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SAJIENVATIING 

Door de sterke opkomst van de Positron Emissie Tomografie in de 

medische diagnostiek zijn de mogelijkheden voor routinematige levering 

van PET radiodiagnostica zeer groot. Gezien de korte halveringstijd 

van hiervoor geschikte radionucliden, is 18F de enige die geschikt is 

voor toepassing in een centrum dat op enige afstand gelegen is van de 

produktieplaats. Een 18F-radiodiagnosticum dat zijn belangrijke waarde 

in de experimentele fase van PET heeft bewezen is 18F-fluoro-deoxy

glucose {18F-FDG), dat gebruikt wordt voor het driedimensionaal in 

beeld brengen van de plaatsafhankelijke glucose consumptie in de her-

senen. 

Door de relatief korte halveringstijd van 18F {110 minuten) is 

voor onderzoek aan twee patiënten 2 tot 4 GBq 18F-FDG nodig. Deze hoe

veelheid kan alleen aangemaakt worden door een combinatie van een gro

te aanmaak van 18F met het T.U.E.-AVF cyclotron, en een bereidingsme

tbode met een hoge opbrengst en een korte bereidingstijd. 

De aanmaak van 18F vindt plaats met een opstelling waarin 4.5 ml 

98% verrijkt H2
180 bestraald kan worden met 16 MeV protonen. Het wa

ter in de opstelling wordt rondgepompt met een debiet van 100 

ml.min- 1
• Uitgaande van een bestaande rondpomp-opstelling heeft een 

verbetering plaatsgevonden tot een rondpomp-opstelling waarbij beter 

reproduceerbaar en zonder verontreinigingen grote hoeveelheden 18F 

aangemaakt kunnen worden {circa 30 GBq in één uur bestralen met een 

stroom van 20 ~). De aanmaak van nog grotere hoeveelheden 18F zal 

mogelijk zijn door verdere optimalisatie van de koeling. 

De bereidingsmetbode van 18F-FDG is een modificatie van een expe

rimentele methode gerapporteerd door Hamacher. Door de modificatie is 

op eenvoudige en betrouwbare wijze 18F-FDG te bereiden. Het berei

dingsrendement, exclusief fysisch verval, bedraagt circa 50 %, de be

reidingstijd ongeveer 2 uur. Het totaalrendement, inclusief fysisch 

verval, bedraagt circa 20 %. 

De combinatie van de grote aanmaak van 18F {30 GBq in één uur) en 

het goede totaalrendement van de aanmaak van 18F-FDG {20 %} geeft de 

mogelijkheid om circa 6 GBq 18F-FDG te maken. Dit is ruim voldoende 

voor onderzoek aan twee patiënten. 



pag. 1.1 

pag. 

SAMENVAITING 

HOOFDSTIJK 1 INLEIDING 

1.1 De plaats van 18F in de medische diagnostiek 1.1 

1.2 De produktie van 18F op de T.U.E. 1.3 

1.3 Doelstelling van het voortgezette 18F 

onderzoek 

1.4 Indeling van het verslag 

1.4 

1.6 

HOOFilSTUK 2 DE PRODUKTIE VAN 18F VIA DE 180(p,n) 18F KERNREACfiE 

2.1 Voorwaarden voor de produktie van 18F 2.1 

2.2 Afremming van protonen in water 2.4 

2.3 Berekening van de produktie van 18F in water 2.7 

2.4 Koelproblemen 2.12 

2.5 Ontleding van water onder invloed van straling 2.14 

HOOFilSTUK 3 EXPERIMENTEN MET DE VOORLOPIGE RONDPOMP-ûPSTELLING 

3.1 De voorlopige bestralingsopstelling 

3.2 Werkwijze bij de bestraling 

3.3 Resultaten van de experimenten 

3.4 Discussie 

3.5 Conclusies 

3.1 

3.6 

3.10 

3.13 

3.15 

HOOFDSTUK 4 EXPERIMENTEN MET DE DEFINITIEVE RONDPOMP-OPSTELLING 

4.1 De wijzigingen aan de bestralingsopstelling 4.1 

4.2 Werkzijze bij de bestraling 4.5 

4.3 Resultaten van de experimenten 4.7 

4.4. Discussie 4.14 

4.5 Conclusies 4.19 

4.6 Bestraling van verrijkt water 4.21 



pag. 1.2 

HOOFDSTUK 5 BEREKENING EN METING VAN In)ISTEMPI BIJ DE 

PRODUKTIE VAN 18F 

5.1 Bestraling van natuurlijk water 

5.2 Bestraling van verrijkt water 

5.3 Samenvatting van de resultaten 

van de berekeningen 

5.1 

5.13 

5.14 

HOOFffiTIJK 6 DE BEREIDING VAN 18F-2-FLUORQ-2-DEOXY-GLUOOSE 

6.1 18F-FDG en andere 18F-radiofarmaca 

6.2 Bereidingsmetboden van 18F-FDG 

6.3 De bereiding van 18F-FDG aan de TUE met 

methode van Haroaehet et.al. 

6.4 De resultaten van de experimenten 

6.5 Conclusies 

HOOFDSTUK 7 CX>NCLUSIFS EN AANBEVELINGEN 

7.1 Conclusies 

7.2 Aanbevelingen 

LITERATUUR 

de 

APPENDIX A: Tabel kamplexvorming IHBO Eindhoven 

ADDENDUM 1: Veiligheidsrapport bij de aanmaak van 

GBq hoeveelheden fluor-18 voor labeling 

tot 18F-FDG 

ADDENDUM 2: De synthese van 1,3,4,6-tetra-û-acetyl-

2-û-trifluoromethaansulfonyl-~-D

mannopyranose voor labeling tot 18F-FDG 

6.1 

6.4 

6.12 

6.17 

6.21 

7.1 

7.3 



pag. 1.1 

HOOFDS'IlJK 1 INLEIDING. 

In de medische diagnostiek spelen positronemitters een steeds 

grotere rol door de mogelijkheid om doorsneden van de te onderzoeken 

objecten te maken. De techniek die dit mogelijk maakt heet Positron 

Emissie Tomografie (PET). In het aanbod van geschikte PET-rweliden 

neemt 18F een vooraanstaande plaats in door de relatief lange halve

ringstijd ten opzichte van de andere PET-rwcliden. Voor routinematig 

gebruik is 18F is dus relatief geschikt. In dit hoofdstuk wordt aller

eerst de plaats van 18F in de medische diagnostiek besproken (para

graaf 1.1). In paragraaf 1.2 volgt de produktie van 18F op de T.U.E., 

una.rna in paragraaf 1 .3 het doel van het hier verslagen onderzoek 

wordt gesteld. In paragraaf 1.4 wordt tenslotte de indeling van dit 

verslag gegeven. 

1.1 De plaats van 18F in de medische diagnostiek. 

In de diagnostiek nemen stoffen die gelabeld (gemerkt) zijn met 

radioactieve nucliden een belangrijke plaats in. Zij maken het moge

lijk om bui ·:-.en de patiënt vast te stellen of de werking van het te 

onderzoeken orgaan, of van het fysiologisch proces, afwijkingen ver

toont. Veel van de gebruikte nucliden vervallen onder uitzending van 

een foton, hetgeen gemeten wordt met een gamma-camera. Op deze manier 

ontstaan tweedimensionale projecties van activiteitsverdelingen. 

Een heel andere techniek is die waarbij doorsneden van het te 

onderzoeken object gemaakt kunnen worden. Deze techniek heet Positron 

Emissie Tomografie (PET). Voor deze techniek zijn een speciaal soort 

radionucliden nodig, de zogenaamde positron-emitters. Positron-emit

ters zijn radioactieve nucliden die vervallen onder uitzending van een 

positief electron, een positron. Een positron wordt zeer snel afgeremd 

{enkele millimeters in weefsel) en smelt samen met een electron. Deze 

samensmelting van deeltjes gaat gepaard met emissie van twee fotonen. 

De uitgezonden fotonen hebben elk een energie van 511 keV en worden 

onder een hoek van 180° ten opzichte van elkaar uitgezonden (behoud 

van energie en impuls). 
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Met een ring van detectoren in het vlak van de doorsnede van het 

te onderzoeken orgaan kan met PET een activiteitsverdeling in die 

doorsnede berekend worden. Immers, als twee detectoren precies tege

lijk een foton waarnemen betekent dit dat het positron waaruit de twee 

fotonen zijn ontstaan op de verbindingslijn van de twee detectoren 

geannihileerd is. In figuur 1.1 is het principe van PET weergegeven. 

Figuur 1.1 Het principe van de Positron Emissie Tomografie. 

