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INLEIDING 

In dit addendum wordt een literatuuroverzicht gegeven van produc-
18 18 tiemethoden voor F. F kan geproduceerd worden door: 

- bestralingen met geladen deeltjes zoals protonen, deuteronen, 3He

kernen of a-deeltjes. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een cyclotron of 

een Van de Graaff versneller. 

- bestralingen met thermische neutronen. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van een kernreactor. (de kernreactie verloopt via een tussenstap; zie 

par. 2. 1) 

- bestralingen met remstraling van hoog-energetische electronen. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van lineaire electron versnellers. 

- bestralingen met snelle neutronen (via de 19F(n,2n) 18F-kernreactie) 

De nadruk in dit addendum ligt op kernreacties die worden uitge

voerd met geladen deeltjes.Allereerst worden in par. 1 enkele begrip

pen en formules behandeld die van belang zijn voor het vervolg van het 

addendum. In par. 2 bespreken we in het kort de productiemethoden waar

bij gebruik wordt gemaakt van een kernreactor of van een lineaire 

electron versneller. Vervolgens komen in par.3 kernreacties uitgevoerd 

met geladen deeltjes aan de orde. Tenslotte volgt in par. 4 een kort 

historisch overzicht. 
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Q-waarde, Drempelenergie, Coulombbarrière en dikke trefplaat opbrengst 

van een kernreactie 

Radionucliden kunnen aangemaakt worden door bestraling van geschikt 

trefplaatmateriaal met geladen deeltjes zoals protonen (p), deuteronen 
3 4 (d), He-kernen of He-kernen (a). Een kernreactie waarbij door bestraling 

van het stabiele isotoop A met deeltje a een radionuclide B en eventueel 

vrijkomende overige deeltjes b aangemaakt worden duiden we aan als A(a,b)B 

of indien meerdere kernreacties mogelijk zijn die produkten B opleveren, 

als A+a+B 

Onder de Q-waarde van een kernreactie wordt verstaan de energie die 

bij de reactie vrijkomt. Deze kan berekend worden met de formule: 

(MeV) (1) 

Hierbij is mA,ma'~ en ~ de massa van respectievelijk deeltje A,a,B en 

b, uitgedrukt in atomaire massa eenheden (a.m.e.). Wanneer Q negatief is 

heeft deeltje a een zekere minimale energie nodig om de kernreactie te 

laten verlopen. Deze drempelenergie wordt gegeven door: 

m 
a E =-(1+ ~)•Q 

d mA 
(Q<O) (2) 

De correctiefactor ma/mA ontstaat doordat bij de kernreactie niet alleen 

aan energiebehoud maar ook aan impulsbehoud voldaan moet worden. In for

mule (2) is de Coulombbarrière niet in rekening gebracht. Deze ontstaat 

door de Coulombafstoting tussen de stabiele kern A en het invallende deel

tje a. De Coulombbarrière kan berekend worden met de formule: 

E 
c 

m 
a = (l+ ~)·( 
~ 

1.02·Za•ZA) 

fra + frA 
(MeV) (3) 
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Hierbij is Za' ZA het atoomnunnner en Ia' IA het massagetal van de deel

tjes a en A. Bij de afleiding van deze formule wordt verondersteld dat 
y -15 de straal r van een kern benaderd kan worden door r = r

0
•vI met r

0 
= 1.4•10 m. 

De correctiefactor ma/mA ontstaat opnieuw tengevolge van impulsbehoud. 

In het geval dat Ed < Ec wordt de Coulombbarrière bepalend voor de mo

gelijkheid of de kernreactie op kan treden. Wanneer de energie van het 

invallende deeltje lager is dan de Coulombbarrière bestaat de kans dat 

de kernreactie toch nog optreedt (ten gevolge van het tunneleffect); 

deze kans is echter zeer klein zodat in de praktijk gesteld kan worden 

dat de energie van het deeltje groter moet zijn dan E om de kernreactie 
c 

te laten verlopen. 

Om een formule af te leiden voor de opbrengst van een kernreactie 

beschouwen we een dun laagje 6x op diepte x in het target. 

6x 

a 

x x=O 

Zij 6N het aantal productkernen B dat ten tijde t in het laagje 6x aan

wezig is. De toename per tijdseenheid van 6N tijdens bestraling wordt 

gegeven door de formule: 

d 
dt(~) (4) 

De eerste term in het rechterlid geeft de zuivere aanmaak van product

kernen in het laagje 6x. De tweede term vertegenwoordigt het verlies dat 

optreedt door radioactief verval. In formule ( 4 ) zijn verder de vol

gende symbolen gebruikt: 

~N het aantal productkernen B in het laagje 6x 

t een tijdstip tijdens bestraling ( s ) 

~ het aantal deeltjes dat tijdseenheid de tref plaat treft ( -1 
per s 

het aantal trefkernen A gewichtseenheid ( -1 ) n per kg 

) 
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p de dichtheid van het trefplaatmateriaal ( kgm-3 ) 

crE de werkzame doorsnede van de kernreactie bij energie E ( m2 ) 

E de energie van de deeltjes ter plaatse x ( MeV ) 

À de vervalconstante van het radiorruclide B ( s-l ) 

6x dikte van het beschouwde laagje ( m ) 

De werkzame doorsnede is een maat voor de waarschijnlijkheid dat de 

kernreactie optreedt en is afhankelijk van de energie van de deeltjes 

E. De gebruikelijke eenheid is de barn: lb = to-28m2• 

Veronderstellen we ~,n en p onafhankelijk van de tijd, dan vinden we 

door integratie van ( 4 ) de volgende formule voor het aantal product

kernen dat op het eind van de bestraling in het laagje 6x aanwezig is: 

À 

Hierbij is tb de bestralingsduur ( s ). 

Formule (S) kan als volgt herschreven worden: 

(S) 

(Sa) 

met: 6A 

6E 

-(dE ) 
pdx 

de aangemaakte activiteit aanwezig in het laagje 6x ( Bq ) 

de afrennning van de deeltjes in het laagje 6x ( MeV ) 

h nd h f 1 · 1 ( MeVm2kg- l ) et rennne vermogen van et tre p aatmateriaa 

Nemen we verder aan dat ~ en n onafhankelijk ziJn van x dan vinden we 

door integratie van ( Sa ) de totale activiteit die op tijdstip tb in 

het target aanwezig is: 

-À· tb 
A = n·~· ( 1-e 

) 
(6) 

met: A de aangemaakte activiteit op EOB ( End of Bombardment) ( Bq ) 

E
0 

de enige van de deeltjes op de voorkant van de trefplaat ( MeV ) 
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Deze formule geldt voor het geval dat de bundel volledig in de trefplaat 

wordt afgeremi. Formule (6) kan als volgt herschreven worden: 

met: 

-À·t 
A = .y. ( 1-e b) (7) 

n•À 
y - Z7ë (8) 

a 

i bundelstroom ( A ) 

y dikke trefplaat opbrengst: de aangemaakte activiteit per Coulomb 

opgebrachte lading voor een zeer korte bestraling en bij volle

dige afremming ( BqC-l ) 

Za het ladingsgetal van het invallende deeltje 

e de elementair lading ( e = J.60•10-l 9c) 

Omdat de aangemaakte activiteit niet lineair toeneemt met de bestralings

duur is het voor een radionuclide als 18F niet zinvol om langer dan onge

veer een halveringstijd te bestralen. Bij een bestralingsduur van een 

halveringstijd heeft men 50% van de maximaal haalbare activiteit. Voor 

een bestralingsduur van twee halveringstijden is dit 75% etc. 

