% verrijkt 11 2cd worden aanzien
lijk kleinere hoeveelheden langlevende radionucliden gepro
duceerd, met name I05Ag (41 dagen) en l09cd (464 dagen). Dit 
heeft een zeer gunstige invloed op het (radioaktief) afval
probleem. 

iii) Zoals uiteengezet in Par 4.3 is het bij gebruik van natuur
lijk cadmium in verband met de vorming van 109cd (uit 109In) 
en 115mrn (uit 115mcd), raadzaam het laden van de zuive
ringskalom zo snel mogelijk, en het elueren van kolom zo 
lang mogelijk na EOB uit te voeren. Bij toepassing van 
verrijkt 112cd als trefplaatmateriaal is uitvoering van deze 
voorzorgsmaatregel niet nodig. 

iv) Evenmin is 
dosimetrisch 
te stellen, 
kortlevende 
moment van 
mogelijk na 

het (bij gebruik van verrijkt materiaal) uit 
oogpunt noodzakelijk een bepaalde koeltijd in 

zie Par.2.5. In verband met de afwezigheid van 
radionuclidische verontreinigingen, kan het 
toediening van de lllrn-radiofarmaca zo snel 

einde van bestraling plaatsvinden. 

v) Door de geringe aanwezigheid van het langlevende 114mrn is 
het echter ook mogelijk de toediening enkele dagen uit te 
stellen. Met het oog op service-verlening aan de afnemers 
van de lllrn-produkten, is het mogelijk over te gaan op 
levering uit voorraad. 

vi) Bij bestraling van natuurlijk cadmium worden aanzienlijke 
hoeveelheden kortlevende radioisotopen geproduceerd, in het 
bijzonder llOmrn. Door de uitzending van hoogenergetische 
gammastraling is aanbrengen van adequate afscherming nauwe
lijks mogelijk. Door toepassing van verrijkt l12cd wordt het 
stralingsniveau van een hoeveelheid aktiviteit gereduceerd, 
en kan met minder afschermingsmateriaal worden volstaan. Dit 
heeft een gunstige invloed op de stralingsbelasting van de 
radiologisch werker. 
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PAR.S.S TERUGWINNING VERRIJKT TREFPLAATMATERIAAL 

Zoals vermeld in Par.5.2 wordt bij de kostenberekening van lilin
produktie (via protonen-bestraling van verrijkt 112cd) in eerste 
instantie verondersteld dat de bij iedere produktie benodigde 
cadmiummassa van 100 à 350 mg in Z1Jn geheel verloren gaat. 
Aangezien deze massa een waarde vertegenwoordigd van 230 à 800 
gulden, lijkt het uit financieel oogpunt interessant te onderzoe
ken of terugwinning van het verrijkte trefplaatmateriaal mogelijk 
is. Naast dit financiele voordeel leidt recycling bovendien tot 
een verminderde afhankelijkheid van leveranties van 112cd door 
derden. In het volgende wordt besproken hoe terugwinning van 
verrijkt 112cd zou kunnen worden uitgevoerd. 

In het volgende wordt aangegeven hoe terugwinning van het 112cd 
in de praktijk zou kunnen worden uitgevoerd. Vooralsnog hebben 
hiertoe geen experimenten plaatsgevonden. 
Indien de opwerking van de bestraalde trefplaat wordt uitgevoerd 
zoals beschreven in Par.4.2, dan bevindt zich het terug te winnen 
112cd in circa 0,5 liter 0,14 molaire HBr-oplossing. Terugwinning 
bestaat uit het isoleren van het cadmium, gevolgd door omzetting 
ervan in een zodanige vorm dat hernieuwde trefplaatbereiding 
mogelijk is (samengeperst metallisch cadmiumpoeder). 
Voor isolering van de cadmiummassa is het wenselijk het beginvo
lume van de 0,14 molaire HBr-oplossing drastisch te reduceren. 
Als deze volume-reductie plaatsvindt via indampen, dan moet reke
ning worden gehouden met verhoging van de zuurgraad van de oplos
sing (azeotroop van 10,5 M HBr, kookpunt 126,0°C). 
Het isoleren van de cadmiummassa kan in principe langs verschil
lende wegen worden uitgevoerd. Genoemd worden: 

i) vorming van een elektrolytisch neerslag bij hoge stroomdicht
heid. Zoals vermeld in Par.5.3 worden hierbij naaldvormige uit
steeksels (dendrieten) van metallisch cadmium gevormd, die een
voudig tot metallisch poeder zijn te verwerken (uitgangsprodukt 
voor trefplaatbereiding). Bij het uitvoeren van deze elektrolyse 
speelt de cadmiumconcentratie in de elektrolyt een belangrijke 
rol. Voor het verkrijgen van een voldoend hoge concentratie, 
lijkt het verstandig deze laatste stap van de terugwinning pas 
uit te voeren na verzameling van een aantal teruggewonnen cad
miummassa's. In verband met eventuele cadmiumverliezen, wordt 
aangeraden alle resterende vloeistoffracties te bewaren, samen te 
voegen en te hergebruiken bij een volgende terugwinningscyclus. 

ii) vorming van een neerslag van metallisch cadmium op zinkkor
rels (29), ten gevolge van uitwisseling van het cadmium in oplos
sing met het onedele zink. Na het samenpersen van deze cadmium
op-zink-korrels, is de zo gevormde metaalkorrel naar verwachting 
direkt geschikt als uitgangsstof voor een hernieuwde trefplaatbe
reiding via opsmelting met gesmolten NaOH: in tegenstelling tot 
het cadmium (dat op het backingmateriaal wordt gesmolten), lost 
het aanwezige zink (smeltpunt 446,8°C) op in de gesmolten NaOH. 

iii) een derde mogelijkheid ter isolering van het cadmium uit een 
niet-zure oplossing, is het door deze oplossing leiden van H2s-
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gas. waarbij een 112cds-neerslag wordt gevormd. Na verwijdering 
kan het zout-neerslag worden opgelost in een zuur milieu, om 
vervolgens via i) of ii) metallisch cadmium te kunnen vamen. 