Voor het onderzoek met de PET-techniek zijn in principe alle po

sitron-emitters geschikt. In verband met de stalingsbelasting van de 

patiënt worden echter alleen nucliden met een korte effectieve halve

ringstijd gebruikt. De effectieve halveringstijd is een combinatie van 

de fysische halveringstijd (deze wordt bedoeld als in het vervolg over 

halveringstijd wordt gesproken; het is de tijd waarin de helft van de 

radioactiviteit vervalt) en de biologische halveringstijd (dit is de 

tijd waarin de helft van de radioactiviteit door uitscheiding, uit het 

lichaam verdwijnt). Daarnaast is het bij onderzoek naar de fysiologie 

wenselijk dat het radionuclide isotopisch is met het lichaamseigen 

nuclide, dan wel deze zo goed mogelijk benadert. 

Met deze eisen zijn er nog maar enkele positron-emiters geschikt. 

Deze nucliden zijn 11C (t~ = 20.38 min.), 1 ~N (t~ = 9.96 min.), 150 

(t~ = 2.03 min.) en in mindere mate 18F (t~ = 109.8 min.) welke na 

inbouw in een molecuul de plaats inneemt van waterstof, of een OH 

groep of een CH3 groep. De eerste drie nucliden hebben een zeer korte 

halveringstijd en kunnen alleen gebruikt worden als het onderzoek 

plaatsvindt bij de plaats waar de activiteit aangemaakt wordt. Hiermee 



pag. 1.3 

is taF eigenlijk de enige "lichaamseigen" positron-emitter die ge

schikt is om aan te maken op een plaats die op enige afstand gelegen 

is van de onderzoeksplaats. 

Gezien de halveringstijd is het produceren van taF-radiofarmaca 

met het T.U.E.-AVF-cyclotron alleen te realiseren via een kernreactie 

met een hoog aanmaaktempo bij relatief lage energie en bundelstroom 

(maximale energie 26 MeV voor protonen, maximale stroom circa 40 ~ 

bij 26 MeV). 

1.2 De produktie van taF op de T.U.E. 

In 1983 is een begin gemaakt met het onderzoek om grote hoeveel

heden taF te produceren met het T.U.E.-AVF-cyclotron. Aangezien het 

toen nog alleen mogelijk was fluorlabeling met F2 als uitgangsmateri

aal uit te voeren is begonnen met de aanmaak van taF via de (d,a) re

actie op 20Ne [KLE.84] waarbij sporen elementair stabiel fluor in het 

neon aanwezig zijn. De verzadigingsactiviteit voor deze reactie is 

gelijk aan 3.3 GBq.~- 1 indien 100% isotopisch verrijkt 20Ne bestraald 

wordt en de deuteronen een energie van 14 MeV hebben. Bij een oneindig 

lange bestraling met een bundelstroom van 20 ~betekent dit dat er 66 

GBq taF gemaakt zou kunnen worden. In één uur bestralen betekent dit 

circa 20 GBq taF. 

In 1984 werd gerapporteerd dat het mogelijk was om fluor met flu

oride als uitgangsmateriaal als label voor radiofarmaca te gebruiken 

[KIL.84]. Daarbij werd het isotopisch verrijkt H2 tao bestraald met pro 

tonen met een energie van 16 MeV. De verzadigingsactiviteit voor deze 

reactie is gelijk aan 7.5 GBq.~-t indien 100% isotopisch verrijkt 

H2 tao wordt bestraald. Bij een oneindig lange bestraling met een bun

delstroom van 20 ~betekent dit dat er 151 GBq taF gemaakt zou kunnen 

worden. In één uur bestralen betekent dit 48 GBq taF. 

De produktie van taF via de 1 aO(p.n) 1 aF kernreactie op de T.U.E. 

is in 1986 door van Bree gestart [BRE.SS]. Er is begonnen met een sys

teem met water als het targetmateriaal in een afgesloten ruimte. Deze 

ruimte werd gekoeld met koelwater van 20 °C. In juli 1987 zijn met 

deze opstelling enige proefbestralingen uitgevoerd, en in de periode 

oktober november 1987 zijn diverse reeksen bestralingen met dit sys

teem uitgevoerd. Door het te kleine effect van de koeling was er 
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slechts een protonenstroom van 4 ~ mogelijk. De theoretisch maximaal 

aan te maken activiteit. in het geval dat 98.3% verrijkt H2
180 be

straald zou worden. bedroeg 9 GBq. 

Een grote verbetering zou mogelijk zijn door het te bestralen 

water rond te pompen en het buiten de protonenbundel te koelen. Dit 

was door enkele groepen die zich bezighielden met de 18F produktie 

gerapporteerd [KNU.83. KEI.S6]. In november en december 1987 zijn 

hiermee inleidende experimenten uitgevoerd ([BRE.SS en dit werk). 

Daarmee leek het in principe mogelijk om grote hoeveelheden 18F aan te 

maken. 

Dat het mogelijk is om grote hoeveelheden activiteit aan te maken 

is echter nog niet met een daadwerkelijke bestraling aangetoond. Ook 

waren er nog geen bestralingen uitgevoerd met verrijkt water en even

min bestralingen gedurende langere periode (tot 1 uur). Verder was nog 

niet aangetoond of het aangemaakte 18F als vrij fluoride voorhanden 

is. of dat het gebonden is aan verontreinigingen van het water of het 

materiaal van de targethouder. Indien de aangemaakte 18F niet als vrij 

fluoride aanwezig is. is de activiteit minder of zelfs niet geschikt 

voor labelen. Tenslotte was helemaal nog niet aangetoond of het fluo

ride anderszins geschikt is voor labelen. 

Het voorliggende afstudeerverslag beoogt de voortzetting van het 
18F onderzoek. waarbij met name genoemde vragen aan de orde komen. 

1.3 Doelstelling van het voortgezette 18F onderzoek. 

Om tot een routinematige produktie van 18F radiofarmaca te komen 

moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

1 Hoeveelheid 

Er moet voldoende activiteit. in korte tijd. aan te maken zijn. 

Eis: enige tientallen gigabequerellen in één uur bestralen 

Bij het proces van labelen vindt verlies van activiteit plaats 

door de tijdsduur van het proces (fysisch verval) en het chemisch ren

dement van de labeling. Verder treedt verlies door fysisch verval op 

door de tijdsduur van het transport naar het onderzoekscentrum. In 

hoofdstuk 2 wordt deze voorwaarde verder uitgewerkt. 
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2 Radiolyse 

Door radiolyse mag niet te veel verrijkt water verloren gaan. 

Eis: niet meer dan 10 X verlies door radiolyse. 

Indien door radiolyse veel verlies aan water optreedt neemt het 

volume water dat nodig is om het rondpompcircuit te vullen af, waar

door lucht rondgepompt zal gaan worden en de produktie afneemt. Verder 

betekent verlies aan water hogere produktiekosten vanwege de kostbaar

heid van het water (circa fl 300 per ml, 98.3 X verrijkt in 180). 

3 Uitspoelrendement 

De activiteit aanwezig in het water moet na bestraling met een 

hoog rendement en in een korte tijd uit de targethouder te halen zijn. 

Eis: verlies aan activiteit minder dan 15 X en verlies aan verrijkt 

water minder dan 10 X 

Indien er te veel activiteit in de targethouder achterblijft be

tekent dit dat er meer aangemaakt moet worden. De tijdsduur van het 

uitspoelen mag niet te lang zijn (N.B. bv 10 minuten extra duur geeft 

een verlies door fysisch verval van 7 X). Het verlies aan water bete

kent hogere kosten van de produktie. 

4 Terugwinnen water 

Het verrijkt water moet na of tijdens labelen met een hoog rende

ment terug te winnen zijn. Eis: terugwinrendement groter dan 85 X 

Kostbaarheid van het verrijkte water. 

5 Chemische vorm 

Het 18F moet als vrij fluoride voorhanden zijn. Dit is niet na

der te specificeren en daarom moet de proef op de som genomen worden. 

Verontreinigingen in het water of van de targethouder kunnen flu

oride kamplexeren waardoor het minder of zelfs niet geschikt is voor 

labelen. 

Het doel van het hier gerapporteerde onderzoek is de 18F produk

tie aan de genoemde vijf eisen te laten voldoen. 

Van de eisen 2 en 3 is al vastgesteld dat hieraan voldaan kan 

worden door de juiste keuze van de materialen van het rondpompcircuit, 

en het gebruik van zeer zuiver water [BRE.SB]. In hoofdstukken 2 en 3 
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is dit verder uitgewerkt. 

Van eis 1 is vastgesteld dat een hoge aanmaak in principe moge

lijk is met een rondpomp-opstelling waarmee 98.3 % verrijkt H2
180 

wordt bestraald [BRE.SS]. De preciese produktie en de reproduceerbaar

beid hiervan is in dit verslag besproken. 