De dikke trefplaat opbrengst y is afhankelijk van de deeltjesenergie E
0

• 

Deze afhankelijkheid kan experimenteel bepaald worden en wordt weergege

ven in een zogenaamde dikke trefplaat opbrengstcurve. Hierbij is het van 

belang dat naast de kernreactie tevens de samenstelling van het trefplaat

materiaal vermeld wordt. Voor de dikke trefplaat opbrengst y wordt nog 

vaak de traditionele eenheid mCi/µAh gebruikt. De omrekenigsfactor naar 

S.I.-eenheden wordt gegeven door: 

1 mCi/µAh = 10.28 GBq/C (9) 

De energie-afhankelijkheid van de werkzame doorsnede cr kan ook experimen

teel bepaald worden en wordt weergegeven in een zogeheten excitatiecurve. 
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2 Productie van 18F via bestralingen met ongeladen deeltjes 

18 In deze paragraaf gaan we kort in op productiemethoden voor F waar-

bij gebruik gemaakt wordt van een kernreactor of van een lineaire electronen

versneller. In het eerste geval vindt de bestraling plaats met thermische 

neutronen opgewekt in een kernreactor. In het tweede geval wordt de tref

plaat bestraald met remstraling opgewekt door hoog-energetische electronen 

2.1 Productie van 18F met een kernreactor 

De productie van 18F met een kernreactor is gebaseerd op de kernre-
. 61. ( ) 3 16 ( ) 18 ( . f. 1 ) acties i n,a H en 0 t,n F zie iguur 

n 

+ n 

figuur 1: proiAtatierou te voor 18 F bij gebruik van een kern:l'eactor 

De maximale energie van het tritiumdeeltje dat bij de eerst reactie ge

produceerd wordt, bedraagt 2.73MeV.(Beg63). Dit is juist voldoende om de 

Coulombbarrière van zuurstof te passeren (2.45MeV). Om onnodig energie

verlies van de tritiumdeeltjes te vermijden wordt als trefplaatmateriaal 

een lithium-zuurstof verbinding gekozen. Meestal maakt men gebruik van 

lithiumcarbonaat (Tho 65,Mai 68,Rad 71,Hel 73,Hsi 77,Fry 78). Daarnaast 

is ook lithiumoxide (Beg 63) en lithiumnitraat (Rad 71) gebruikt als tref

plaatmateriaal. Het natuurlijke isotopische voorkomen van 61i bedraagt 7.4%. 

Om de opbrengst te verhogen is trefplaatmateriaal met een 61i-verrijkings

graad van meer dan 90% gebruikt (Tho 65,Hel 73,Hsi 77). De opbrengst die 

verkregen kan worden hangt af van de hoeveelheid trefplaatmateriaal, de 
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verrijkingsgraad van 6Li, de neutronenflux en de bestralingsduur. Door 

Hsieh et.al. (Hsi 77) is een opbrengst van 3,7•GBq (100 mli) verkregen 

bij bestraling van 5 gram lithiumcarbonaat in een neutronenflux van 

3•10
12

/cm2s. De 6Li-verrijkingsgraad bedroeg 95% en de bestralingsduur 
13 2 4 uur. De verzadigingsopbrengst bij een neutronenflux van 10 n/cm se< 

bedraagt 0.14 GBq (3,7 mli) per gram lithiumcarbonaat (lithium in na

tuurlijke isotopische samenstelling) (Rad 71). 

Na bestraling wordt het trefplaatmateriaal opgelost en vervolgens gezui

verd. Voor de isolatie van het 18F zijn verschillènde scheidingsmethoden 

toegepast zoals: co-precipitatie, destillatie, adsorptie op metaaloxiden 

en vloeistofextractie met behulp van tributylfosfaat (Rad 71). In alle 

gevallen komt het 18F beschikbaar als fluoride. 

Een belangrijk nadeel van de productiemethode is, dat de trefplaat na 
18 bestraling in hoge mate besmet is met tritium. Per Becquerel F wordt 

ongeveer 300 Bq tritium gevormd (Beg 63). Gezien de lange halveringstijd 

van tritium (t~ = 12.3 jaar) levert deze verontreiniging een extra afval

probleem. Hier staat tegenover dat de productiemethode goedkoop en rela

tief eenvoudig is (hoewel bij gebruik van verrijkt trefplaatmateriaal het 
6Li terug gewonnen moet worden) 

2.2 Productie van 18F met een lineaire electronenversrteller 

Voor de pr~ductie van 18F met een lineaire electronenversneller 

wordt een metalen converter (bijvoorbeeld platina (Yag 80)) bestraald met 

hoog-energetische electronen. Hierbij ontstaat in de converter remstraling 

waarmee vervolgens de trefplaat wordt bestraald. De maximale energie van 

de fotonen in het remstralingsspectrum is gelijk aan de energie van de in

vallende electronen. Deze ligt in de praktijk tussen 30 en 60 MeV. 

Een drietal kern-foton reacties zijn tot op heden onderzocht. Deze reac

ties zijn gegeven in tabel 1. Als trefplaatmateriaal is gebruikt: gefluo

reerde koolwaterstoffen (Eli 70), lithiumfluoride (Yag 80), kaliumwater

stoffluoride (Yag 80), neon (Don 80,Yag 80), natriumhydroxide (Don 80, 

Don 81) en natriumsulfaat (Yag 80). 
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19 18 . Een excitatiecurve voor de F(y,n) F-kernreactie is bepaald door 

Visser et. al.(Vis 82,Bak 82). 

reactie Ed y l ) y 1) 
referenties 

(MeV) (GBq/C) (µCi/µAh) 

l 9F (y 'n) l 8F 10.43 5. 14 500 (Eli 70, Yag 80) 

20Ne(y,n)l8F 23.26 o. 103 10 (Don 80,Yag 80) 

23 18 Na(y,n) F 20.89 0.206 20 (Yag 80 ,Don 80,Don 81) 

-

1) f 1 . per gram tre p aatmateriaal (in natuurlijke isotopische samenstel-

ling,resp. lithiumfluoride,neon en natriumsulfaat) en bij een elec-

tronenenergie van 60 MeV (Yag 80) 

tabel 1: kern-foton reacties toegepast bij de prodtctie van 18F met een 

lineaire electronenversneller 

3 Productie van 18F via bestralingen met geladen deeltjes 

Deze paragraaf bespreekt productiemethoden voor 
18

F waarbij gebruik 

gemaakt wordt van een cyclotron of een Van de Graaff versneller.Van elke 

kernreactie wordt de Q-waarde (formule(l) ),de drempelenergie Ed (formu

le(2) ), de Coulombbarrière E (formule(3) ) en het natuurlijk isotopisch 
c 

voorkomen van de trefkern ··e gegeven.Voor de berekening van de Q-waarden 

zijn de atoommassa's vermeld in (Coh 71) gebruikt. Het natuurlijk isoto

pisch voorkomene is ontleend aan (Han 81). Verder wordt voor een aantal 

productiemethoden een dikke-trefplaat opbrengstcurve gegeven. 



kernreactie 

160( t ,n) 18F 

l) 
16 O+ 3 He -+ 18F 

180(d,2n) 18F 

19 l) 18F F+p -+ 

1) 
l 9F+d -+ 18F 

19F (3He ,a) 18F 

19F (a,an) 18F 

20Ne(d,a) 18F 

20 3 1) 18 
Ne+ He -+ F 
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referenties 

(Kra 70) 

(Noz 74) 