In de praktijk zal moeten blijken welke van de bovenstaande 
technieken het best kan worden gehanteerd, en met welk rendement 
het verrijkt materiaal kan worden teruggewonnen. Zoals vermeld 
lijkt het verstandig de laatste stap van de terugwinning (vorming 
metallisch 11 2cd) pas uit te voeren nadat een aantal cadmiumfrac
ties zijn samengevoegd. Wegens verliezen dienen bovendien alle 
vloeistoffracties te worden bewaard. 
Een economische analyse ten aanzien van lilin-produktie met en 
zonder terugwinning van 112cd wordt gegeven in Par.5.2. 
Bij de hierboven geschetste procedures voor terugwinning van 
verrijkt 112cd-trefplaatmateriaal, dient echter de volgende kant
tekening te worden geplaatst. Zoals vermeld in Par.4.2, gaat bij 
het in oplossing brengen van de bestraalde trefplaat ook een 
geringe hoeveelheid koper (backingmateriaal) in oplossing. Bij 
beide recycling-methoden blijft deze hoeveelheid koper als ver
ontreiniging in het teruggewonnen cadmium aanwezig. In een ver
volgonderzoek kan worden getracht hoe aanwezigheid van koper 
eventueel zou kunnen worden voorkomen. Mogelijkheden hiertoe 
kunnen bestaan uit toepassing van een ionenwisselaar (Dowex 
50WX8. zie Par.4.2), of vorming van een selectieve neerslag van 
koper via elektrolyse. Wellicht eenvoudiger is het te onderzoeken 
of in plaats van koper een ander backingmateriaal kan worden 
gevonden dat niet leidt tot verontreiniging van het verrijkte 
cadmium. Toepassing van gesmolten NaOH bij de trefplaatbereiding 
biedt hiervoor naar verwachting goede perspektieven, zie Par.5.3. 
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HOOFDSTUK 6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Zoals uiteengezet in Hfst.l is het radionuclide lllrn door ZIJn 
gunstige stralingseigenschappen goed geschikt voor toepassjng in 
de nucleaire geneeskunde, met name voor diagnstisch onderzoek dat 
zich over enkele dagen uitstrekt. Het nuclide wordt voornameljjk 
toegepast bij onderzoek van de liquordynamiek in de hersenen 
(cisternografie) en bij onderzoek met behulp van gelabelde bloed
cellen. De lllin-radiofarmaca die hierbij zijn betrokken zijn 
respectievelijk lllin-DTPA en lllrn-oxine. In de toekomst wordt 
het nuclide wellicht in toenemende mate toegepast als radioaktief 
label van monoclanale antilichamen. Een grote doorbraak van dit 
in onderzoeksstadium zijnde toepassingsgebied, is de eerstkomende 
jaren echter niet te verwachten. 

Voor de produktie van 11 1rn-aktiviteit wordt in eerste instantie 
gekozen voor protonenbestraling van metallisch cadmium van na
tuurlijke samenstelling. De cadmium-trefplaatbereiding kan het 
best worden uitgevoerd door opsmelting van een plaatje cadmium op 
een koper-backing. 
Voor de vastlegging van de optimale bestralingscondities spelen 
uit financieel en dosimetrisch oogpunt de produktie-opbrengsten 
van lllrn en 114mrn de voornaamste rol: in het algemeen leidt 
verlaging van het 11 4mrn-gehalte door aanpassing van het proton
energietrajekt tevens tot verlaging van de 11 1rn-opbrengst (ver
hoging van de produktiekosten). Als compromis worden in Par.3.8 
de volgende bestralingscondities voorgesteld: 

proton-energietrajekt 
trefplaatdikte 
111 rn-opbrengst 
radionuclidische 
verontreinigingen 

22-.16 MeV 
0,5 mm metallisch cadmium 
37 MBq/pAh op EOB 

op EOB 

570% 
270% 

0,35% 
0,20% 
1,62% 

op roe (=48 uur na EOB) 

0,34% 
0,50% 
0,56% 
0,32%) 
1,42%) 

In verband met aanwezigheid van de kortlevende radionucliden 
109rn en llOmrn, wordt voor toediening van de aktiviteit een 
koeltijd ingesteld van 48 uur. Door aanwezigheid van het nuclide 
114mrn kunnen, afhankelijk van het toepassingsgebied, verhogingen 
van orgaandoses optreden van 100% (!)en meer, zie Tabel 2.6. 

Door gebruikmaking van 98,6% verrijkt l12cd als trefplaatmate
riaal, wordt het ll4mrn-gehalte (en de daarvan het gevolg zijnde 
dosisverhoging) met een faktor 50 gereduceerd. Omdat bovendien 
lllrn-produktie met toepassing van verrijkt 112cd niet veel 
duurder en soms zelfs goedkoper is dan met natuurlijk cadmium, 
ligt de keuze voor verrijkt 112cd als trefplaatmateriaal voor de 
hand. Uit berekening blijkt dat voor deze produktiewijze een 
lllrn-opbrengst van circa 74 MBq/pAh wordt verkregen, als voldaan 
wordt aan de volgende optimale bestralingscondities: 
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- trefplaatmassa van± 200 mg (verrijkt 112cd) 
- trefplaatdikte van ± 0,3 mm 
- beginenergie protonenbundel van ± 23,5 MeV 

De bereiding van een verrijkt 112cd-trefplaat kan het best worden 
uitgevoerd door het opsmelten van het metaal op een koperbacking 
onder een beschermende laag van gesmolten NaOH, dit om oxidatie 
en verdamping van het kostbare materiaal te voorkomen. 

Voor het bereiden van de diverse lllrn-radiofarmaca moet het 
geproduceerde 11 1rn met hoge radionuclidische zuiverheid en hoog 
rendement uit de bestraalde trefplaat worden geisoleerd. De hier
voor ontwikkelde methode (zie Par.4.2) kan als volgt worden 
samengevat: 
- oplossen van het bestraalde cadmium in geconcentreerde HBr; 

hierbij gaat ook de koperbacking gedeeltelijk in oplossing; 
doorverdunnen van de oplossing met gedestilleerd water (faktor 
100); 
oplossing leiden door een kolom van teflon-bolletjes waarop een 
lllrn3+_extraherende coating is aangebracht; 
de ingevangen 111 rn-aktiviteit uit de kolom elueren met gecon
centreerd zoutzuur; 

Aan de hand van gammaspectrametrische analyse wordt aangetoond 
dat bovenstaande methode voor het selectief isoleren van lllrn 
uit de bestraalde trefplaat zeer efficient is: een overall
rendement van meer dan 95%, en een uitstekende radionuclidische 
zuiverheid. Als de lllrn-produktie plaatsvindt via protonenbe
straling van metallisch cadmium van natuurlijke samenstelling, 
dan is aanwezigheid van de nucliden 109rn, liOmrn en 114mrn in 
het eindprodukt niet te vermijden. De aanwezigheid van de aan
zienlijke hoeveelheid llOmrn direkt na de bestraling, leidt tot 
problemen bij de afscherming van de aktiviteit. Per desintegratie 
van het nuclide worden gemiddeld 1,7 gammakwanten uitgezonden met 
energien van 885 keV en hoger. Rekening houdend met het ver
schijnsel van build-up in afschermingsmaterialen, wordt de inten
siteit van deze hoogenergetische gammastraling door het aanbren
gen van een 5 cm dikke loodafscherming slechts met een faktor 30 
gereduceerd. Bij lllrn-produktie via protonenbestraling van ver
rijkt 112cd, treedt laatstgenoemd probleem niet op: er worden 
slechts verwaarloosbare hoeveelheden radionuclidische verontrei
nigingen geproduceerd. 