Doordat 18F aanwezig is in het water als sporen fluoride (1 GBq 
18F komt overeen met 0.27 nanogram fluor) en fluoride bovendien zeer 

gemakkelijk wordt gekomplexeerd, kan de kleinste verontreiniging fu

nest zijn voor de bruikbaarheid van het fluoride. De keuze van de ma

terialen waarin het water wordt bestraald en of wordt verwerkt zijn 

dus zeer kritisch. Of er aan de eisen 4 en 5 kan worden voldaan moet 

proefondervindelijk worden aangetoond. De aangemaakte activiteit zal 

dus moeten worden verwerkt tot een 18F-radiofarmacon. Er is gekozen 

voor een veel gebruikt farmacon voor PET diagnostiek namelijk 18F-2-

fluoro-2-deoxy-glucose. De gevolgde labelprocedure is beschreven door 

Haroaeher et.al. [HAM.86]. Het gaat hier om een experimentele methode 

waarin tevens de terugwinning van water is verwerkt. 

1.4 Indeling van het verslag. 

Het voorliggend verslag is onder te verdelen in twee blokken. Het 

eerste blok heeft betrekking op het fysische deel, het tweede op het 

chemische deel van het 18F onderzoek. 

1.4.a Het fysische deel. 

Metingen bij verschillende bestratingscondities en de zich daar

bij manifesterende aspecten als de relatieve opbrengst en aanmaak van 
18F, vermogen van de koeling en stralingsfysica. 

In hoofdstuk 2 worden de voorwaarden voor de produktie en de theo 

retische opbrengst van de 180(p,n) 18F reactie behandeld. Verder wordt 

in dit hoofdstuk een model gegeven voor de warmtehuishouding van het 

bestralingsproces en wordt het proces van radiolyse besproken. In 

hoofdstuk 3 wordt de voorlopige rondpomp-opstelling besproken waarmee 

inleidende experimenten zijn uitgevoerd. De hierbij geconstateerde 

gebreken worden geïnventariseerd waaruit verbeteringen voor de defini

tieve rondpomp-opstelling volgen. De definitieve rondpomp-op~telling 
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wordt behandeld in hoofstuk 4. Met deze opstelling zijn bestralingen 

uitgevoerd waarbij gekeken is naar de invloed van de rondpomp-snel

heid, de temperatuur van het bestraalde water en het rendement van de 

koeling. Tenslotte is met deze opstelling een bestraling uitgevoerd 

met 10% verrijkt H2
180. In hoofdstuk 5 worden de berekeningen en af

schattingen van fotonen en neutronen straling gegeven die in het kader 

van het veiligheidsrapport (Addendum 1) uitgevoerd zijn. 

1.4.b Het chemische deel. 

Dit deel heeft betrekking op de terugwinbaarheid van het verrijk

te unter en het aantonen van de mogelijkheid om met het geprodJ.J.ceerde 
18F met hoge opbrengst tot een gewenst radiofarmacon te verwerken. 

Het chemisch deel wordt besproken in hoofdstuk 6 waarin een me

thode om 18F te labelen tot het radiofarmacon [ 18F]-FDG wordt behan

deld. De verrichte synthese van de grondstof voor de labeling (de pre

cursor van FDG) wordt kort gegeven (uitgebreid in Addendum 2). De met 

de methode verkregen resultaten worden tenslotte besproken. 

1.4.c Conclusies. 

Op basis van het beschreven onderzoek inzake aanmaak van activi

teit en labelen tot een radiofarmacon, en daarmee de mogelijkheid om 

routinematig 18Fradiofarmaca voor patiëntonderzoek te maken, worden in 

hoofdstuk 1 conclusies en aanbevelingen geformuleerd. 



pag. 2.1 

In dit hoofdstuk worden allereerst de voorwaarden besproken waar

aan het te produceren 18F moet voldoen (paragraaf 2.1). Daarna wordt 

het proces van de afremming van de protonen in unter besproken en 

wordt de theoretisch aan te maken activiteit berekend (paragraaf 2.2 

en 2.3). Het gebruik van unter als targetmateriaal veroorzaakt een 

beperking van de bundelstroom wegens de temperatuurtoename van het 

unter. Een model voor het unrmtehuishouding bij de bestraling wordt in 

paragraaf 2.4 besproken. Tenslotte wordt in paragraaf 2.5 nog een com

plicatie behandeld, namelijk de ontleding van water door ioniserende 

straling. 

2. 1 Voorwaarden voor de produktie van 18F. 

Om radioactieve nucliden te kunnen gebruiken voor onderzoek aan 

patiënten worden eisen gesteld aan de kwaliteit en de kwantiteit. Deze 

zullen hier voor 18F toegelicht worden. 

2.1.1 Kwantiteit. 

Voor een onderzoek wordt aan een patiënt normaliter circa 200 tot 

400 MBq van een met 18F gelabeld radiofarmacon toegediend. De aan te 

maken activiteit moet veel hoger zijn wegens verliezen door: 

1. het rendement waarmee het farmacon bereid wordt met 18F 

2. het fysisch verval tussen produktie en moment van toedienen 

3. de mogelijkheid om meerdere patiënten na elkaar te onderzoeken 

Vanwege de relatief korte halveringstijd van 18F (110 minuten) weegt 

vooral het verlies door fysisch verval zwaar. Om een minimaal aan te 

maken activiteit te bepalen wordt een schatting gemaakt van berei

dingsrendement en de tijdsduur van diverse handelingen met het pro

dukt. 

1. bereidingsrendement 

Dit wordt geschat op 50 %, het is niet gecorrigeerd voor verval 

tijdens labelen. 

2. fysisch verval 

De volgende handelingen moeten worden uitgevoerd: 

Het voorbereiden van de patiënt, dit is de tijd tussen binnen-
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komst van de activiteit in het onderzoekscentrum en toedienen van de 

àctiviteit aan de patiënt. Dit wordt geschat op één halveringstijd 

(circa 2 uur) 

-Het vervoer van de activiteit naar het onderzoekscentrum, dit 

wordt geschat op één halveringstijd 

Het bereidingsproces, dit is de tijd die nodig is om na de be

straling de activiteit uit de targethouder te halen en op te werken 

tot radiofarmacon. De tijdsduur wordt geschat op circa 3 uur (1~ hal

veringstijd). 

Hieruit volgt dat door fysisch verval (3~ halveringstijd) circa 

8.8 %van de aangemaakte activiteit overblijft voor het patiëntonder

zoek. Met het geschatte bereidingsrendement van 50% geeft dit een aan 

te maken activiteit van circa 9 GBq. 

3. onderzoek aan meer dan één patiënt 

Indien er activiteit aangemaakt moet worden voor onderzoek aan 

twee patiënten moet ongeveer drie maal zo veel aangemaakt worden. 

Hierbij wordt uitgegaan van een tijdsduur tussen de onderzoeken van 

één halveringstijd. 

Dit geeft de eerste voorwaarde: 

Voorwaarde 1: Er moet enkele tientallen GBq 18F-activiteit te maken 

zijn. 

2.1.2 Kwaliteit. 

Indien de verbinding waaraan met 18F wordt gelabeld in kleinere 

hoeveelheden al schadelijk is voor de mens, worden er eisen gesteld 

aan de aanwezigheid van inactief fluor bij de labeling. Dit geldt ook 

als een te grote hoeveelheid van de verbinding het onderzoek sterk 

beïnvloedt. De aanwezigheid van inactief fluor wordt uitgedrukt in de 

specifieke activiteit. Deze is gedefinieerd als de hoeveelheid activi

teit per hoeveelheid stof. Indien er alleen 18F aanwezig is, wordt 

gesproken van dragervrij fluor. De bijbehorende specifieke activiteit 

is dan 6.3 1019 Bq/mol. 
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Voorwaarde 2: Aibankelijk van de gelabelde stof moet de specifieke 

activiteit groter zijn dan een gespecificeerde waarde. 

Voor een bepaalde labelreactie is de chemische vorm van het fluor 

van belang. Onderscheid wordt gemaakt tussen labelreacties waarbij 

fluor als F2 of als F- wordt gebruikt. Labelreacties waarbij hoge ren

dementen mogelijk zijn gaan uit van reacties met F- door de stereospe

cificiteit van deze reacties (zie hoofdstuk 6). Voor veel labelreac

ties is dus de voorwaarde: 

Voorwaarde 3: Het 18F moet als F- aangemaakt worden. 

De voorwaarde van hoge specifieke activiteit (liefst dragervrij) 

geeft aan dat er slechts sporen fluor aanwezig zijn (in de orde van 

nanomolen). Een verdere voorwaarde is dat fluor als fluoride aange

maakt moet worden. Dit betekent dat er uiterst kleine hoeveelheden 

fluoride in de targethouder aanwezig zijn. Nu is fluoride een ion dat 

gemakkelijk gebonden wordt aan de meeste metaalionen (al of niet onder 

vorming van een komplex, zie tabel !HBO Appendix 2). Daarom moeten er 

zeer strenge eisen gesteld worden aan de aanwezigheid van metaalionen 

die fluoride wegvangen. Deze mogen niet in de targethouder aanwezig 

zijn, en ook niet in het water dat bestraald wordt. 