(Mar 62,Noz 68,Til 70a,Til 70b,Rau 70,Kra 70,Eng 70, 

Mud 72a,Atk 72,Rob 73,Noz 74,Fit 77,Hel 79,Iri 82a, 

Knu 82 ,MÜl 82,Knu 83) 

(Fur 61 , Sai 63,Cla 66,Noz 68,Rau 70,Kra 70,Eng 70, 

Hin 71, Yan 71 ,Mud 72a,Gou 72,Lin 73a,Lin 73b,Noz 74, 

Bak 79, Iri 82a) 

(Kra 70,Eng 70,Rut 79,Wie 79,Bai 81,Nic 82,Str 82, 

Iri 82c,Iri 82d,Tew 83a,Nic 83a,Str 83,Wie 83,Kil 83, 

Nic 83b,Pin 83) 

(Kra 70) 

(Whi 58,Kra 70,Eng 70,Hoy 71,Cam 71,Atk 72,Lam 78, 

Bri 79,Bri 80) 

(Bow 62 ,Kra 70) 

(Kra 70,Eng 70) 

(Kra 70,Eng 70) 

(Sne 37 ,Har 71 ,Wel 71 ,Leb 72,Coh 72,Lam 72,Lam 73,Fow 73, 

Cla 73,Pal 73,Noz 74,Str 76,Str 77,Lam 78,Tew 78,Pal 78, 

Nei 78,Rut 79 ,Wie 79,Vin 79,Cas 80,Dah 80,Bid 80 ,Dah 81 ' 
Goo 81a,Cac 81,Sha 81,Wie 81,Shi 82b,Lev 82b,Jon 82a, 

Fow 82,Fir 82,Fer 82,Cla 82,Ehr 82,Yag 82,Soo 82,Dik 83c, 

Ehr 83,Dah 83) 

(Lam 72,Lam 73,Noz 74,Lam 78,Cro 78,Hel 79,Iri 82d) 

l)in dit geval zijn meerdere kernreacties mogelijk die 18F opleveren; zie de 

betreffende paragraaf 

tabeZ 2: mogelijke kern:r>eacties voor de productie van 18F 



kernreacties 

20 l) 18 
Ne+a + F 

23Na( 3He,2a) 18F 

23 18 Na(a,2an) F 

24Mg( 3He,2ap) 18F 

27Al(3He,3a)18F 
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referenties 

(Lam 78) 

(Kra 70) 

(Kra 70) 

(Kra 70) 

(Kra 70) 

l)in dit geval ziJn meerdere kernreacties mogelijk die 18F opleveren; 

zie de betreffende paragraaf 

tabel 2: mogelijke kerrl:l'eacties voor de productie van 18F (vervolg) 

In tabel 2 is een samenvattend literatuuroverzicht gegeven van 

kernreacties waarmee 18F aangemaakt kan worden. Uit deze tabel blijkt 

dat bij een aantal productiemethoden, 18F geproduceerd kan worden door 

bestraling van hetzelfde trefplaatmateriaal met verschillende deeltjes. 

In deze gevallen is de aard van het invallende deeltje vaak niet essen

tieel voor de technische uitvoering van de productiemethode. Daarom is 

bij de indeling van deze paragraaf het element dat bestraald wordt als 

uitgangspunt gekozen. We bespreken achtereenvolgens: kernreacties op 

stikstof (par 3.1), kernreacties op zuurstof (par3.2), kernreacties op 

fluor (par 3.3), kernreacties op neon (par 3.4) en de overige kernreac

ties (par 3.5) 
18 Overzichtsartikelen over de productie van F zijn opgesteld door 

Silvester (Sil 73), Wolf et.al. (Wol 73), Palmer et.al. (Pal 77) en 

Brinkman (Bri 82). 
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3.1.Kernreacties op stikstof 

Bij bestaling van stikstof met a-deeltjes wordt via de kernreactie 
15N(a,n) 18F 18F gevormd (zie tabel 3). Stikstof in natuurlijke isotopi

sche samenstelling bevat 99.64% 14N en 0.36% 15N. Om een redelijke dikke

trefplaat opbrengst te verkrijgen moet daarom isotopisch verrijkt tref

plaatmateriaal gebruikt worden. 

kernreactie e Q 

(%) (MeV) 

o. 36 -6.42 

Ed 

(MeV) 

8. 13 

E 
c 

(MeV) 

4.46 

tabel 3: keT'rl:l'eactie op stikstof VOOP de productie van 18F 

Door Krasnov et.al. (Kra 70) is een dikke-trefplaat opbrengstcurve be

paald voor bestraling van N
2 

1n natuurlijke isotopische samenstelling 

met a-deeltjes. Deze curve, omgerekend naar een trefplaat die volledig 

b . 15 . f. 2 . . estaat u1 N2 , is gegeven in 1guur • De kernreactie 1s tot op heden 

niet routinematig toegepast. 

14 
140 y 

12 (mCi/µAh) 
y 

(GBqC-l) 120 

10 
100 

8 
80 

60 6 

4 
40 

20 2 

0 0 
0 10 20 30 50 

figuur 2: · · b 7 • van 15N2(100% 
15

NJ met dikke-trefplaat opbrengst b~J estra~~ng 

a-deeltjes (Kx>a ?0) 
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3.2 kernreacties op zuurstof 

In tabel 4 is een overzicht gegeven van de kernreacties op stabiele 

isotopen van zuurstof die gebruikt kunnen worden voor de productie van 18F. 

kernreactie 8 E Q Ed c 
(%) (MeV) (MeV) (rieV) 

l60(t,n) 18F 99.756 2.45 1. 27 

1) 
l 60+3He -+. 18F 99.756 4.89 

I60 (3He,p)18F 2.03 
2) 

160(3He,n)18Ne-+ 18F -3.20 3 .80 

16 l)18 
O+a.. -+ F 99.756 4.97 

160(a,d)18F -16.3 20.4 

160(a,pn)18F -18.6 23.2 
2) 16o(a,2n) 18Ne-+ 18F -23.8 29.7 

180(p,n)18F 0.205 2.38 2.44 2.57 

18o(d,2n) 18F 0.205 2.34 -4.66 5. 18 

l) bij de bestraling van 160 met 3He-kernen of a-deeltjes 
18 . d k . kan het F via meer ere ernreact1es ontstaan 

2) J 8 1 . . . 6 18 Ne vervalt met een ha ver1ngst1Jd van l. 7 sec. naar F 

taheZ 4: keY'n:l'eacties op zu:uY'stof-isotopen vooY' de py>oductie van 
18

F 
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16 18 . 3.2.1 <le O(t,n) F-kernreactie 

D k . 160 ( ) 18F . . nd h. k d . 18 e ernreact1e t,n 1s mi er gesc 1 t voor e productie van F 

met een cyclotron omdat hierbij de trefplaat en ook het cyclotron en het 

bundelgeleidingssysteem in hoge mate besmet zou worden met tritium (t!= 

12.3 jaar). De productie van 18F met een kernreactor:·berust echter wel 

op deze kernreactie (zie par. 2.1). Een dikke-trefplaat opbrengstcurve 

voor de bestraling van o2 met tritium is gegeven in figuur 3. 

y 

80 (mCi/µAh) 

600 
60 

400 160(t,n)18F 
140 

200 20 

0 0 

0 5 10 15 20 25 
Eo(MeV) 

figuur 3: dikke-trefpZaat opbrengst bij bestraZing van o
2

(in natu:u;pZijke 

isotopische samaensteZZing) met tritium (Noz 74) 

16 3 18 16 18 . 3.2.2 de O+ Re + F- en O+a + F-kernreact1es 

16 3 18 16 18 k . . . 1 . h De O+ He + F- en O+a + F- ernreact1es Z1Jn voora 1n et ver-

leden veelvuldig toegepast voor routinematige productie van 
18

F. Ook de 

laatste jaren zijn nog enkele publikaties verschenen waarbij het 
18

F wordt 

aangemaakt via een van beide kernreacties (Knu 82,MÜl 82,Iri 82a,Knu 83). 
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De excitatiecurve van de 16o+3He + 
18F-kernreactie is bepaald door Marko

witz en Mahony (Mar 62),Rautenbach et.al.(Rau 70),Nozaki et.al.(Noz 74) 

en Fitschen et.al.(Fit 77). Ook de excitatiecurve van de 16o+a + 
18F

kernreactie is meerdere malen bepaald (Fur 61,Sai 63,Rau 70,Noz 74).Dikke-

f 1 b d 1 60 3H 18 k . . . b ld tre p aat op rengstcurven van e + e + F- ernreactie zi]n epaa 

voor bestraling van o2(Noz 68,Kra 70,Noz 74),Si02(Eng 70) en water (Fit 77). 