Met behulp van de uit de trefplaat geisoleerde lllrn-aktiviteit 
zijn labellingen uitgevoerd van oxine, tropolon en DTPA. Na de 
constatering dat labelling van oxine volgens literatuurvoor
schrift niet goed mogelijk was, is gebleken dat gebruik van 
gedestilleerd water tijdens het opwerken van de bestraalde tref
plaat, leidt tot verontreiniging van het dragervrije 111 rn met 
sporen metaalionen. Na aanpassing van de opwerkingsprocedure 
(zuivering van het gebruikte water via het teflon/D2EHPA-systeem) 
kan oxine, tropolon en DTPA worden gelabeld met een rendement van 
tenminste 90%. 
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Ter bepaling van de radiochemische zuiverheid van de drie lllln
verbindingen, kunnen de volgende TLC-systemen worden gehanteerd: 

stationaire fase 
mobiele fase 

Rf-waarde 

lllln-DTPA 

Silicagel 
NH4Ac (10%)/MeOH 

l/1 
0 45 

<lllrn3+: 0,0) 

lllln-oxine en 
lllrn-tropolon 

Cellulose 
CHC1 3/MeOH/HAc 

170/30/2 
1 0 

<lllrn3+: 0,0) 

Zoals vermeld is voor de produktie van lllrn via protonenbestra
ling van verrijkt cadmium circa 200 mgr 112cd nodig. Omdat de 
kosten van deze hoeveelheid trefplaatmateriaal in de orde van 
fSOO,= bedragen, lijkt terugwinning van het 112cd na bestraling 
uit financieel oogpunt interessant. In Par.S.S worden hiertoe 
twee mogelijkheden aangedragen: het isoleren van het in oplossing 
zijnde cadmium door neerslag op zink-stof (verdringingsreaktie) 
of door neerslag op een elektrode via elektrolyse met grote 
stroomdichtheid. In beide gevallen wordt verwacht dat het gevorm
de neerslag eenvoudig kan worden omgezet in een zodanige vorm dat 
hernieuwde trefplaatbereiding mogelijk is. Een storende faktor 
hierbij is echter de aanwezigheid van een geringe hoeveelheid 
koper (gedeeltelijk opgelost backingmateriaal), dat langs deze 
weg leidt tot verontreiniging van het teruggewonnen cadmium. Door 
gebruik te maken van een ander backingmateriaal (zilver, platina) 
kan dit probleem eenvoudig worden voorkomen. 

In het volgende wordt aangegeven aan welke aspekten in een ver
volgstudie de aandacht kan het best kan worden gericht. 
- Zoals vermeld verdient toepassing van verrijkt trefplaatmate

riaal om verscheidene redenen de voorkeur. Is dit om welke 
reden dan ook niet mogelijk, dan is voor 111 In-produktie be
straling van natuurlijk cadmium voorlopig het enige alterna
tief. In verband met de produktie van voornamelijk 114mrn, kan 
kan nog eens kritisch worden gekeken naar de condities waaron
der de bestraling wordt uitgevoerd, zie Par3.8. Wellicht kan 
met verdere verkleining van het proton-energietrajekt kosten
dekkend lllin worden geproduceerd met een lager 114mrn-gehalte. 
Hierbij speelt de nader te bepalen verkoopsprijs van het lllin
produkten vanzelfsprekend een belangrijke rol. 
In verband met de goede hechting van cadmiummetaal op koper, is 
vooralsnog alleen koper toegepast als backingmateriaal. Bij het 
in oplossing brengen van de bestraalde trefplaat, wordt tevens 
in geringe mate koper opgelost. Dit leidt tot verontreiniging 
van het eventueel terug te winnen verrijkt ll2cd. Naast het 
nadeel van de sterke aktivering van koper tijdens de bestra
ling, is dit een reden om over te gaan op gebruik van een ander 
backingmateriaal, zoals zilver, platina of eventueel aluminium. 
Mits bij de trefplaatbereiding gebruik wordt gemaakt van ge
smolten NaOH (oplossing van oxidehuidjes), wordt verwacht dat 
deze metalen evenals koper een goede hechting met metallisch 
cadmium leveren. 
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Gebleken is dat door gebruik van gedestilleerd water tijdens 
het opwerken van de bestraalde trefplaat, de lilin-aktiviteit 
met een niet nader geidentificeerde stof wordt verontreinigd. 
Alhoewel er een methode is ontwikkeld om deze verontre1n1g1ng 
te verwijderen, kan er in de toekomst beter voor worden gezorgd 
dat verontreiniging in zijn geheel niet optreedt. Een mogelijk
heid hiertoe is wellicht het over stappen op gebruik van 
dubbel-gedeioniseerd water. 

- Ten aanzien van de uitgevoerde TLC-analysen van lllrn-DTPA, 
lllrn-oxine en lllrn-tropolon kan het volgende worden opge
merkt. De experimentele Rf-waarde van het lllrn-DTPA-complex 
bleek met 0,45 lager te liggen dan volgens literatuuropgave 
(0,7-1,0). Uit een reeks van experimenten zal moeten blijken 
welke waarde het meest betrouwbaar is. 
Het ontwikkelde TLC-systeem voor lllrn-oxine/lllrn3+_scheiding, 
leidde voor analyse van het geproduceerde lllrn-tropolon tot 
wisselende resultaten. De vermoedelijke oorzaak hiervan is dat 
voor het verkrijgen van voldoende statistiek bij de TLC-stra
lingsdetectie, een te grote hoeveelheid monster moest worden 
gebruikt. Nader onderzocht kan worden of verhoging van de 
specifieke aktiviteit van het produkt (grotere aktiviteit per 
gewichtshoeveelheid) tot betere resultaten leidt. Verwacht 
wordt dat dit inderdaad het geval zal zijn, en dat de Rf-waarde 
van het 11 1rn-tropolon-complex evenals voor lllrn-oxine 1,0 
bedraagt. 