Voorwaarde 4: De targethouder moet van een materiaal gemaakt worden 

dat geen grote affiniteit voor fluoride heeft. 

Het te bestralen water moet vrij zijn van bestanddelen 

die een grote affiniteit voor fluoride hebben. 

Vanwege de relatief korte halveringstijd van 18F zal op afspraak 

activiteit aangemaakt en tot radiofarmacon verwerkt moeten worden. Dit 

zal met een strak tijdsschema verwezenlijkt moeten worden. Voor de 

processen van aanmaak van activiteit en verwerking tot radiofarmacon 

betekent dit een hoge betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid. 
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Voorwaarde 5: De aanmaak van. en verwerking tot radiofarmacon van 18F 

moet reproduceerbaar en vooral betrouwbaar zijn. 

Bij de produktie van een bepaald nuclide volgens een bepaalde 

route (bv.(p,n)) speelt aanmaak van andere nucliden via andere routes 

altijd een rol. Veelal leidt dit tot radioisotopische verontreinigin

gen die langer levend zijn dan het aan te maken isotoop (bv. 126 I bij 

de aanmaak van 123I). In het geval van fluor geldt dat 18F het langst

levende fluor isotoop is. Andere fluor-isotopen zullen dus geen radio

nuclidische verontreinigingen geven ( 17Ft~= 64.8 seconden). 

Verontreinigingen door aanmaak van andere nucliden dan 18F moet 

in eerste instantie vermeden worden. Indien dit echter niet mogelijk 

is moeten via zuivering bij het labelen deze verontreinigingen geëli

mineerd worden. Dit geldt vooral voor isotopen die een langere halve

ringstijd hebben dan 18F. 

Voorwaarde 6: De radionuclidische zuiverheid van het radiofarmacon 

moet zo hoog zijn dat verontreinigingen geen merkbare 

bijdrage geven aan de beeldvorming en de stralings

belasting van de patiënt. 

Bij een voorgaande studie [BRE.SS] is vast komen te staan dat aan 

voorwaarden 1,2,3 en 5 kan worden voldaan met de (p,n) reactie op, met 
180 verrijkt water. 

Voorwaarden 4 en 6 leiden tot eisen waaraan de targethouder moet 

voldoen. Dit wordt in het hoofdstuk 3 besproken. 

2.2 Afremming van protonen in water. 

De produktie van 18F kan worden berekend uit de werkzame doorsne

de van de kernreactie en de energie van de protonen. Deze energie 

neemt af naarmate de protonen verder in het water doordringen. De af

remming wordt weergegeven door het remmend vermogen van een materiaal. 

Het remmend vermogen van water voor protonen is bepaald uit gegevens 
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voor het remmend vermogen van waterstof en zuurstof. 

hierin is: 

S het remmend vermogen van element x [MeV.m2 .kg- 1
] 

x 

(2.1) 

f de gewichtsfractie in het materiaal (in dit geval water) 
x 

van element x 

Met deze formule is het remmend vermogen voor water met de na

tuurlijke isotopische samengestelling berekend. In figuur 2.1 is dit 

weergegeven als functie van de energie. 

Voor de produktie van 18F wordt echter gewerkt met hoog verrijkt 

water (98.3% 180). Het kan beredeneerd worden dat afremming van proto

nen in water per lengte-eenheid gelijk is voor isotopisch natuurlijk 

of verrijkt water. Er geldt namelijk dat de afremming van een proton 

veroorzaakt wordt door de gemiddelde ionisatiepotentiaal van de elec

tronen die afhangt van de bindingsenergie. De bindingsenergie van e

lectronen in een H2
180 molecuul is nagenoeg gelijk aan die in een 

H2
160 molecuul, zodat de coulombkrachten vrijwel gelijk zijn. Een in

teractie van een proton is dus nagenoeg onafhankelijk van de verschil

len in het aantal neutronen in de zuurstof kern. Per lengte-eenheid is 

de afremming dus gelijk. 

Dit geldt mutatis mutandis ook voor de dracht (R) van protonen in 

water. Dit is namelijk de lengte die nodig is om protonen met een ze

kere beginenergie volledig af te remmen. De dracht wordt als volgt 

berekend: 

0 

R = J [psr 1
dE 

Ep 

hierin is: 

R de dracht van protonen [m] 

p de dichtheid van het afremmingmateriaal [kg.m- 3
] 

Ep de beginenergie van de protonen [MeV] 

(2.2) 
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In het geval dat de protonen niet volledig afgeremd worden is het 

beter om te spreken van de weglengte. Deze is gedefinieerd als de dik

te water die nodig is om de protonen af te remmen van een zekere be

ginenergie tot een zekere eindenergie. De weglengte die de protonen 

als functie van de energie afleggen in water is als functie van de 

beginenergie weergegeven in tabel 2.1. 
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Figuur 2.1 Het remmend vermogen als functie van de energie voor 

water met de natuurlijke isotopische samenstelling. 

14 16 
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energie weglengte (.10- 6 m) 

(Me V) differentieel integraal 

4.0 r- 2.137 2.14 
4.2 r- 2.219 4.36 
4.6 r- 2.300 6.66 
4.8 r- 2.380 9.04 
5.0 r- 2.460 11.5 
5.5 r- 6.487 18.0 
6.0 r- 6.975 25.0 
6.5 r- 7.457 32.4 
1.0 r- 7.931 40.3 
7.5 r- 8.400 48.7 
8.0 r- 8.864 57.6 
8.5 r- 9.322 66.9 
9.0 r- 9.776 76.7 
9.5 r- 10.23 86.9 

10.0 r- 10.67 97.6 
11.0 r- 22.64 120 
12.0 r- 24.38 145 
13.0 ~ 26.09 198 
14.0 r- 27.78 228 
15.0 r- 29.45 259 
16.0 r- 31.10 292 
17.0 r- 32.73 326 
18.0 r- 34.33 362 
19.0 r- 35.93 400 
20.0 37.51 

Tabel. 2.1 de wegl.engte van protonen in unter ats fWl.Ctie 

van de energie. 

2.3 Berekening van de produktie van 18F in water. 

We beschouwen een laagje water met een dikte Ax. In dit laagje 

wordt per tijdseenheid een bepaalde hoeveelheid 18F aangemaakt. Daar

naast treedt verlies aan activiteit op door fysisch verval. De toename 

van het aantal 18F atomen per tijdseenheid wordt door de volgende 

differentiaalvergelijking weergegeven. 
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(2.3) 

hierin is: 

Ax de dikte van het beschouwde laagje [m] 

Nf het aantal 18F atomen op tijdstip t in het laagje Ax 

N het aantal 180 atomen in het laagje Ax per volume-eenheid 
0 

[m-3] 

N het aantal invallende protonen per tijdseenheid [s- 1
] 

p 
o(E) de werkzame doorsnede van de 180(p,n] 18F reactie bij 

een energie E [m2
] 

E de gemiddelde energie van de protonen bij passage door 

het laagje water [MeV] 

de vervalconstante van 18F [s- 1
] 

In figuur 2.2 is de energieafhankelijke werkzame doorsnede van de 
180(p,n] 18F kernreactie weergegeven. De waarden van de werkzame door

snede zijn gemeten door Ruth en Wolf [RUT.79]. Ze zijn in tabel 2.2 

gegeven. 

EP (MeV) o (mb) EP (MeV) o (mb) 

2.30 47 6.45 356 
3.20 24 6.85 245 
3.35 89 7.00 162 
4.31 298 7.52 224 
4.59 208 8.04 174 
4.86 171 9.08 114 
5.13 697 10.11 147 
5.25 571 10.63 133 
5.31 617 11.14 116 
5.67 410 11.65 134 
5.72 188 12.16 103 
6.20 381 13.18 89 
6.36 199 13.69 43 
6.43 367 14.71 41 

Tabel 2.2 De werkzame doorsnede als fwu.tie uan de energie uan 

de 180fp,nJ 18F reactie, gemeten door Ruth en Wolf. 

Onder aanname van een constante protonenstroom gedurende de be

stralingstijd tb is door oplossen van de differentiaalvergelijking het 
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aantal 18F atomen in het laagje Ax berekend. Dit geldt op het tijdstip 

van het einde van de bestraling (E.O.B.). 

-Àt 
Nf(E.O.B.) = N .a{E).N .Ax.{1-e b)IÀ 

0 p 

De activiteit op E.O.B. in het laagje Ax wordt gegeven door: 

{2.4) 

{2.5) 

Voor de oplossing van 2.4 en 2.5 wordt de limiet voor Ax -> 0 

beschouwd. Met dx = dE/(dE/dx) wordt de variabele omgezet naar inte

gratie over de energie. dE/dx is het in figuur 2.1 weergegeven remmend 

vermogen van water voor protonen. De activiteit wordt berekend voor 

volledige afremming in het water. Daarbij worden N en N onafhanke-o p 
lijk van de plaats verondersteld. Voor N wordt het aantal zuurstof 

0 

atomen per kubieke meter bij kamertemperatuur genomen, N = 3.32.1028
. 