In figuur 4 is de dikke-trefplaat op6rengstcurve gegeven voor bestraling 
3 van o2 met He-kernen. 
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figuur 4: dikke-trefplaat opbrengst bij bestraling van o2(in natuurlijke 

isotopische samenstelling) met 3He-kernen (Noz 74) 

Dikke-trefplaat opbrengstcurven van de 16o+a + 
18F-kernreactie zijn bepaald 

door Nozaki et.al.(Noz 68,Noz 74) en Krasnov et.al.(Kra 70) voor o2 en door 

Engelmann (Eng 70) voor Sio2• De dikke-trefplaat opbrengstcurve voor bestra

ling van o2 is gegeven in figuur 5 • 

. . d d . 18F . d 160 3H 18F 160 18F k Bi] e pro uctie van via e + e + - en +a + - ernreac-

ties wordt als trefplaatmateriaal veelal water gebruikt (Cla 66,Til 70a,Til 

70b,Hin 71,Yan 71,Gou 72,Atk 72,Mud 72a,Rob 73,Lin 73a,Lin 73b,Fit 77,Iri 82a, 
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figuur 5: dikke-trefplaat opbrengst bij bestraling van o2(in na-tw.A.rlijke 

isotopische samenstelling) met a-deeltjes (Noz 74) 

Knu 82,MÜl 82,Knu 83). Clark en silvester (Cla 66) gebruikten een trefplaat

houder (10 ml) vervaardigd uit titaan. Na een bestraling van 1 uur met 35µA 

a-deeltjes (30 MeV) bevatte het bestraalde water ongeveer l.5GBq (40m.Ci) 

d .. 18 . . . . . 1 18 fl . 1 ragervriJ F. De activiteit was niet aanwezig a s F- uoride maar a s een 

niet nader bepaalde complex-verbinding. Door toevoeging van enkele micro

grammen fluoride verkreeg men echter door uitwisseling van actief met inactief 

fluor een oplossing van 18F-fluoride. Door radiolytische ontleding van het 

water ontstond er tijdens bestraling H2 en o2• Om deze gassen te recombineren 

werd een speciale katalysator gebruikt. Bij eerdere experimenten werd een alu

minium trefplaathouder toegepast. Hierbij bleef echter een groot deel van 
18 het geproduceerde F achter op de wanden. 

Een soortgelijke methode is toegepast door Tilbury et.al.(Til 70a,Til 70b). 

Zij bestraalden het water met 3He-kernen van 22 MeV. Met een bundelstroom 

van 25 µA verkregen zij in 45 minuten 3.7 GBq (100 mCi) 18F. 

Hinn et.al.(Hin 71) bespreken een uit titaan vervaardigde trefplaathouder 

die een inwendige druk van 1.1 MPa (tl bar) kan weerstaan. Hierdoor is het 

niet nodig om het gevormde H2 en o2 met behulp van een katalysator te recom

bineren. Bestraling met 42 MeV a-deeltjes leverde bij een bundelstroom van 

25 µA en een bestralingsduur van 75 minuten een activiteit van 7.2 GBq (194 

mCi). 
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Yano et.al.(Yan 71} melden een productîetempo van 195 GBqC-l (19 mCi/µAh) of 

43 GBqh-l (116 mCi/hl bij óestralîng van 50 ml H
2
o in een trefplaathouder 

vervaardigd uit kwarts-glas met 65 MeV a-deeltjes. 

Lindner et.al.(Lin 73a,Lîn 73b) bespreken een productie-opstelling waarbij 

het water ti:Iens bestralîng in een gesloten circuit circuleert. Het totale 

water-volume (250 ml} werd per minuut 16 keer rondgepompt. Met behulp van 

een anionwisselaar kon het 18F tijdens de bestraling van het water geschei

den worden. Hun opbrengst bedroeg 260 TBqA-l (7 mCi/µA) bij een bestralings

duur van 1 uur. De bestraling werd uitgevoerd met 52 MeV a-deeltjes. 

Door Mudrova en Svoboda (Mud 72a) is het gehalte aan waterstofperoxide 

(H
2
o

2
) in bestraald water onderzocht. Ze vonden een concentratie van 10-3 à 

10-2 M. Dit is voldoende laag om het 18F voor botonderzoek zonder gevaar toe 

te passen. Dezelfde auteurs (Mud 72b) hebben onderzoek verricht naar de ad

sorptie van 18F aan een aantal materialen. Van de onderzochte materialen 

bleek aluminium het minst geschikt als constructiemateriaal voor de trefplaat

houder. 

16 3 18 16 18 . De O+ He + F- en O+a + F-kernreacties ziJn ook uitgevoerd met 

ander trefplaatmateriaal dan water. (Noz 68,Bak 79,Hel 79). Door Nozaki et.al. 

(N 68) • · ' . Hl 8 b 'd Z' ' b ld d oz is watervriJ gasvormig F erei • iJ estraa en stromen zuur-

stof met 3He-kernen of a-deeltjes. Het gevormde 18F werd bijna volledig op 

de wanden van de trefplaathouder geadsorbeerd. Door echter af en toe gasvor-
. k 18 d . 1 . . mig HF aan het zuurstof toe te voegen on het F oor midde van uitwisse-

ling met inactieffluor van de wanden verwijderd worden. Met behulp van een 

koelval werd het 18F vervolgens van het zuurstof gescheiden. Bakker en Kasper

sen (Bak 79) verkregen een productietempo van 72 GBqC-l (7mCi/µAh) door be

straling van Sio
2 

met 55 MeV 18F a-deeltjes. Verschillende methoden werden 

onderzocht om het 18F van het Si02 te scheiden. Helus et.al. (Hel 79) hebben 

naast H
2
o de metaaloxiden Al 2o

3 
en Ta2o

5 
gebruikt als trefplaatmateriaal. 

Bij de boven besproken productiemethoden werd weinig hinder ondervonden 

van radionuclidische verontreinigingen. De aangemaakte radionuclidische ver

ontreinigingen hebben ofwel een korte halveringstijd C13N, 15o) of zijn slechts 

in geringe mate aanwezig ( 7Be,t~ = 53d) (Fit 77). Verder zijn in bestraald 

water zeer geringe hoeveelheden 
48

v(t! = 16.ld) en 51 cr(t~ = 27d) gevonden. 

• 
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Deze radionucliden werden aangemaakt in het trefplaatfolie (Cla 66,Til 70a, 

Hin 71). 