- Andere produktcontroles dan controle op radionuclidische en 
radiochemische zuiverheid, zijn nog niet uitgevoerd. Genoemd 
wordt met name de controle op aanwezigheid van chemische ver
ontreinigingen als cadmium, koper, ijzer en dergelijke. In de 
toekomst kan dit worden uitgevoerd door gebruikmaking van bij
voorbeeld kleurindicatoren, PIXE (particle induced X-ray emis
sion) of neutronen-aktiveringsanalyse. 
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APPENDIX A BESTRALINGSOPSTELLING 

Voor de produktie van 111 In door middel van protonen-bestraling, is 
bij aanvang van dit onderzoek een bestralingsopstelling gebouwd. De 
opstelling, welke schematisch is weergegeven in onderstaande 
Fig.A.l, voldoet aan de volgende eisen: 

i) De trefplaat is met behulp van een 
bestraling snel verwijderbaar, dit 
stralingsbelasting van de manipulator. 

handling-tool 
met het oog 

na 
op 

de 
de 

ii) Bij de afremming van de 27 MeV protonenbundel wordt 27 Watt 
per pA bundelstroom aan warmte gedissipeerd. Om oververhitting 
van de trefplaat te voorkomen vindt met behulp van een 
koelblok aan de achterzijde waterkoeling plaats. 

iii) Ter begrenzing van de protonen-bundel is voor de trefplaat een 
diafragma aangebracht. 

iv) In het algemeen heerst in het .bundelgeleidingssysteem 
hoogvacuum. Om beluchting van dit systeem tijdens manipulatie 
met de trefplaat te voorkomen, is een vacuumklep aangebracht 
die naar wens kan worden geopend en gesloten. 

v) Ten behoeve van de positionering van de protonen-bundel is een 
spletensysteem aangebracht. Het systeem bestaat uit een 
viertal onderling onafhankelijke blokken die zodanig zijn 
opgesteld dat de bundel het systeem alleen in het midden kan 
passeren. Door stroommeting op ieder van de "spleten" kan 
worden nagegaan of de positionering van de bundel goed is 
uitgevoerd. 

vi) Om beschadigingen van de kwetsbare vacuumklep door bestraling 
te voorkomen, is tussen het spleetsysteem en de vacuumklep een 
bundelstop aangebracht. Hiermee kan de bundel naar wens worden 
doorgelaten of gestopt. 

vii) Ten behoeve van de stroommeting op de diverse onderdelen 
(trefplaathouder, diafragma, bundelstop, "spleten") zijn 
een aantal elektrische leidingen aangebracht. Ter beveiliging 
van de stroommeters is iedere leiding naar aarde kortgesloten 
via een weerstand van 1 Mn. 
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Fig.A.l Schematische voorstelling van de opstelling voor protonen
bestraling van vaste trefplaten. In verband met de handhaving 
van het vacuum in het bundelgeleidingssysteem, zijn alle onder
delen vacuumdicht (door middel van D-ringen) aan elkaar gemon
teerd. Bovendien ZlJn met het oog op de onafhankelijke 
stroommetingen op diverse plaatsen isolatiematerialen 
aangebracht. 
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APPENDIX B MEET- EN VERWERKINGSAPPARATUUR 

Afgezien van de radiochemische zuiverheidsbepalingen van de diverse 
111In-radiofarmaca, zijn alle aktiviteitsmetingen in dit onderzoek 
gebaseerd op gammaspectrometrie. Hierbij is een germanium-lithium 
(GeLi) halfgeleider detector gebruikt die via een ADC (analoog/di
gitaal convertor) gekoppeld is aan een MCA (meerkanaalsanalysator). 
De identificatie en kwantificatie van de aanwezige radionucliden is 
gebaseerd op de ligging en grootte van de fotopieken in het 
spectrum. De aktiviteitsbepalingen zijn zowel handmatig als geauto
matiseerd (met behulp van een gekoppelde PDPll-computer) uit te 
voeren. De configuratie van de aanwezige detectie- en verwerkings
apparatuur kan als volgt schematisch worden weergegeven, zie 
Fig.B.l. 

Fig.B.l Configuratie van de detectie- en verwerkingsapparatuur 
zoals aanwezig aan de Technische Hogeschool te Eindhoven. 
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APPENDIX C DOSIMETRIEBEREKE~ING VOOR llllnClJ VOLGENS ICRP-30 

In deze appendix wordt een berekening uitgevoerd van de geabsor
beerde dosis in diverse lichaamsorganen- en weefsels ten gevolge 
van intaveneuze toediening van een hoeveelheid 111InC1 3• De bereke
ningsmethodiek is gebaseerd op de ICRP-30 publikatie (14) over 
dosimetrie na inwendige besmetting met een of meer radionucliden. 
Hierbij wordt het lichaam onderverdeeld in diverse "source"- en 
"target"-organen, waarin zich radionucliden bevinden, respectieve
lijk waarin stralingsenergie wordt geabsorbeerd. De stralingsbelas
ting per targetorgaan T wordt weergegeven met het volgdosisequiva
lent Hso T· Dit is het dosisequivalent in Sievert (Sv) dat wordt 
opgelopen'in orgaan T gedurende SO jaar na inwendige besmetting van 
1 Bq van een bepaald nuclide. Voor de berekening van Hso T wordt de 
volgende formule gehanteerd, waarin een somrnatie plaatsvindt over 
alle mogelijke soureeorganen S: 

Hso T = 1,6*10-10 *! Us*SEE(T4-S) 
' s 

in SvBq-1 

waarin: 

SEE(T*-S) 

totaal aantal desintegraties van het nuclide 
in soureeorgaan S dat optreedt gedurende 50 
jaar na opname van 1 Bq van het nuclide; 
"Specific Effective Energy'' in MeV per gram 
targetmateriaal en per desintegratie van 
het nuclide in soureeorgaan S; 

SEE(T~S) is voor een aantal verschillende target- en soureeorganen 
getabelleerd in het Supplement van ICRP-30. Deze gegevens zijn 
afgeleid uit de zogenaamde MIRD-tabellen van de "Medica! Internal 
Radiation Dose Committee of the Society of Nuclear Medicine" (15). 
Hierin wordt de "Absorbed Dose per Cumulated Activity" "S" gehan
teerd, met eenheid rad/pCi*h. Deze overdrachtsfactor kan evenals 
SEE(T4- S) worden opgevat als de energieabsorbtie per eenheid van 
massa targetmateriaal T ten gevolge van een desintegratie in sour
eeorgaan s. Indien bij desintegratie van het radionuclide geen 
alfadeeltjes, protonen, neutronen en/of splijtingsprodukten vrijko
men (kwaliteitsfactor Q>1), dan geldt: 1 rad/pCi*h = 0,469 MeV/gr 
per desintegratie. 

In het geval van ingestie (opname van het radionuclide via voedsel) 
wordt Us berekend met behulp van het compartimentenmodel van het 
maag/darmstelsel uit ICRP-30, zie Fig.C.1. In dit model worden een 
aantal parameters geintroduceerd, te weten: 
- fracties f van de aktiviteit die van het ene naar het andere 

compartiment wordt getransporteerd; 
- verwijderingsconstanten À welke de snelheden verdisconteren 

waarmee de uitwas van de aktiviteit uit een compartiment plaats
vindt: À= ln2/Tt, met Tt de biologische halveringstijd. 
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Fig.C.l Compartimentenmodel van het maag/darmstelsel volgens ICRP-
30. 