0 

2 4 6 8 10 12 14 16 
E (MeV) 

p 

Figuur 2.2 Verzadigingsactiuiteit als functie uan de energie uan 

de protonen bij de produktie uan 18F via de [p,n] re

actie op 180. 
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Het aantal invallende protonen, N , wordt gevonden door de bun-
' p 

delstroom, I, te delen door de lading van een proton (de elementairla-

ding, 1.6.10- 19C). Voor een oneindig lange bestralingstijd is de term 

-Àt e b gelijk aan nul. De berekende activiteit wordt aangeduid als ver-

zadigingsactiviteit (aanmaak = fysisch verval). Deze is als functie 

van de energie weergegeven in figuur 2.2. 

Uit deze figuur blijkt dat een zo hoog mogelijke activiteit aan 

te maken is door een zo groot mogelijk energiegebied te benutten. Bij 

een target van water speelt echter de warmte-ontwikkeling die met de 

afremming van protonen gepaard gaat een belangrijke rol. In de volgen

de paragraaf wordt dit verder toegelicht. Het is daarom van belang om 

na te gaan hoe de vereiste activiteit aangemaakt kan worden met een 

minimum aan vermogen met name gedissipeerd in het water. Immers het 

vermogen van de protonen wordt overgedragen aan het water, en de tem

peratuur van het water zal hierdoor stijgen. In tabel 2.3 is bij ver

schillende energie-intervallen berekend welk vermogen van de bundel 

nodig is om 40 GBq 18F aan te maken. 

energie verzadigings benodigde stroom vermogen aan 
interval activiteit voor 40 GBq in water overge-

(Me V) (GBq/J..LA) een uur (J..LA) dragen (W) 

5- 6 1.26 105 105 
5- 7 2.01 66.5 133 
5- 8 2.71 49.2 148 
5- 9 3.17 42.0 168 
5- 10 3.80 35.1 175 
4- 6 1.96 68.0 136 
4 - 16 7.29 18.3 220 
0 - 16 7.40 18.0 288 

Tabel 2.3.a Benodigde bundelstroom om 40 GBq 18F te maken bij 

verschillende energie-intervallen. 

Uit tabel 2.3.a lijkt de conclusie te rechtvaardigen dat het e

nergieinterval van 5 tot 6 MeV de minste belasting van het water 

geeft, en dus het meest geschikt is voor de produktie van 18F. Hierbij 

moeten echter de volgende opmerkingen gemaakt worden. Voor het target 

bevindt zich een folie waarin eveneens warmte gedissipeerd wordt door 
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~e afrenuning van protonen. Daarnaast moet de achterkant van de 

targethouder in de beschouwing meegenomen worden wegens de afrenuning 

van de protonen met een energie groter dan 0 MeV in de achterkant. 

Deze geven samen met de dissipatie in het water het volledige 

bundelvermogen weer. Dit leidt tot tabel 3.2.b. 

afremming/ 
inter- dissipatie in dissipatie in vermogen aan totaal 
val E targetfolie achterkant water overge- vermo~en 

(Me V) (MeV) 1 (W) houder (W) dragen (W) (W) 

5 - 6 0.22 23 525 105 653 
5- 7 0.19 13 333 133 478 
5- 8 0.18 9 246 148 402 
5 - 9 0.16 7 210 168 385 
5 - 10 0.15 5 176 175 356 
4 - 6 0.22 15 272 136 423 
4 - 16 0.10 2 73 220 295 
0 - 16 0.10 2 0 288 290 

Tabel 2.3.b Warmte-produktie in het water, in het targetfolie en 

in de achterkant van de targethouder bij ClDJ111IQ.llk van 

t,O GBq 18F. 

Conclusie: 

1 deze is bepw.ld uit de afremming van deuteronen in 

"furatherm" folie (S protonen=~ S deuteronen) 

[KLE.8t,] en [WIL.66] 
2 dit is het bundelvermogen waarbij de vermelde 

beginenergie is vermeerderd met de waarde van de 

afremming in het folie. 

De conclusie die na deze beschouwing uit de tabel moet volgen is 

dat een zo groot mogelijk energie-interval het meest gunstige is. 
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2.4 Koelproblemen. 

In de vorige paragraaf is berekend dat de bundelstroom waarmee 

bestraald moet worden on 40 GBq in een uur aan te maken, groter is dan 

18 JLA. De hiermee gepaarde warmteafgifte in het water bedraagt dan 

minstens 288 W. Dit vermogen wordt in een klein volume water gedissi

peerd. Hierdoor ontstaan kookproblemen indien het water niet gekoeld 

wordt. 

In eerste instantie wordt uitgegaan van een adiabatisch proces in 

de targetruimte. Verder wordt aangenomen dat de koeling buiten de bun

del zodanig is dat het water met een constante temperatuur van 20 °e 
terugstroomt naar de targetruimte. De rondpompsnelheid wordt gesteld 

op 1 ml.s- 1
• In 1 seconde wordt dus 288 Jin 1 mi water gedissipeerd. 

Dit betekent een temperatuurstijging van 70 °e. Als functie van de 

bundelstroom kan de opwarming als volgt beschreven worden: 

hierin is: 

T(eind) 

T(begin) 

I 

E 

q 

c 

(2.6) 

de temperatuur van het water als het uit de bw1del komt 

de temperatuur van het water als het in de bundel komt 

de bundelstroom [JLA] 

de energie van de protonen [MeV] 

de rondpompsnelheid van het water (kg.s- 1
] 

de soortelijke warmte van water [J.kg- 1 .K- 1
] 

De temperatuurstijging die met (2.6) berekend wordt is een ge

midelde. De energiedissipatie is echter niet homogeen verdeeld over 

het water. De intensiteit van de bundel is in het midden het hoogst, 

zodat de temparatuurstijging daar het hoogst is. Hierbij wordt aange

nomen dat de stromingssnelheid in de targetruimte overal gelijk is. 

De stromingssnelheid is echter niet overal gelijk. Aan de wanden van 

de ruimte is de snelheid lager dan in het midden. In een eerste bena

dering veronderstellen we dat de verdeling van de intensiteit van de 

bundel, en de snelheidsverdeling over de targetruimte zodanig ZlJn dat 

er nergens grote afwijkingen van de gemiddelde temperatuurstijging zal 

plaatsvinden. (I/q ongeveer constant over de targetruimte). 
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Vergelijking 2.6 wordt vervolgens uitgebreid met een term die de 

koeling van de targetruimte beschrijft. Deze term wordt in de volgende 

beschouwing bepaald. 

Bij niet rondpompen van het water bleken kookproblemen op te tre

den bij een bundelstroom van circa 5 ~ [BRE.SS]. Bij deze stroom is 

de maximale energieafgifte, Pm = 80 W. {I * E). Bij een warmtetoevoer 

nul is uiteraard de warmte-afgifte nul. Door een lineair verband te 

nemen tussen maximale en minimale warmte-afgifte wordt de koelterm: 

W(T) (2.7) 

hierin is: 

W{T) de warmte-afgifte als functie van de temperatuur van het 

water [W] 

T de temperatuur van het water [ 0 e of K] 

T0 de begintemperatuur van het water (20 °e, 293 K) 

T1 de temperatuur bij maximale warmte-afgifte, dit is dus het 

kookpunt van water {100 °e, 373 K). 

De afgevoerde warmte geeft bij rondpompen een temperatuurdaling 

die gelijk is aan W/(c*Q). 

Hiermee wordt voor de eindtemperatuur gevonden: 

. I * E T'eind} - Tn Pm T(e1nd) = T + ----- - -~---- ----x * -----
0 c * q T1 - T0 c * q 

(2.8) 

ofwel 

I * E T(eind) = T0 + -----------Pm-- (2.9) 
c * q + -------T1 - T0 

In figuur 2.3 wordt de eindtemperatuur weergegeven als functie van de 

bundelstroom. Hierin geldt: E = 16 MeV, q = 10- 3 kg/s, c = 4.18.103 

J.kg- 1 .K- 1 , T1 = 100 °e, T0 = 20 °e. P = 80 W. 
m 
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2t. 26 28 30 

bundelstroom (JJ A J 

FigtULr 2.3 Eindtemperatuur uan het unter al.s functie uan de 

bundelstroom I [~]. 

2.5 Ontleding van water onder invloed van straling. 

In de literatuur wordt melding gemaakt van ontleding van water 

onder invloed van ioniserende straling. Dit proces wordt aangeduid als 

radiolyse, en beschrijft de ontleding in zogeheten radicalen. Het pro

ces speelt bij bestraling een grote rol. 