In tabel 5 is een literatuuroverzicht gegeven van de productietempi 

d . . d k . "k d 160 3He l8 16 18 . ie in e pra tiJ met e + + F-en O+a + F-kernreacties verkre-

gen zijn. Deze zijn berekend (zie formule 7) met behulp van in de publi

katies vermelde gegevens (opbrengst, bestralingsduur, bundelstroom). 

kernreactie tref plaat EO productiesnelheid referenties 

(MeV) (GBqC-l) (mCi/µAh) 

160+3He + 18F 
02 20 70 6.82 (Noz 68) 

160+3He + 18F H20 22 63 6. 13 (Til 70a,Til 

160+3He + 18F H2o 28 68 6.62 (Hel 79) 

160+3He + 18F H2o 29 79 7.66 (Rob 73) 

160+3Hi! + 18F H2o 36 28 2.7 (M°Ül 82) 

70b) 

160+3He + 18F H2o 36 122 11 .8 (Knu 82,Knu 83) 

160+3He + 18F H2o 40 115 11.2 (Fit 77) 

160+3He + 18F H20 52 103 10 (Atk 72) 

160 + a. + 18F H20 30 14 1.37 (Cla 66) 

160 + a. -~ 18F H20 42 80 7.79 (Hin 71) 

160 + a. + 18F H20 52 86 8.4 (Lin 73a,Lin 

160 + a. + 18F Sio2 55 72 7 (Bak 79) 

160 + a. + 18F H
2
0 65 195 19 (Yan 71) 

tabel 5: in de literatuur gemelde productiesnelheden verkregen met de 
16o+3He + 

18F- en 16o+a. + 
18F- kern:l'eacties 

73b) 

Het zij opgemerkt dat de in de tabel 5 vermelde productietempi ten gevolge 

van productieverliezen (verliezen bij het winnen van het 
18

F uit de tref-
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plaat en/of trefplaathouder, afremming van de deeltjes in het trefplaat

folie, geen volledige benutting van de bundelstroom etc.) lager zullen 

zijn dan de overeenkomstige dîkke-trefplaat opórengsten. 

Sinds enkele jaren bestaat er een groeiende belangstelling voor de 

productie van 18F via de 18o(p,n) 18F- kernreactie (Rut 79,Nic 82,Nic 83b, 

Wie 83,Kil 83,Pin 83). Met deze kernreactie kan, ook onder compact cyclo

tron voorwaarden, een zeer hoge opbrengst verkregen worden. De excitatie

curve van de 18o(p,n) 18F kernreactie is gemeten door Ruth en Wolf (Rut 79). 

Dikke-trefplaat opbrengstcurven z1Jn bepaald voor bestraling van Oé en 

Sio2 in natuurlijke isotopische samenstelling (Kra 70,Eng 70), H2
1 

0 (Wie 

79) en 18o
2 

(Rut 79). In figuur 6 is de dikke-trefplaat opbrengstcurve ge

geven voor bestraling van 18o2 met protonen (Rut 79). 
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figU.Ui' 6: dikke-trefp"laat opfrEengst bij bestraling van 18o2 (100% 18oJ 
met protonen (Rut ?9) 
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V d d . J 8't" . d J8 ( } J8 . oor e pro uctl.e van ,; vi..a e 0 p,n F kernreactie is als 

trefplaatmateriaal H2J8o (Iri 82c,Kil 83,Wie 83} en 18o
2 

(Nic 82, Str 82, 

Nic 83a,Nic 83b,Pin 83,Tew 83a) gebruikt. Kilbourn en Wlch (Kil 83) be-
JB schrijven een uit koper vervaardigde H2 o- trefplaathouder waarvan de 

wanden aan de binnenzijde vernikkeld zijn. Het totale water-volume bedroeg 

slechts 3.2 ml. Met 14 MeV protonen verkregen zij onder optimale condi

ties een activiteit van 57 GBq (1550 mCi). Het 18F werd door middel van 
18 

adsorptie op aluminium of door middel van destillatie van het H
2

· 0 ge-

scheiden. Hierbij kon het isotopisch verrijkte water terug gewonnen wor

den. Een analoge methode wordt beschreven door Wieland en wolf (Wie 83) 

Zij verkregen bij bestraling van 1 ml H
2

18o (97% 18
0) in een koperen tref

plaathouder met 16.5 MeV protonen een activiteit van 11.5 GBq (312 mCi). 

De bestralingsduur bedroeg 40 min. en de bundelstroom lüµA. Irie et.al. 

(Iri 82c) gebruikten een H2
18o- trefplaathouder vervaardigd uit roest-

.. 1 d d . h 18 vri.Jstaa voor e pro uctie van et F. 

Nickles et.al. (Nic 82,Nic 83a,Nic 83b) hebben die 18o2- opstellingen 
. 1 .. k 18 fl . d . ontworpen voor de productie van respectieve iJ F- uori e in water, 

. . . 18F watervriJ gasvormig H en 18F-F2. Voor de productie van 18F-fluoride in 

water werd in de cylindervormige trefplaathouder een glazen buisje met 

daarop een zilveren bekleding geschoven. Na bestraling van het 18o
2 

werd het 

isotopisch verrijkte gas met een LN
2
-koelval kwantitatief terug gewonnen. 

18 Het F sloeg neer op de zilverbekleding van het glas. Het buisje werd uit 

de opstelling verwijderd en gespoeld met heet water. Hierbij kon 80% van de 

aangemaakte activiteit van het glas gespoeld worden. Voor de productie van 

watervrij H18F werd het 18o2 bestraald in een nikkelen trefplaathouder. Na 

terugwinning van het 18o2 werd de trefplaathouder bij een temperatuur van 

800 graden doorgeblazen met waterstof. Hierbij kwam 50% van de aangemaakte 

activiteit beschikbaar als H18F. 18F-F 2 kon bereid worden door na de bestra

ling en terugwinning van het 18o
2 

de nikkelen trefplaathouder opnieuw te 

vullen met een edelgas/F
2
-mengsel. Vervolgens werd een tweede bestraling 

. d b.. . . 1. 1 nd h 18 d nd uitgevoer waar iJ een uitwisse ing p aats vo tussen et F op e wa en 

met inactief fluor in de gasfase. Onder optimale omstandigheden werd een 

afspoelrendement van ongeveer 40% verkregen. Voorafgaand aan de in gebruik 

name van deze opstelling werden de wanden van de trefplaathouder gedurende 

8 uur bij een temperatuur van 200 graden gepassiveerd met F2• 

Straatmann et.al.(Str 82,Pin 83) hebben een proces Ontwikkeld voor de 

· H18 · 18 H. b.. d h H18F d d F . omzetting van F in F-F2• ier iJ wer et ,ver un met 2 in een 
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microgolf ontlading gebracht waarin de H~J 8F binding verbroken werd en 

vervolgens het vrije 18F reageerde met F2• Het rendement bedroeg echter 

slechts 10%. Het 18
F werd geproduceerd door óestraling van 18o

2 
met pro

tonen. 