De modelparameters f en zijn zo goed mogelijk vastgelegd op grond 
van literatuurgegevens over het gedrag van de elementen in het 
lichaam van mensen en proefdieren, en ZIJn voor een aantal elemen
ten verzameld in de ICRP-23 publikaties over de standaardmens (13). 
Ten aanzien van het metabolisch gedrag van het element indium zijn 
echter weinig gegevens bekend en derhalve niet opgenomen in ICRP-
23, In navolging van ICRP-30 wordt het gedeelte dat na ingestie van 
indium het lichaam via de dikke dar-m verlaat (excretie), geE:.chat op 
98%. Het resterende deel (2%) wordt verondersteld via de wand van 
de dunne darm in het bloed te diffunderen, waarna het als volgt 
over de rest van het lichaam wordt verdeeld (omdat wordt aangenomen 
dat het indium hierbij als In3+-ion voorkomt, wordt in deze para
graaf gemakshalve verondersteld dat het hier ingestie van het 
Incl3-zout betreft): 

- rode beenmerg 
- lever 
- nieren 
-milt 
- overig lichaamsweefsel 

30% 
20% 

7% 
I% 

42% (uniform over de massa) 

Er vindt geen verwijdering van indium uit het lichaamsweefsel 
plaats, zodat in het geval van continue ingestie bioaccumulatie 
optreedt (chemotoxiciteit). Een opsomming van de relevante meta
bole gegevens wordt gegeven in onderstaande Tabel C.l. 
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Tabel C.l Opsomming van parameters uit het metabolisch model van 
rn 3+ in het maag/darmsysteem. 

compartiment verwijderingsconst. fractie 

maag uur- 1 1 
dunne darm 0,25 " 1 
bovenste dikke darm 0,077 " 0,98 
onderste dikke darm 0,042 " 1 
bloed 0,116 " 0,02 
rode beenmerg 0 0,30 
lever 0 0,20 
nieren 0 0,07 
milt 0 0,01 
overig lichaamsweefsel 0 0,42 

Met gebruikmaking van bovenstaande gegevens ZlJn in het supplement 
van ICRP-30 voor het geval van ingestie berekeningen uitgevoerd van 
Us en Hso T voor een aantal source- en targetorganen en voor een 
aantal verschillende indiumisotopen. Voor het geval van intraveneu
ze toediening van *rnc1 3 zijn de berekeningen van Us (en dus ook 
van Hso T) in principe niet bruikbaar. Dit is het gevolg van een 
afwijkende 
- geometrie; in tegenstelling tot na intraveneuze toediening 

verblijft na ingestie 98% van de aktiviteit enige tijd in het 
maag/darmstelsel, en dienen derhalve de maag- en darminhouden als 
belangrijke soureeorganen te worden beschouwd. 
verblijftijd; ten gevolge van de eindige verblijftijd na inges
tie van de aktiviteit in maag en dunne darm, is het totaal aan
tal desintegraties dat plaatsvindt in de diverse lichaamsorga
nen kleiner dan na intraveneuze toediening. Dit verschil is 
groter naarmate de fysische halveringstijd van het nuclide 
kleiner is. 

Voor de berekening van Us en HsQ T ten gevolge van de intraveneuze 
toediening van een hoeveelheid înc1 3 wordt verondersteld dat de 
fracties van de aktiviteit naar de organen en de verwijderingscan
stante uit het bloed niet afwijken ten opzichte van die bij inges
tie. In eerste instantie wordt de aktiviteit Ac in ieder comparti
ment C berekend als functie van de tijd t na injectie. Hieruit kan 
vervolgens het totaal aantal desintegraties Uc worden vastgelegd 
volgens: 

50 jaar 
Uc = h Ac(t)dt 

Aangenomen wordt dat het intraveneus toegediende *1nc1 3 zich direct 
en uniform over de totale bloedmassa verdeelt. Voor de berekening 
van Ac(t) in het bloed B en orgaan X worden het volgende model 
gehanteerd, zie Fig.C.2. 
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Fig.2.:l Model voor in- en uitwas en fysisch verval van een 
radionuclide ter bepaling van de aktiviteit als functie 
van de tijd t in het bloed B en orgaan X, na intraveneuze 
toediening. 
Àf: fysische vervalfaktor 

~ 

Àf 
). 
f 

t"'O A8(t) fx:~ Ax(t) >.x ... o 

BLOED ORGAAt\ X 
A(0)=1Bq 

De oplossingen van bovenstaande gekoppelde differentiaalvergelij
kingen luiden als volgt: 

A8(t) 

As<t) 

Ao * exp[-<Àf +A 8 )t] 

fs * Ao * { exp[- Á f] - exp[ -<Af +.\B)t]} 

Indien de fysische halveringstijd van het nuclide T<<50 jaar, dan 
kan het totaal aantal desintegraties Us in orgaan s gedurende 50 
jaar na injectie worden benaderd met: 

bij de methodiek van ICRP-30 Us wordt bepaald per 
aktiviteit, is Ao = 1 Bq en Us = fs* À BJ,\f(~f+~B) 

Bq 
met 

Aangezien 
opgenomen 
,\in s-1. 
In het geval 
desintegraties 
nen geldt dan: 

van lllln is de factor lB/Àf<Àr+Às) 3,32*105 
per geinjeeteerde Bq 111InC13 • Voor de diverse orga-

soureeorgaan S Us 

rode beenmerg 10 * 104 desintegraties per Bq 
lever 6,6 " " 
nieren 2,3 " " 
milt 0,33 " " 
overig lichaamsweefsel 14 11 " 

"Overig lichaamsweefsel" kan hierbij verder worden onderverdeeld in 
soureeorganen S, waarbij de fractie fs van de aktiviteit van bloed 
naar S wordt gelijkgesteld aan de massafractie: 

massa orgaan S 

fs = ------~--------------------~ massa "overig lichaamsweefsel" 
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Voor de berekening van deze fracties worden referentie-orgaanmas
sa's gehanteerd zoals getabelleerd in ICRP-30 deel 1, zie ook 
onderstaande Tabel C.2. 

Tabel C.2 Totaal aantal desintegraties u5 in restorganen s ten 
gevolge van intraveneuze toediening van 1 Bq 111rnc1 3 . 

soureeorgaan S massa [kg] Us [desint./Bq] 

"overig lichaamsweefsel" 66,21 14 * 104 
spieren 28 5,9 " 
longen 1 2' 1 11 

massief bot 4 8,5 11 

sponsachtig bot 1 2' 1 11 

huid 2,6 5,5 11 

bijnieren 0,014 30 
ovaria 0,011 23 
al vleesklier 0' 1 210 
testikels 0,035 74 
schildklier 0,02 42 

Deze verdere onderverdeling naar specifieke organen S kan van groot 
belang zijn indien u5 groot is (relatief grote massa van S) en/of 
indien S zeer gevoelig is voor zelfbestraling (grote SEE(T~S) met 
T=S). 