De ontleding van water geeft de volgende radicalen: 

H 0 _!2~!~~!~~~~--> H OH 
2 1' . + . stra 1ng (2.10) 

Naast ontleding door ioniserende straling treedt recombinatie van 

radicalen op. De hierbij gevormde produkten zijn: 

H. + H. ------> H2 (2.11.a) 

OH. +OH. ------> H202 (2.11.b) 

H. +OH. ------> H20 (2.11.c) 
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De netto ontleding van watermoleculen per absorptie in het water 

van 100 eV energie wordt aangeduid als G(-H2 0}. Door Kochanny et.al. 

is G(-H2 0} bepaald voor volledige afremming van protonen in water. De 

protonen hebben hierbij een energie die tussen 11 en 23 MeV ligt 

[KOC.63]. In tabel 2.4 zijn de bepaalde waarden gegeven. 

protonenergie G(-H2 0} 
(Me V} 

22 3.74 
20 3.66 
18 3.60 
16 3.54 
14 3.49 
12 3.39 

10.5 3.36 

Tabel 2.4 Aantal watermoleculen dat netto ontleedt per 100 eV 

geabsoorbeerde energie als functie uan de protonenergie 

Uit tabel 2.4 volgt dat G(-H2 0} bij bestraling met 16 MeV proto

nen gelijk is aan 3.54. De ontleding per seconde en per microàrnpere 

wordt bepaald met het gegeven dat er 16 * I J.s- 1 gedissipeerd wordt. 

I is de protonenstroom in microàrnpere. Met het gegeven dat 100 eV over 

eenkomt met 1.6.10- 17 J geeft dit de ontleding als volgt: 

hierin is: 

de hoeveelheid water die netto ontleedt [mol] 

de tijdsduur van de bestraling [s] 

het getal van Avogadro [mol- 1
] 

Met deze gegevens volgt: 

(2.12} 

(2.13} 
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In het voorgaande is vermeld dat een representatieve bestraling 

plaats vindt met een stroom van 18 ~ en een tijdsduur van 3600 s. 

·Daarmee volgt: 

!HzO = 0.38 mol = 6.9 ml 

hetgeen een totaal verbruik van het targetvolume in circa een half uur 

zou betekenen (targetvolume = 4.5 ml). Bij eerdere experimenten is het 

verlies aan water door radiolyse geschat [BRE.SS]. Hierbij is gevonden 

dat een bestraling van een uur met 20 ~ een verlies aan water geeft 

van 0.05 ml. Dit is dus minder dan 1 %van de door Kochanny et.al. 

gevonden waarde. 

Door andere onderzoeksgroepen zijn zeer uiteenlopende waarden 

voor verlies aan water gerapporteerd. Vogt et.al. [VOG.S6] rapporteert 

een verlies dat vrijwel gelijk is aan het door ons gevonden verlies, 

Iwata et.al. [IWA.SS] rapporteert een verlies dat circa 5% van de 

waarde van Kochanny et.al. bedraagt. 

Een mogelijke verklaring voor de zeer geringe mate van verlies 

aan water gaat er van uit dat de ontleding gelijk is aan de door Ko

channy gevonden waarde. Echter door de aanzienlijk hogere gebruikte 

stroom zou er veel meer recombinatie tot water plaatsvinden. Een on

dersteuning voor deze verklaring is gevonden bij aanwezigheid van min

der dan 1 volume procent alcohol in het water. Deze aanwezigheid geeft 

een dermate grote radiolyse dat er polymerisatie optreedt, en het wa

ter een bruine kleur krijgt. Hierbij is aangenomen dat alcohol in de

zelfde mate ontleedt als water. Echter recombinatie van de alcohol

fragmenten tot alcohol treedt veel minder op. 

Een tweede bewijs in de richting van de grote recombinatie tot 

water is gevonden bij bestralen van water dat niet vrij is van ionen 

(anders dan H+ en OH-). Hierbij is een verlies aan water gevonden dat 

vijf maal zo groot is als het verlies bij bestralen van gedestilleerd, 

gesteriliseerd, pyrogeenvrij water. Hierbij wordt verondersteld dat 

ionen de radicalen wegvangen, en dat daardoor dus minder recombinatie 

optreed. Het door Iwata et.al. gerapporteerde grote verlies aan water 

zou hiermee samen kunnen hangen. 

Geconcludeerd wordt dat verlies door radiolyse verwaarloosbaar is 

indien het te bestralen water zeer zuiver is. 
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HOOF"'OTUK 3 EXPERIMENTEN MET IE VOORLOPIGE RONDPOMP~PSTEILING. 

In dit hoofdstuk worden de experimenten besproken die zijn uitge

voerd met de voorlopige rondpomp-opstelling. In paragraaf 3.1 wordt de 

opstelling besproken. In paragraaf 3.2 wordt de handelwijze bij de 

bestralingen besproken. In paragraaf 3.3 worden de resultaten van de 

bestralingen gegeven en in paragraaf 3.~ worden ze verder besproken. 

In paragraaf 3.5 worden tenslotte voorstellen besproken voor verbete

ring van de opstelling. 

3.1 De voorlopige bestralingsopstelling. 

In figuur 3.1 is een overzicht gegeven van de voorlopige bestra

lingsopstelling. Deze zal in twee delen worden besproken: het bundel

geleidingsgedeelte en het targetgedeelte. 

target hu"rs 
bundelstop 

diafragma 
spleten

huis 
~grafiet 

Figuur 3.1 De voorlopige bestralingsopstelling 

vacuum
klep 

3.1.1 De onderdelen van het bundelgeleidingsgedeelte. 

Het bundelgeleidingsgedeelte van de voorlopige opstelling bestaat 

uit: de vacuumklep, het "spletenhuis", de bundelstop en het diafgagma.. 

De vacuumklep zorgt er voor dat het bundelgeleidingssysteem hoog 

vacuum blijft als er een opstelling belucht wordt. Het hoog vacuum in 

het bundelgeleidingssysteem is vereist voor een minimale interactie 

tijdens het transport tussen de protonen en het medium in het bundel-
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geleidingssysteem (lucht). Dit zou immers een verlies aan bundelinten

siteit geven. 

Het "spletenhuis" bestaat uit vier spleten waarop stroom gemeten 

wordt. Uit deze stroommetingen volgt de ligging van de protonenbundel. 

De spleten zijn zodanig uitgelijnd dat een gelijke stroom gemeten 

wordt als de bundel het target in het midden treft. 

De bundelstop is vlak voor het target geplaatst. Hierdoor kan de 

bundel geoptimaliseerd worden zonder het target te treffen. 

Het diafragma voor het target vangt protonen weg uit de bundel 

die anders naast het target de targethouder treffen. Hierdoor is de 

gemeten stroom op het target uitsluitend afkomstig van protonen die 

het target treffen. 

3.1.2 De onderdelen van het targetgedeelte. 

In figuur 3.2 zijn de onderdelen van het targetgedeelte weergege

ven. De onderdelen zijn: de vacuumfoliehouder, de targethouder, het 

rondpompcircuit, het koelblok en het aandrukblok. 
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Figuur 3.2 De onderdelen van het targetgedeelte 
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De vacuumfoliehouder 

Het vacuum van het bundelgeleidingssysteem wordt van het target

gedeel te gescheiden door een metaalfolie. Er wordt een "Duratherm" 

folie met een dikte van 15 ~gebruikt. De eigenschappen van dit folie 

zijn uitvoerig besproken in een voorgaande studie [KLE.B4]. De belang

rijkste eigenschap is de grote mechanische sterkte. Deze is bovendien 

nagenoeg constant tot een temperatuur van 600 °C. Het folie is inge

klemd tussen een dunne opstaande rand op de houder en een schijf. 

De targethouder 

In figuur 3.3 is de targethouder weergegeven. Deze bestaat uit 

een messing blok, waarin een cirkelvormige holte gemaakt is. De holte 

heeft een diameter van 13 mm en wordt gevuld met het te bestralen 

water. Voor de voorlopige opstelling zijn twee targethouders gebruikt. 

De ene heeft een holte met een diepte van 2.6 mm. Als de holte gevuld 

is met water worden de protonen, welke een beginenergie van 16 MeV 

bezitten, afgeremd tot 4 MeV. De andere targethouder heeft een holte 

met een diepte van 3.0 mm. Deze waterdikte is net voldoende om de 

protonen volledig af te remmen. 

De voorzijde van de holte, daar waar de protonen het target bin

nenkomen, is afgesloten met een folie. Er is hier eveneens een "Dura

therm" folie gebruikt. Aan één zijde van het folie bevindt zich lucht 

en aan de andere zijde water. 