18 (d 2 )18 h • h d . De 0 , n . F- kernreactie is tot op e en nog niet toegepast voor 

routinematige productie van 
18

F. Een dikke-trefplaat opbrengstcurve voor 

bestraling van o
2 

in natuurlijke isotopische samenstelling met deuteronen 

is bepaald door Krasnov et.al. (Kra 70). Deze curve is weergegeven in fi

guur 7. Mogelijk bevat deze curve echter ook een bijdrage van de 
17

o(d,n)
18

F

kernreactie. Daarom is ze niet omgerekend voor een trefplaat die volledig 
. 18 l" 'k . . h k 17 180 b uit 0 bestaat. Het natuur iJ isotopisc voor omen van 0 en e-

draagt respectievelijk 0.039% en 0.205%. 
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figuUl' 7: dikke-trefplaat opbrengst bij bestraling van o
2

(in natuUl'lijke 

isotopische samenstelling) met ékuteronen (KI'a 70) 

3.3 kernreacties op fluor 

In tabel 6 is een overzicht gegeven van kernreacties op fluor waarbij 
18F gevormd wordt. 
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. . ... . , . - .. 

kernreactie 8 E Q Ed c 
(%) (MeV) (MeV) (MeV) 

19 1)18 
100 2.63 F+p -+ F - -

19F(p,d)l8F - - - 8.~21 8.64 

19F(p,pn)l8F - - -10.4 11.0 
2) 

19F(p,2n)l8Ne-+ 18F - - -15.7 16.5 

19F+d !) 18F lOO 2.58 - -
19F(d,t)l8F - - - 4.17 4.61 

19F (d,dn) 18F - - -10.4 1 1 • 5 

19F(d,p2n) 18F - - -12.7 14.0 
2) 

l 9F1€d, 3n) 18Ne -+ l SF - - -17.9 19.8 

19F(3He,a)l8F 100 5. 17 10. 1 0 

19F(a,an) 18F 100 5.22 -10.4 12.6 

l) 
bij de bestraling 19 van F met protonen of deuteronen kan het 18F 

via meerdere kernreacties ontstaan. 

2) 18 Ne vervalt met een halveringstijd van 1.67 sec. naar 18F 

tabe Z 6: kernreacties op fluor voor de productie v a:n 18 F 

3.3.1 dé 19F+p-+ 18F~ kernreactie 

De 
19

F+p -+ 18F- kernreactie is in het verleden verschillende malen 

toegepast (Roy 71,Cam 71,Atk 72,Lam 78,Bri 79,Bri 80). De excitatiecurve 

is gemeten door Whitehead en Foster (Whi 58). Dikke-trefplaat opbrengst-
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curven voor bestraling van F2 en LiF 1Uet protonen Z1Jn bepaald door Krasnov 

et.al. (Kra 70) en Engelmann (Eng 701. In figuur 8 is de dikke-trefplaat 

opbrengstcurve voor bestraling van F2 met protonen gegeven (Kra 70). 
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figuur 8: dikke-trefplaat opbrengst bij bestraling van F2 met pPOtonen 

(Kr>a 70) 

Hoyte et.al. (Roy 71) en Atkins et.al. (Atk 72) gebruikten de 19F+p -+ 
18F-

18 kernreactie voor de bereiding van met F gemerkt lithium-, natrium-, en 

kaliumfluoroboraat. De gemerkte verbindingen werden verkregen door directe 

bestraling van respectievelijk LiBF
4

, NaBF
4 

en KBF
4 

met 33 MeV protonen. 

De zouten werden gebruikt voor de synthese van met 18F gemerkte aminozuren 

via de Baltz- Schiemann reactie (zie addendum t, par. 2.2). Camner en Phi-
. ( ) . 19 18 k . h k l1pson Cam 71 gebruikten de F+p-+ F ernreact1e voor et mer en van 

7 µm teflondeeltjes met 18F. De deeltjes werden gebruikt voor het bestude

ren van het gedrag van aerosolen in de longen. Lambrecht et.al. (Lam 78) 

bestraalden gasvormig F2 met 32 MeV protonen in een gepassiveerde nikkelen 

trefplaathouder. Op deze manier kon 21 GBq (560 mCi) 18F-F 2 bereid worden 

Het productietempo bedroeg 121 GBqC-l (11.8 mCi/ µAh). Brinkman en Visser 

(Bri 79,Bri 80) bestraalden CC1F3, cc12F2 en CC1 3F met 52 MeV protonen. 
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J8 
Via terugstaotmark.ering werden aldus· met f gemerkte perchlorofluoro-

methanen ver kregen. 

Deze kernreacties zijn tot op heden voor zover bekend niet gebruikt 

d . 1 8 . . d l 9 (d ) 18 k . voor pro uctie van F. De excitatiecurve van e F ,t F- ernreactie 

is gemeten door Bowen en Irvine (Bow 62). Door Engelmann (Eng 70) zijn de 

dikke-trefplaat opbrengstcurven voor bestraling van LiF met 3He-kernen en 

a-deeltjes bepaald. Dikke-trefplaat opbrengstcurven voor bestraling van F2 
met deuteronen, 3He-kernen en a-deeltjes zijn bepaald door Krasnov et.al. 

(Kra 70). 
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3.4 kernreacties op neon 

In tabel 7 is een overzicht gegeven van kernreacties op neon waarbij 
18F gevormd wordt. 

kernreactie e 

(%) 

20Ne(d,a) 18F 90.51 

1) 
20N 3H 18F 90.51 e+ e -+ 

20Ne( 3He,etp)
18

F -
2) 

20N (3H )18N 18F e e,etn e -+ -

1) 
20Ne+et -+ 18F 90.51 

20Ne(et,Ctd) 18F -
20 18 Ne(et,etpn) F -

2) 
20N ( 2 ) 18N l 8F e a,a n e -+ -

E 
c 

(MeV) 

2.82 

5.64 

-

-

5.69 

-

-

-

Q 

(MeV) 

2.80 

-

- 2.70 

- 7.93 

-

-21 • 1 

-23.3 

-28.5 

Ed 

(MeV) 

-

-

3. 10 

9. 11 

-

25.3 

27.9 

34.2 

l) bij de bestraling van 20Ne met 3He-kernen of et-deeltjes kan het 18F 

via meerdere kernreacties ontstaan. 

2) l B 1 1 . . . d 1 6 7 l 8F Ne verva t met een ha ver1ngst1J van • sec. naar 

tabè Z 7: kernreacties op neon voor de prod wtie van 18 
F 



- 26 -

20 18 . 3.4.1 de Ne(d,a) F-kernreactie 

Voor de productie van 18F wordt sinds ongeveer tien jaar meestal de 
20Ne(d,a) 18F- kernreactie gebruikt. De excitatiecurve van deze kernreactie 

is weergegeven in figuur )2. Dikke-trefplaat opbrengstcurven voor bestraling 

van neon met deuteronen worden gegeven in (Noz 74,Rut 79,Wie 79,Cas 80). 
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figu:ur 13: dikke-trefplaat opbrengst bij bestraling van neon (in natuurlijke 

isotopische samenstelling) met deuteronen (Noz ?4,Cas 80) 
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20 -18 . 
De Ne(d,a} F- kernre.acti_e werd voor het eerst gehruikt door Harper et.al. 

in 197 l (Har 711. Zij verkregen bij bestraling van 1 atm. Ne met slechts 
-1 . 

8 MeV deuteronen een productietempo van 103 GBqC (lOmCi/ µAh). In de 
18 trefplaathouder was een Pyrex bekleding aangebracht waarop het F werd 

opgevangen. Na bestraling werd dit Pyrex buisje uit de trefplaathouder 

verwijderd en gespoeld met een steriele zoutoplossing. Het afspoelrende

ment bedroeg 80 à 90%. Per bestraling kon 0.37 tot 0.56 GBq (10 tot 15 mCi) 
18 F verkregen worden. 

Welch et.al. (Wel 71) gebruikten dezelfde kernreactie voor de productie 

van 
18

F-nitrosylfluoride (No 18F). Aan het neon dat continu door de nik

kelen trefplaathouder stroomde werd een beetje NO toegevoegd, waardoor 
18 18 18 veel van het gevormde F beschikbaar kwam als NO F. Het NO F was be-

doeld als nucleofiel fluoreringsreagens voor biologisch interessante mo-
18 -1 . . 

leculen. De NO F opbrengst bedroeg 31 GBqC (3mCi/ µAh). 