Behalve een onderverdeling van het lichaam naar soureeorganen S 
dient ook een onderverdeling naar targetorganen T plaats te vinden. 
De criteria die een rol spelen bij de keuze van T zijn in principe 
gelijk aan de bovenstaande voor soureeorganen s. 
Met inachtneming van deze criteria voor onderverdeling naar souree
en targetorganen, zijn de belangrijkste bijdragen aan het volgdo
sisequivalent van diverse organen T SEE(T4-S) berekend en vermeld 
in Hfst.2, Tabel 2.1. 
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APPENDIX D UITGEBREIDERE BEHANDELING VAN lilin-TOEPASSINGEN 

I) Cisternografie. 
Bij eisternagrafisch onderzoek wordt getracht de continue 
stroom van de liquor cerebrospinalis te onderzoeken. Deze 
liquor, het vocht in het centrale zenuwstelsel, bevindt zich 
voornamelijk in het ventrikelsysteem, de cisternen en de suba
rachnoidale ruimten. Onder ventrikels worden de ruimten tussen 
de hersendelen verstaan. de cisternen zijn de grotere holten 
binnen de subarachnoidale ruimten, welke de ruimten voorstellen 
tussen het hersen- en het schedeloppervlak. Het liquorvolume 
bedraagt gemiddeld zo'n 150 ml, waarvan zich circa 45 ml in het 
ventrikelsysteem bevindt. De produktie van de liquor cerebro
spinalis vindt plaats in een bepaald deel van dit ventrikelsys
teem, en bedraagt ongeveer 20 ml per uur(!). Een belangrijke 
groep van bestanddelen van deze heldere kleurloze vloeistof 
wordt gevormd door enkele eiwitten, waaronder albumine. De 
liquorbeweging wordt in het ruggemerg (het spinale kanaal) en 
binnen de schedel onder andere veroorzaakt door de ademhaling 
en hartslag. Indien een radiofarmacon lumbaal (in het rugge
merg) wordt toegediend, beweegt het omhoog om zich zo met de 
hoofdstromen van de liquor binnen de schedel te verdelen over 
het binnen- en buitenoppervlak van de hersenen. Op het buiten
oppervlak bevinden zich de zogenaamde granulaties van Pacchio
ni, welke verantwoordelijk zijn voor de resorbtie (opname en 
afbraak) van de liquorbestanddelen (eiwitten). Vier uur na 
lumbale injectie zijn enkele cisternen al zichtbaar, na 24 uur 
dient er een regelmatige verdeling van het radiofarmacon over 
het hersetlOppervlak en de granulaties van Pacchioni te hebben 
plaatsgevonden. Na 48 uur is vooral bij kinderen de meeste 
radioaktiviteit weer verdwenen. Een schematische weergave van 
het liquortransport wordt gegeven in Hfst.l, Fig.1.3. 

Een abnormale vergroting van het ventrikelsysteem wordt hydra
cefalie genoemd. Een directe oorzaak van deze afwijking kan 
zijn de toename van de hoeveelheid liquor, bijvoorbeeld ten 
gevolge van een tumor in het liquorproducerend deel van de 
ventrikels. Een andere mogelijkheid is een gestoorde resorbtie 
van de vloeistof. Deze gestoorde resorbtie kan het gevolg zijn 
van obstructies in de liquorkanalen (obstructiehydrocefalie, 
ten gevolge van tumoren, ontstekingen, bloedingen of hersenbe
schadigingen) of van transportstoornis van de liquor over het 
hersenoppervlak (NPH: Normal Pressure Hydrocephalus). In het 
geval van obstructiehydrocefalie zal bij bestudering van het 
cistemagram de onderbreking in de liquorstroom duidelijk 
zichtbaar Z1Jn, bij NPH zal de liquorresorbtie veel langer 
duren dan normaal. Bij deze vormen van hydrocefalie kan de 
liquorhoeveelheid kunstmatig worden gereguleerd door het aan
brengen van een ventielshunt ("pompje") tussen het ventrikel
systeem en het hart. Naast abnormaliteiten in de liquordynamiek 
kan hydrocefalie ook nog het gevolg zijn van schrompeling van 
delen van de hersenen door hersenziekten en/of ouderdom (hydro
cefalie ex vacua). In dit geval gaat de vergroting van het 
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liquorvolume niet gepaard met drukverhoging, zodat aanbrengen 
van een shunt geen oplossing biedt. 

Naast onderzoek van hydrocefalie patienten worden in de cister
nografie ook radiofarmaca toegepast bij mensen met liquorroe. 
Bij deze afwijking is er sprake van een verbinding tussen de 
subarachnoidale ruimte en de bijneusholten, die meestal het 
gevolg is van beschadigingen (schedelbasisfractuur). Ten gevol
ge van deze opening treedt liquorvloed uit de neus op, en 
bestaat gevaar voor infecties in de liquorruimten (meningitis) 
vanuit de neus. Door middel van scintigrafie wordt getracht de 
verbinding tussen beide holten te lokaliseren. Hierbij worden 
opnamen gemaakt op 24 en 48 uur na lumbale injectie. Vooral 
indien de liquorvloed al enkele weken optreedt, vindt er opho
ping plaats van aktiviteit in de omgeving van de opening (lit
tekenweefsel). Indien de verbinding tussen de holten niet spon
taan geneest, dient deze langs operatieve weg te worden geslo
ten. 

II) Bloedcellabelling. 
Door de wetenschap dat bij nagenoeg iedere afwijking van het 
gezond functioneren van het lichaam bloedcellen zijn betrokken, 
is er steeds een grote interesse geweest naar de werking en 
functie van de verschillende soorten bloedcellen. Ter verduide
lijking van een aantal bij deze tak van onderzoek voorkomende 
terminologien, worden in het volgende enkele begrippen uit de 
hematologie behandeld. 
Het bloed (volwassene circa 5 liter) bestaat uit een suspensie 
van verschillende soorten bloedcellen (2 liter) in bloedplasma 
(3 liter). De produktie van bloedcellen vindt vrijwel uitslui
tend plaats in het beenmerg (vooornamelijk korte botten). Hier
in bevinden zich zogenaamde stamcellen, welke de gemeenschappe
lijke herkomst vormen van alle soorten bloedcellen. Humorale 
(lichaamsvocht) prikkels bepalen welk type cel wordt gevormd. 
Het bloedplasma bestaat uit water waarin een grote verscheiden
heid aan eiwitten, vetten, suikers en dergelijke is opgelost. 
In onderstaande Fig.D.l Z1Jn schematisch de belangrijkste 
bestanddelen van het bloed weergegeven. 
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Fig.D.l Schematische weergave van de belangrijkste bestandde
len van het bloed. 