De achterzijde van de holte, waar de protonen het water verla

ten, bestaat uit 5 mm messing. Op het messing is electrolytisch een 

laagje zilver aangebracht met een dikte van enkele micrometers. De 

messingdikte is voldoende om de protonenbundel volledig af te remmen 

als er geen water in de holte aanwezig is. 
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Figuur 3.3 De targethouder van de voorlopige rondpompopstelling 

Het rondpompcircuit 

In figuur 3.4 is het rondpompcircuit van de voorlopige opstelling 

weergegeven. Het gesloten circuit wordt gevormd door de targethouder, 

de slangenpomp en de gasscheider/koeler. De verschillende delen zijn 

verbonden via slangen van siliconen rubber met een inwendige diameter 

van 1.6 mm. In het circuit is tevens een drukmeter opgenomen. 

De pomp is een roterende-kop pomp van het merk Watson-Marlow, 

type 501U. Bij de pomp kunnen verschillende slangen gebruikt worden. 

Het maximale debiet bij de gebruikte siliconenslang bedraagt circa 100 

ml.min- 1 

De gasscheider/koeler is een spuitvormige holte die gekoeld 

wordt. Tijdens bestralen wordt het water aan de bovenkant ingepompt 

wordt en aan de onderkant uitgepompt. Het doel hiervan is dat de ge

vormde gassen uit het water kunnen diffunderen. Doordat de holte ge

koeld wordt, wordt tevens het water gekoeld. 

Tijdens bestralen wordt de drukstijging door gasvorming ten 

gevolge van recombinatie van gevormde radicalen (radiolyse, paragraaf 

2.5) en door het onstaan van dampbellen gemeten. De drukmeter wordt, 

via een bij de opstelling geplaatste camera, tijdens de bestraling 

afgelezen. 
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Het koelblok 

De achterzijde van de targethouder wordt gekoeld door het koel

blok. Het gebruikte koelwater heeft een temperatuur van 22 °e ("koper

circuit") of 14 °e (bronwater). Het koelwater wordt door drie spleet

jes tegen de achterzijde van de targethouder gespoten om de warmte 

goed af te voeren. 

D== OPVANGFLES 

3 

~ t 
gasscheider I 

slangenpomp koeler 

Figuur 3.4 Het rondpompcircuit uan de voorlopige opstelling. 

verklaring uan de numers in de figuur: 

1 = de naald una.rm.ee het unter onderuit de gasschei

der/koeler wordt gehaald en in de targetholte 

gebracht wordt, 

2 =de naald una.rdoor het unter dat uit de targetholte 

komt in de gasscheider/koeler gebracht wordt, 

3 =de naald una.rmee het circuit geledigd wordt, 

4 =de naald una.rdoor het circuit gevuld wordt, 

tijdens bestralen vormt dit de verbinding naar 

de drukmeter. 
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Het aandrukblok 

Om de verschillende onderdelen van het targetgedeelte goed te 

fixeren zodat geen lek van koelwater optreedt en de plaats van de 

targethouder uitgelijnd is ten opzichte van het bundelgeleidingssys

teem, worden deze tegen elkaar gedrukt door een aandrukblok. 

3.1.3. Materiaalkeuze. 

In hoofdstuk 2 is bij de voorwaarden waaraan het produkt moet 

voldoen opgemerkt dat de keuze van het materiaal van de targethouder 

en de slang van het rondpompcircuit, doordat er met sporen F- gewerkt 

wordt, uiterst kritisch is. In een voorgaande studie is door een lite

ratuuronderzoek vast komen te staan dat het beste materiaal voor de 

targethouder zilver is [BRE.BS]. Voor het materiaal van de slang van 

het rondpompcircuit is gevonden dat siliconen rubber zeer goed vol

doet. 

3.2 Werkwijze bij de bestraling. 

Het werken met radioactiviteit en ioniserende straling brengt een 

gedisciplineerde opzet van experimenten met zich mee. In het bij dit 

verslag gevoegde veiligheidsrapport (Addendum 1) wordt hierop uitge

breid ingegaan. 

In deze paragraaf wordt de werkwijze van vullen en leeghalen van 

de targethouder besproken en de meting van de aangemaakte activiteit. 

3.2.1 Het vullen van de targethouder. 

In figuur 3.4 is het rondpompcircuit gegeven. Het water dat ge

bruikt wordt voor de bestralingen is gedestilleerd, gesteriliseerd en 

pyrogeenvrij water (water voor injectie, infuus water, Streekzieken

huis Helmond-Deurne). Het water heeft de natuurlijke isotopische sa

menstelling. De fractie 180 in dit water is 0.0020 (Handbook of Che-

th mistry and Physics, 65 edition). 

Per bestraling wordt circa 4.5 ml water via een op het kraantje 

bevestigde spuit van 5 ml in de targethouder gebracht (naald 4 figuur 

3.4). De pomprichting van het water is zodanig dat water onder uit de 
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~sscheider/koeler onderin de targethouder wordt gebracht. Tijdens de 

bestraling is het vulkraantje gesloten en kan de druk in het rondpomp

circuit gemeten worden. Daarnaast wordt op de geïsoleerde targethouder 

de bundelstroom gemeten. 

3.2.2 Het leeghalen van de targethouder. 

Na de bestraling wordt de targethouder leeggehaald door de vol

gende handelingen uit te voeren: de pomprichting wordt omgekeerd zodat 

er geen water meer uit de gasscheider/koeler de targethouder ingepompt 

wordt. Tevens wordt de targethouder vrijwel volledig (van onderuit 

dus) leeggepompt. De druk die opgebouwd is zorgt ervoor dat als het 

kraantje dat bevestigd is op naald 3 opengezet wordt het water via 

naald 3 in het opvangflesje wordt gedreven. Via naald 4 wordt met een 

grote spuit (60 ml) lucht door de gasscheidder/koeler gedreven om 

druppels water in het opvangflesje te drijven. 

3.2.3 Activiteitsbepaling. 

Bij de bestraling van water met de natuurlijke isotopische samen

stelling is de belangrijkste kernreactie de (p,a) reactie op 160 waar

bij 13N (t~ = 9.96 min.) gevormd wordt. De zuurstof in natuurlijk wa

ter bestaat immers voor meer dan 99% uit 160. De verzadigingsactivi

teit voor de kernreactie bedraagt ongeveer 0.3 GBq/~. Voor de kernre

actie 180(p,n) 18F is de verzadigingsactiviteit 7.2 GBq/~. Deze verza

digingsactiviteit wordt bij isotopisch natuurlijk samengesteld water 

15 MBq/~. Dit betekent dat aan het einde van een bestraling van 5 

minuten de verhouding 13N/18F circa 200 is. Aangezien 13N eveneens een 

p• straler is vallen de gamma-spectra van 13N en 18F samen (511 keV 

fotonen door annihilatie). Na bestraling moet daarom gewacht worden 

tot de 13N activiteit verwaarloosbaar is ten opzichte van de 18F acti

viteit. De verhouding als functie van de tijd na einde bestraling 

(E.O.B.) wordt gegeven door: 

= 
A1(0) * e-Àtt) 

A2(0) * e-À2t) 
(3.1) 
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hierin is: 

A1{t) de activiteit op tijdstip t na E.O.B. van 1:1N 

A2{t) de activiteit op tijdstip t na E.O.B. van teF 

À1 de vervalconstante van 1:1N [min- 1
] 

À2 de vervalconstante van 1eF [min- 1] 

Herschrijven van de vergelijking en invullen van de bekende 

gegevens geeft: 

De activiteit van 13N wordt verwaarloosbaar ten opzichte van de 

activiteit van 18F genoemd als de verhouding kleiner dan 0.02 is. 

Hierdoor worden geen systematische afwijkingen in de activiteitsbepa

ling geïntroduceerd. De relatieve nauwkeurigheid waarmee de activiteit 

te bepalen is is namelijk gelijk aan circa 8 %. 

De verhouding is gelijk aan 0.02 als t = 146 minuten. Dus circa 

2.5 uur na E.O.B. is de activiteit van 13N verwaarloosbaar ten opzich

te van de activiteit van 18F. 

In het vervolg wordt met activiteit, tenzij anders aangegeven, de 

activiteit van het 18F bedoeld. 

De activiteitsmetingen worden uitgevoerd met een geijkte halfge

leider-detector. Voor de activiteitsbepaling geldt: 

inhoud fotopiek À 
A(E. 0. B.) 1 = -_-À_t_1 ____ À_t_2 __ * --

e -e E.*P 
(3.2) 

hierin is: 

A(E.O.B) 1 de experimenteel bepaalde activiteit op het 

tijdstip van het einde van de bestraling [Bq] 

inhoud fotopiek het aantal geregistreerde fotonen in de foto

piek 

de vervalconstante van 18F, deze is gelijk aan 

1.05.10- 4 s- 1 
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de detector-efficiëntie voor de fotopiek van 
18F (511 keV), voor de gebruikte telgeometrie 

deze is in een separate studie bepaald [BR0.86] 

de positronemissiekans van 18F (0.97) maal twee 

aangezien bij verval uit elk positron twee 

fotonen van 511 keV ontstaan 

het tijdsverschil tussen einde bestraling en 

begintijdstip meting [s] 

het tijdsverschil tussen einde bestraling en 

eindtijdstip meting [s] 

1 
In vergelijking (3.2} geeft de term ----------------het verval 

-Àt1 -Àt2 e - e 
tijdens de meting weer. 