Lebowitz et.al. (Leb 72) en Cohen en canada (Coh 72) gebruikten een Van 

de Graaff generator voor de productie van 18F. Het neon werd bestraald 

met deuteronen van 3 à 4 MeV. Lebowitz et.al. bedekten de wanden van de 

trefplaathouder met een dun laagje uracil en verkregen aldus via terug

stootmarkering enkele tientallen microcuries 18F-5-fluorouracil. Het ra

diofarmacon had een hoge specifieke activiteit maar het radiochemisch 

rendement bedroeg slechts 1%. 

Palmer et.al. (Pal 73) bestraalden neon bij een druk van 0.7 MPa (7 bar) in 

een aluminium trefplaathouder. In de trefplaathouder was een roteerbare 

glazen bekleding aangebracht die diende voor de adsorptie van het 
18

F. 

Na afloop van de bestraling werd via afstand-bediening 15 à 20 ml water 
18 1n de trefplaathouder gelaten, waarmee het F van de bekleding werd ge-

spoeld. Het afspoelrendement bedroeg 65%. Met deuteronen van 13-14 MeV 

werd bij een bundelstroom van 30 µA in 40 minuten 12 GBq (318 mCi) 
18

F-
-4 22 

fluoride verkregen. Op E.O.B. bevatte de oplossing verder 3.0•10 % Na, 

6.7•10-S % 48v en 2.3•10-5 % 7Be. 

Dezelfde auteurs (Cla 73) gebruikten de ZUNe(d,a) 18F- kernreactie voor de 

bereiding van met 18F gemerkt freon-11 (CC13F) en freon-12 (CC12F2). Voor 

de bereiding van 18F-CC1
3
F werd in de trefplaathouder een met zilverfluo-

18 
ride bedekt koperen buisje geschoven. Tijdens bestraling werd het F door 

deze bekleding als Ag 18F geadsorbeerd. Na bestraling werd het neon verwijderd 

en de trefplaathouder gevuld met cc14. Door vervolgens de trefplaathouder 

tot 170 °C te verhitten werd via nucleofiele substitutie het gewenste 18F

cc13F verkregen. Onder optimale condities bedroeg het radiochemisch rende-
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ment circa 40%. Voor de herei.di.ng van j
8f..-CClzE

2 
werd het koperen buisje 

bedekt met zilverdif luoride. 

In een recente publikatie van Palmer (Pal 78} werden 18F-freon-ll en 18F-

freon-12 bereid via terugstootmarkering in een neon-trefplaat. In de 

trefplaathouder was opnieuw een verzilverde koperen buis aangebracht. Voor 

de bereiding van 
18

F-CC13F werd aan het neon ca. 2% cc14 toegevoegd. Onder 

optimale omstandigheden bestond na bestraling met deuteronen van 14 MeV 

d 95% d . . . . . 18 1 meer an • van e gasvormige activiteit uit F-CC 
3
F. Op een analoge 

manier verkreeg men door toevoeging van respectievelijk CC12F2, CC1F
3 

en 

CF4 de radioactieve gassen 18F-CC1 2F2, 18F-CC1F
3 

en 18F-CF
4

• Toename van 

de bestralingsduur resulteerde in het algemeen in een relatief lagere ra

diochemische opbrengst en in een relatieve toename van radiochemische ver

ontreinigingen. 

Straatmann en Welch (Str 76,Str 77) gebruikten een vernikkelde doorstroom

trefplaathouder voor de productie van 18F. Door aan het neon enkele procen-

H f SF k h lSF 1 H18 . 1. 'k 18F S ten 2 o 4 
toe te voegen wam et a s F respectieve iJ - F4 

beschikbaar. In het gesloten circuit was een LN
2
-koelval aangebracht waar

mee deze producten uit de gasstroom verwijderd konden worden. De activiteit 

werd gebruikt voor de bereiding van het rrucleofiele fluoreringsreagens 18F

diethylaminozwaveltrifluoride ( 18F-DAST; zie addendum 1, par. 2.3). Een 

analoge opstelling is gebruikt door Tewson et.al. (Tew 78). In het circuit 
18 was nu echter een zilverwol absorber bedekt met CsOH opgenomen. Het H F, 

geproduceerd in de neon-trefplaat werd in deze absorber omgezet in Cs 18F. 

Dit nucleofiel werd vervolgens gebruikt voor de bereiding van 18F-3-fluoro-

3-deoxy-D-glucose (zie ook addendum 1, par. 2.3 en (Goo 8la,Lev 82b) ). In 

(Yag 82) wordt dezelfde methode gebruikt voor de bereiding van het nucleo

fiele reagens Ag 18F. 

In het BNL (Brookhaven National Laboratory, USA) is door Wolf et.al. 

(Lam 72,Lam 73,Fow 73,Nei 78,Cas 80,Bid 80) een methode ontwikkeld voor de 

bereiding van 18F-F2• Het neon bevindt zich tijdens bestraling in een ge

passiveerde nikkelen trefplaathouder. De passivering werd bewerkstelligd 

door de wanden van de trefplaathouder gedurende enkele uren bij een tem

peratuur van 400-600 °c in contact te brengen met elementair fluor (F2). 

Tijdens dit proces word op de wand een dunne NiF2-laag gevormd. Het 18F-F
2 

wordt verkregen door aan het te bestralen neon een kleine hoeveelheid F2 
toe te voegen. (0.1-5%). Het is van het grootste belang dat de trefplaat-
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(houde.r} volledig vochtvrij is en dat iedere vorm van koolstof (b.v. 

pompolî:e}-uit het systeem wordt geweerd. Vanwege de grote reactiviteit 

van F2 worden bovendien hoge eisen gesteld aan de constructiematerialen • 

Het gebruik van koolstof bevattende kunststoffen werd zoveel mogelijk 
18 vermeden. Het percentage van de aangemaakte activiteit dat als F-F

2 
uit 

de trefplaathouder gewonnen kan worden hangt af van de vuldruk, de F
2

-

concentratie, de totale hoeveelheid opgebrachte lading, de zuiverheid van 

het F2/Ne- gasmengsel en de constructie van de trefplaathouder. Het ren

dement lijkt sterk toe te nemen bij verhoging van de vuldruk (Cas 80). 

Bij een druk van 2.6 MPa (26 bar) en een F2- concentratie van 0.1% werd 

bij routineproducties (14 MeV, 15 µA, 30 µAh) gemiddeld ongeveer 14 GBq 

(367 mCi) 18F-F verkregen (Cas 80). Dit is 56% van de theoretische 18F-
2 

opbrengst (zie figuur 13). 

De invloed van de zuiverheid van het F2/Ne- gasmengsel op de radiochemische 

vorm van het 18F is onderzocht door Bida et.al. (Bid 80). Uit dit onder

zoek bleek dat bij de aanwezigheid van kleine hoeveelheden N
2

,o
2 

of co
2 

aanzienlijke hoeveelheden 18F-NF
3 

en 18F-CF4 gevormd kunnen worden. Voor 

N2-,o2- en co
2
- concentraties kleiner dan 0.01% was de aarnnaak hiervan ech

ter gering. 