BLOED 

PLASMA: 

- hormonen 
- vitaminen 
- glucose 
- aminozuren 
- lipiden (vetten) 
- mineralen 
- metabolieten (afbraakprodukten) 
- eiwitten 
waaronder: 
i) albumine 
ii) imuunglobuline (antilichamen) 
iii) transterrine 
iv) fibrinogeen (bloedstolling) 

enz. 

CELLEN: 

- erytrocyten 
(zuurstoftransport) 

- trombocyten 
(bloedstolling) 

- leukocyten 
(afweersysteem) 
waaronder: 
i) granulocyten 

(bacterien) 
ii) lymfocyten 

(virussen) 
iii)monocyten 

(bacterien) 
iv) plasmacellen 

(produktie van 
specifieke anti
lichamen/immuun
globulinen) 

Het onderscheid dat men kent tussen de verschillende soorten 
bloedcellen berust voornamelijk op microscopisch herkenbare 
morfologische eigenschappen. Thans wordt veel onderzoek ver
richt naar onderscheid in functionele en membraaneigenschappen. 
Mede door verbeterde labellings- en detectietechnieken is het 
mogelijk geworden met radionucliden gelabelde bloedcellen te 
gebruiken voor enerzijds onderzoek naar dergelijke bloedcel
functies, anderzijds voor onderzoek naar afwijkende lichaams
functies waarbij de diverse bloedcellen zijn betrokken. Aanvan
kelijk vond bloedcellabelling alleen in vivo plaats: het (gein
jecteerde) radiofarmacon fungeert als tracer van de bloedcel
len, terwijl de verdeling en dynamiek van de cellen informatie 
kan verschaffen omtrent het functioneren van de cellen of een 
bepaald orgaan. Voorbeelden van dergelijke radiofarmaca Z1Jn 
32P-diisopropylfluorfosfaat (DFP-32), 67Ga-citraat, terwijl ook 
wel lllln-chloride werd toegepast. Nadeel van deze in vivo 
bloedcellabelling is de aspecificiteit van de beschikbare ra
diofarmaca; niet alleen vindt er labelling plaats van alle 
typen bloedcellen, maar tevens van de eiwitbestanddelen in het 
bloedplasma, voornamelijk transferrine. Onderzoek naar speci
fieke fysiologische processen wordt hierdoor bemoeilijkt. Een 
uitzondering op deze aspecifieke in vivo bloedcellabelling is 
het 99mTc-pertechnetaat, hetgeen bekend staat als een efficien
te erytrocyt-tracer. Gezien het bovengenoemd probleem van aspe
cificiteit, is men steeds meer de aandacht gaan richten op 
bloedcellabelling in vitro. Door middel van verfijnde technie
ken is het mogelijk geworden verschillende typen bloedcellen 
met een bepaalde efficiency uit het bloedplasma te isoleren. Na 
in vitro labelling van het gewenste type bloedcel met het 
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radiofarmacon kan deze eenvoudig weer teruggebracht worden in 
de bloedbaan. Voor dit doeleinde worden radiofarmaca toegepast 
zoals Slcr-natriumchromaat, 99mTc-pertechnetaat, 67Ga-citraat 
en verscheidene lllrn-verbindingen. Uit onderzoek (17) is 
gebleken dat lllrn wat labellingsefficiency betreft de voorkeur 
geniet boven een vijftal andere radionucliden. Betreffende de 
volgorde van efficiencies zou gelden: 
lllln>>67Ga>>57co>99mTc>Slcr>59Fe. Ten aanzien van lllrn zijn 
goede resultaten verkregen met lllrn-oxine (lllrn-8-
hydroxyquinoline) en lllrn-tropolone. De genoemde verbindingen 
penetreren bij neutrale pH de celwand van de bloedcel via 
passieve diffusie. Intracellulair worden ze afgebroken ten 
gunste van een meer stabiele verbinding tussen het lllrn en de 
eiwitbestanddelen (bijvoorbeeld transferrine) van het cytoplas
ma (oxine logK=ll; transferrine logK=30). Hierdoor wordt spon
tane elutie van het radionuclide uit de bloedcellen voorkomen. 
Uit literatuuronderzoek blijkt dat voor routinematige bloedcel
labelling het lllrn-oxine-complex het meest wordt toegepast. 
Zoals gezegd maakt de aspecificiteit van beide radiofarmaca 
isolering van het gewenste type bloedcel uit het bloedplasma 
noodzakelijk, (bij toepassing van lllrn-tropolon kan de label
ling zonder al teveel aktiviteitsverlies plaatsvinden in een 
geringe hoeveelheid bloedplasma). Het routinematig uitvoeren 
van de scheidingstechnieken wordt als een groot nadeel 
beschouwd. Vooralsnog zonder veel succes is gedurende de laat
ste jaren dan ook veel onderzoek verricht naar de ontwikkeling 
van nieuwe radiofarmaca, die labelling van een bepaald type 
bloedcel in de normale bloedsamenstelling mogelijk moet maken. 

III)Labelling van monoclanale antilichamen. 
Door aanwezigheid van een lichaamsvreemde stof 
lichaam het afweersysteem in werking treden. De 
hierbij in twee componenten te verdelen: 