De gepassiveerde nikkelen trefplaathouder is ook gebruikt voor de 
. d . . fl . . 1 18 18 productie van an ere watervriJe uoreringsreagentia zoa s H F, NO F 

1
18 . d . l" "k 1 h en C F. Hiervoor wer en respectieve iJ H2 , NO en C 2 aan et neon toe-

gevoegd (Lam 72,Lam 73,Lam 78). Uitgaande van 18F-F2 zijn tevens enkele 

d 1 f . 1 1 . . b . d l" "k 18 . fl an ere e ectro ie e f uoreringsreagentia erei name iJ : F-tri uoro-

methylhypof luotiet c18F-CF
3

0F) (Lam 72,Lam 73,Nei 78), 18F-acetylhypoflu

oriet (CH
3
coo18F) (Fow 82,Shi 82b), 18F-perchlorylfluoride c18FCl0

3
) 

(Ehr 82,Ehr 83) en 18F-xenondifluoride (Fir 82,Soo 83). 

18 Ferrieri et.al. (Fer 82) bereidden watervrij gasvormig H F door be-

straling van een CF
4

/H2/Ne- gasmengsel met deuteronen. Tijdens bestraling 

reageert CF
4 

met H
2 

tot HF. Deze moleculen dienen als drager voor het 18F, 

aangemaakt via de ONe(d,a) 18F- kernreactie. Dahl et.al. (Dah 80,Dah 81, 

Dah 83) gebruikten een niet gepassiveerde koperen trefplaathouder voor de 

productie van dragervrij R18F via bestraling van zuiver neon met deuteronen. 

Na bestraling werd de trefplaathouder bij een temperatuur van 320 °C ge

spoeld met een 10% H
2

/He- gasmengsel. Hierbij kon, zonder toevoeging van 

dragermateriaal, 75% van de aangemaakte activiteit als watervrij gasvormig 
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a18
F van de wanden verwijderd worden. De adsorptie en desorptie van 18

F 

aan Inconel-600 als functie van de temperatuur is onderzocht door Clark en 

Oberdorfer (Cla 8Z). 

zo 3 18 20 18 . . . . 3.4.Z de Ne+ He ~ F- en Ne+a ~ F- kernreacties 

De dikke-trefplaat opbrengstcurve voor bestraling van neon met 3He

kernen is gegeven in figuur 14 (Noz 74,Lam 78). De excitatiecurve van de 
ZON 3 18 k . . ( ) e+ He ~ F- ernreactie is gemeten door Nozaki et.al. Noz 74 • 

zoo zo 
y 1 y 

f 

(GBqC-l) 1 

1 16 (mCi/µAh) 160 f 
i ZON 3H J8F 
1 

e+ e ~ 

IZO 
t 

1 Z 

i 
80 8. 

40 L. 1 4 1 

i 
~ 
1 0 0 

0 JO zo 30 40 

Eo(MeV) 

figUUr 14: dikke-tl'efpZaat oplirerJffat bij beswaZi11f! van neon (in na.tuu:rZijke 

isotopische sanen~teZZi11{Jl met 3He- kernen. (Noz '74,Lam '78) 
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Voor de technische uitvoer:ing van de. p-x:oductiemethode. is het vaak 

niet e.ssentîeel of het ne.on met deute.rone.n, 
3
He..,-kernen of ex-deeltjes wordt 

bestraald~ Door Crouzel en Comar (Cro 78) werd echter speciaal .gebruik ge-
20 3 18 18 maakt van de Ne( He,exn) Ne + F- kernreactie (zie tabel 7). Om te ver-

mijden dat de aangemaakte activiteit aan de wanden adsorbeert, werd het neon 
3 18 met hoge snelheid (1.8 m /h) door de trefplaathouder gepompt. Het Ne 

(t! = 1.67 sec.) werd met de gasstroom meegenomen en buiten de trefplaathou

der opgevangen. 

De 20Ne+a + 
18F- kernreactie is onderzocht door Lambrecht et.al. (Lam 78). 

. 18 -1 
Zij verkregen een productietempo voor F van 12.3 GBqC (1.2 mCi/ µAh). 

De ex-deeltjes werden in de trefplaat niet volledig afgeremd (45 MeV + 33 

MeV) 

3. 5 ovèrigè. ke.rnteaè ties 

In tabel 8 is een overzicht gegeven van de overige kernreacties waar

mee 18F aangemaakt kan worden. Voor zover bekend zijn deze kernreacties tot 

op heden niet gebruikt voor productie van 18F voor medische doeleinden. 
3 Dikke-trefplaat opbrengstcurven voor bestraling van Na,Mg en Al met He-

kernen en voor bestraling van Na met ex-deeltjes zijn gemeten door Krasnov 
23 3 18 . et.al. (Kra 70). Van de vier kernreacties levert de Na( He,2ex) F-reactie 

de hoogste opbrengst. Bij 25 MeV bedraagt de dikke-trefplaat opbrengst circa 

19 GBqC-l (1.8 mCi/ µAh) (Kra 70). 

kernreactie e E Q Ed c 

(%) (MeV) (MeV) (MeV) 

23Na( 3He,2ex) 18F 100 5.92 - 0.320 0.361 

23 18 Na(ex,2exn) F 100 5.94 - 20.9 24.5 

24Mg(3He,2cx.p)18F 78.6 6.37 1.55 

27Al( 3He,3a.) 18F 100 6.63 -10.4 11.6 

tabel 8: overige kernreacties voor productie van 18F (Kra ?O) 
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4 een kort his.torLsclL overzicht 

Het radionuclide 
18

F is voor het eerst aangemaakt in 1937 door Snell 

(Sne 37} via de 20Ne(d,a} 18F-kernreactie. 

Tot 1970 werd 
18

F vrijwel uitsluitend geproduceerd via bestraling van water 

met 3He-kernen of a-deeltjes, via bestraling van fluorverbindingen met pro

tonen of met behulp van een kernreactie. Bij elk van deze drie manieren kan 
18

F alleen als fluoride verkregen worden. Dit was echter niet bezwaarlijk 

omdat 
18

F rond die tijd alleen voor botonderzoek werd toegepast. 

In het begin van de jaren zeventig ontstond er belangstelling om het 
18 

F te gaan gebruiken als tracer voor metabole processen in het lichaam. De 

mogelijkheden om met 18F~fluoride organische verbindingen te merken waren 

echter vrij beperkt. Bovendien werd 18F-fluoride voor botonderzoek geleidelijk 

vervangen door 99~c-difosfonaatverbindingen. Om deze redenen is gezocht 

naar productieroutes waarmee het 18F in een chemisch beter bruikbare vorm 
. 20 18 aangemaakt kon worden. Dit leidde tot de " herontdekking " van de Ne(d,a) F-

kernreactie in het begin van de jaren zeventig. De ontwikkeling van PET in 

de tweede helft van de jaren zeventig en- in combinatie hiermee - de veel 
18 belovende resultaten die met F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose rond 1980 wer-

den geboekt, leidde tot een toenemende vraag naar 18F. Vanwege de korte 

halveringstijd van 18F diende de productie bij voorkeur op de plaats van 

toepassing uitgevoerd te worden. Hiervoor zijn relatief goedkope laag-ener

getische cyclotrons ontwikkeld. 

De afgelopen drie jaar is belangstelling ontstaan voor de 
18

o(p,n)
18

F

kernreactie. Met deze kernreactie kan, ook onder compact cyclotron voorwaar

den, een hoge opbrengst verkregen worden. Vaak wordt hierbij het 18F als flu

oride verkregen. De mogelijkheden om het 18F-fluoride via diazoteringsreacties 

of via nucleofiele substitutie in te bouwen in biologisch interessante mole

culen, zi]n de laatste jaren echter aanzienlijk verbeterd. (zie addendum 1; 

par. 2). 
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