zal in 
afweer 

het 
is 

- het niet-specifieke afweermechanisme, waarbij de lichaams
vreemde stof onschadelijk wordt gemaakt enerzijds door in het 
lichaamsvocht aanwezige stoffen (zoals lysosyme, onverzadigde 
vetzuren, maagzuur, interferon), of anderzijds door fagocy
tose van de stof door leukocyten en/of macrofagen. 
het specifieke afweermechanisme of immuunsysteem. Lichaams
vreemde stoffen die tot een immuniteitsreactie leiden worden 
antigenen genoemd. Antigenen (bijvoorbeeld deels aan polysa
chariden gebonden eiwitten, vetten, koolhydraten, bacterien, 
virussen, cellen van getransplanteerd weefsel of tumoren) 
zijn in staat in het lichaam antistoffen (ook wel antilicha
men of immunoglobulinen genoemd) op te wekken die de antige
nen neutraliseren. Daar elk antigeen een eigen karakteris
tieke structuur heeft, zijn de gevormde antistoffen antigeen
specifiek. De immuniteitsreactie, waaronder wordt verstaan 
alle processen die optreden bij het in contact komen van het 
antigeen met cellen van het immuniteitssysteem, kan als volgt 
worden geschetst. Macrofagen fagocyteren en verwerken het 
antigeen en dragen deze vervolgens over aan de zogenaamde T
en B-lymfocyten. Bij contact van een dergelijke cel met een 
specifiek aangrijpingspunt van het antigeen ondergaat de 
lymfocyt een verandering in structuur (sensibilisatie). De nu 
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geaktiveerde cel is in staat een antistof te gaan vormen die 
specifiek is voor het aangrijpingspunt van het antigeen. Per 
antigeen treden er dus evenveel soorten gesensibiliseerde B
en T-lymfocyten op als er aangrijpingspunten zijn. Bij geak
tiveerde T-cellen blijven de gevormde antistoffen gebonden 
aan de celmembraan. en treedt er proliferatie op van rea(
tieve T-cellen en macrofagen. Na sensibilisatie van B-lymfo
cyten gaat een deel van deze cellen over in plasmacellen. het 
resterende deel prolifereeert tot een nieuwe generatie reak
tieve B-lymfocyten. De gevormde plasmacellen scheiden anti
geen-specifieke antistoffen (immunoglobulinen) af die. een
maal in het bloed gekomen. het antigeen onschadelijk maken. 

Bij de mens worden een vijftal groepen immunoglobulinen (Ig) 
onderscheiden: IgA. IgD. IgE. IgG en IgM. Deze molekulen zijn 
in het algemeen opgebouwd uit twee zogenaamde zware en twee 
lichte ketens. en kunnen worden voorgesteld zoals weergegeven 
in onderstaande Fig.D.2. 

Fig.D.2 Schematische voorstelling van de struktuur van 
immunoglobulinen (lg). 

keten 

' ' variabel 
'- deel 

constant 
deel 

Door middel van chemische analyse is aangetoond dat er twee 
soorten lichte ketens bestaan. de zware keten is specifiek 
voor ieder van de vijf groepen. Behalve een onderverdeling 
naar soorten ketens kan ook een variabel en een constant deel 
in een Ig-molekuul worden onderscheiden. Het variabele deel 
is hierbij het antigeen-specifieke deel. het constante deel 
is verantwoordelijk voor het transport van de verbinding door 
en/of binding aan de celmembraan. Bij splitsing van het Ig 
langs chemische weg kunnen een aantal fracties worden ge
vormd: Fab. Fab'. F(ab') 2 en Fe. waarbij ab staat voor "Anti
gen Binding" en c voor "Crystallizable". 



In analogie met labelling van diverse typen bloedcellen biedt 
labelling van antistoffen of delen daarvan in principe onge
kende mogelijkheden. Problemen hierbij zijn echter de enorme 
verscheidenheid aan en de geringe hoeveelheid van de imrnuno
globulinen. Isolering van het gewenste Ig uit het bloed is 
dan ook nagenoeg onmogelijk. Beide problemen kunnen worden 
voorkomen door over te gaan op isolering van de verantwoorde
lijke gesensibiliseerde lymfocyten, en deze vervolgens te 
laten versmelten/fuseren met een bepaald soort snel prolite
rende (turnor)cellen. Het resultaat is een tweeslachtige cel 
met de eigenschap van snelle deling (kwantiteit) en produktie 
van een specifiek antilichaam: een in principe onbegrensde 
hoeveelheid specifiek monoclanaal antilichaam. 
Na in vitro labelling van een bepaalde hoeveelheid gevormd 
monoclanaal antilichaam, kan deze in de bloedbaan worden 
gebracht. De tracerwerking (aktiviteitsophoping op plaatsen 
waar zich het oorspronkelijk antigeen bevindt) kan vervolgens 
door middel van scintigrafie zichtbaar worden gemaakt. 
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APPENDIX E LITERATUUROVERZICHT RADIOCHEMISCHE SCHEIDINGEN 

Gruvermann.I.J., P.Kruger (5) 

- cadmium trefplaat van backing etsen met HCl 
- 20 mgr Fe3+ toevoegen als drager 
- oplossing basisch maken met NH40H 

precipitaat (Fe(OH) 3 en 111In(OH) 3) oplossen in HCl 
- drievoudige herhaling precipitatie 
- precipitaat oplossen in 15 ml 8 M HCl 
- ijzer-extractie met isopropylether 
- waterfase droogdampen 
- organische verontreinigingen kapotoxideren via herhaald 

droogdampen met HN03 
- omzetting van lllinBr3 naar 111InCI3 via droogdampen en oplossen 

met HCl 

Brown.L.C., A.L.Beets (6) 

- CdO-trefplaat oplossen in 3 M HN03 
- oplossing drooydampen 

omzetting van llln(N03)3 naar llllnBr3 via herhaald droogdampen 
en oplossen in 6 M HBr 

- extractie van indium in peroxide-vrije isopropylether 
- organische fase wassen met 6 M HBr 
- extractie van indium in 8 M HCl 
- HCl-fase wassen met isopropylether 
- HCl-fase droogdampen 
- llllnC13 oplossen in 0,05 M HCl 

Dahl.J.R., R.S.Tilbury (4) 

- cadmium op koperbacking met zilver-tussenlaag 
- cadmium oplossen in 20 ml 4,5 M HBrR 
- extractie van indium in di-ethylether 
- organische fase wassen met 4,5 M HBr 
- extractie van indium in water 

MacDonald.N.S. et al (2) 

cadmium trefplaat oplossen in HN03 
- extractie van indium met di(2-ethylhexyl)fosforzuur (kortweg: 

D2EHPA) in heptaan 
- extractie van indium in 8 M HCl 
- HCl-fase droogdampen 
- residu oplossen in 0,02 M HCl 
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Levin.V.I. et al (3) 

cadmium trefplaat oplossen in HN03 
- oplossing doorverdunnen tot 2 M HN03 
- extractie van indium in D2EHPA 
- organische fase wassen met 2 M HN03 
- organische fase doorverdunnen met cc14 (verlaging viscositeit) 
- extractie van indium in 5 M HBr 
- extractie van indium in butylacetaat 
- extractie van sporen ijzer met 2 M Nal + 1 M HCl 
- extractie van indium in 0,01 M HCl 

Thakur.M.L., A.D.Nunn (1) 

- zilver trefplaat op koperbacking met rhodium tussenlaag 
zilver trefplaat (bestraling met alfa-deeltjes) oplossen in 12 M 
HN03 

- oplossing droogdampen 
- residu oplossen in water 

radiochemische zuivering via anionenwisselaar (Arnberlite CG-400, 
100-200 mesh, 1 cm X 8 cm) in chloridevorm 

- elutie van indium met H2o en/of 0,1 M HCl 
- oplossing droogdampen 
- residu oplossen in gewenst medium 
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