De experimenteel gemeten activiteit wordt vergeleken met de theo

retisch berekende activiteit. Deze laatste volgt uit vergelijkingen 

(2.3} en (2.4): 

-À tb A(E.O.B.) 2 =A *I* (1 - e ) 
V 

hierin is: 

de theoretisch berekende activiteit 

(3.3} 

A(E.O.B.) 2 

A 
V 

de verzadigingsactiviteit per eenheid van stroom

sterkte, deze is gelijk aan 7.2.109 Bq/~ 

I 

tb 

de targetstroom [~] 

de bestralingstijd [s] 

Uit de experimenteel gemeten en de theoretisch berekende activi

teit volgt de relatieve opbrengst, R, van het experiment: 

[%] (3.4) 

Uit de opbrengst, en de theoretische aanmaak van activiteit kan 

door lineaire extrapolatie de aan te maken activiteit bepaald worden 

bij gebruik van 98.3% verrijkt H2
180. Deze wordt door aanname van een 

constante relatieve opbrengst als functie van de bestralingstijd bere-
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kend voor een bestralingstijd van één uur: 

R 
p =Au* I * ÏOO 

hierin is: 

[Bq] (3.5} 

A de theoretisch in één uur aan te maken hoeveelheid 18F in 
u 

het geval van 98.3% verrijkt H2
180, per eenheid van stroom-

sterkte. Deze is gelijk aan 2.23.109 Bq.~- 1 , 

P de in één uur aan te maken activiteit bepaald door extrapo

latie van experimentele gegevens. 

3.3 Resultaten van de experimenten. 

3.3.1 Resultaten bij korte bestralingen. 

In tabel 3.1 zijn de resultaten van experimenten bij korte 

bestralingstijden weergegeven. Deze zijn te rubriceren doordat een 

experimenteerdag opgevuld wordt met meerdere bestralingen. Dit wordt 

in de tabel aangegeven door de bestralingsdatum en het nummer van de 

bestraling op die dag. 

Met Tkoel wordt de temperatuur van het koelwater aangegeven. In 

paragraaf 3.1.2 is vermeld dat gekoeld wordt met water van 22 De 
("kopercircuit"}. Na reeks 880113 is overgestapt op koelwater met een 

temperatuur van 14 De ("bronwater"}. 

Door stralingsbeschadiging van de targethouder met een diepte van 

2.6 mm zijn verdere experimenten uitgevoerd met de targethouder met 

een diepte van 3.0 mm. De theoretisch berekende activiteit is met deze 

targethouder hoger door de volledige afremming van de protonen. De 

verzadigingsactiviteit per microàmpere bedraagt 7.4 GBq in 

tegenstelling tot 7.2 GBq bij gebruik van de targethouder met een 

diepte van 2.6 mm (afremming van 16 MeV tot 4 MeV}. 

Voor de betekenis van P, R en tb wordt naar paragraaf 3.2.3 

terugverwezen. 

In figuur 3.5 is de activiteit die in één uur aangemaakt kan 

worden, P, als functie van de targetstroom weergegeven. Voor de volle

digheid zijn in de figuur tevens de resultaten van bestralingen waar

bij niet rondgepompt werd gegeven [BRE.SS]. 
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bestralings target tb R p T dikte 
reeks stroom 

koel target 
yynundd-nr (J.!A) (min) (X) (GBq) (oC) (nun) 

880106-Q1 8.9 5 68.8 13.7 22 2.6 
-o2 12.5 5 65.1 18.2 
-Q3 13.9 5 63.1 19.6 
-()4 20.6 5 74.0 34.0 
-os 17.2 5 78.9 30.3 

880113-Q3 16.2 5 80.2 19.0 22 2.6 
-()4 13.4 5 86.2 25.8 
-os 19.3 5 77.2 33.2 
-Q6 25.6 5 61.2 35.0 
-07 31.0 5 50.3 34.8 

880120-01 18.5 5 81.0 33.4 14 2.6 
-o2 23.4 5 84.2 44.0 
-Q3 30.3 5 61.6 41.7 
-()4 17.1 5 87.4 33.4 
-os 13.1 5 88.3 25.8 
-Q6 26.4 5 76.3 45.0 

880127-01 20.5 5 84.3 38.6 14 2.6 
-02 18.2 5 84.6 34.4 
-o3 28.7 5 59.9 38.4 

880204-Q1 19.2 5 66.3 28.4 14 2.6 
-Q2 22.2 5 60.2 29.8 
-Q3 30.6 5 32.7 22.3 
-()4 20.9 5 65.7 30.6 
-os 28.6 5 46.2 29.5 

880210-Q1 19.7 5 88.0 38.7 14 2.6 
-o2 21.7 5 76.4 37.0 
-Q3 27.9 5 60.4 37.6 

880217-01 5.5 5 100 12.6 14 3.0 
-o2 14.9 5 94.5 32.3 
-Q3 20.9 5 81.7 39.2 
-()4 24.8 3.5 71.0 40.4 

Tabel 3.1 Resultaten van de experimenten met het voorlopige 
rondpompcircuit waarbij de bestratingstijden kort 
zijn. In de tabel worden de volgende afkortingen ge
bruikt: tb= de bestratingsduur ; Ris de relatieve 
opbrengst van de bestraling ; P = de geextrapoleerde 
aan te maken activiteit, bepaald uit de theoretisch aan 
te maken activiteit en de relatieve opbrengst voor 
98.3 X verrijkt H2

180 ; Tkoet =de temperatuur van het 

koelwater. De dikte van de waterlaag heeft betrekking 
op de diepte van de targetholte. 
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'\, zonder rondpompen 
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Figuur 3.5 De 18F activiteit die in één uur aangemaakt kan worden 

bij gebruik van 98.3% verrijkt H2
180 áts functie van 

de targetstroom. De activiteit is berekend onder aan

name dat de relatieve opbrengst onafhankelijk van de 

bestratingsduur is, en dat lineair geïnterpoleerd mag 

worden voor de verrijkingsgraad. 

30 
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3.3.2. Resultaten bij variërende bestralingsduur. 

In de vorige paragraaf is bij de berekening van de in één uur aan 

te maken activiteit verondersteld dat de relatieve opbrengst, R, con

stant is met de bestralingsduur. Door Iwata et.al. [IWA.87] is vastge

steld dat de opbrengst bij grotere bestralingsduur afneemt. Door radi

olyse neemt het beschikbare volume water af. Hierdoor wordt op een 

gegeven moment de targethouder niet meer volledig gevuld met water. 

Bij de hier gerapporteerde experimenten is geen groot verlies aan 

water door radiolyse gevonden. In hoofdstuk 2 (paragraaf 2.5) is bere

deneerd dat dit waarschijnlijk komt door de hoge intensiteit aan radi

calen, waardoor recombinatie tot water groot wordt. 

Dit betekent dat de relatieve opbrengst niet of nauwelijks van de 

bestralingsduur afhangen. Deze verwachting is getoets door bij een 

targetstroom van circa 10 ~ de bestralingsduur te variëren. In tabel 

3.2 zijn de resultaten van deze experimenten weergegeven. 

bestralings relatieve 
duur opbrengst 

R 
(min) (%) 

5 90.7 

15 94.6 

30 89.4 

45 86.7 

3.4 Discussie. 

Aanmaak van activiteit. 

TabeL 3.2 ReLatieve opbrengst, R, 
van bestraLingen met va
riërende bestratingsduur 
de targetstroom is geLijk 
aan 10 ~-

In figuur 3.5 is te zien dat bij de opstelling waarbij het water 

niet werd rondgepompt de opbrengst daalde als de stroom groter werd 

dan circa 8 ~- De maximaal in een uur aan te maken activiteit, P, was 

hierbij circa 18 GBq. 
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Door het water rond te pompen, waarbij additionele koeling buiten 

de targethouder plaatsvindt, geeft een circa twee maal grotere aanmaak 

~ door de mogelijkheid om met een hogere targetstroom een goede rela

tieve opbrengst te krijgen. De in een uur aan te maken activiteit 

bedraagt hierbij circa 35 GBq. 

Water laagdikte. 

Uit tabel 3.1 blijkt dat de relatieve opbrengst daalt met toene

mende targetstroom. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de dikte 

van de laag water in de targethouder door, al of niet plaatselijke, 

kookverschijnselen afneemt. Hierdoor is de uittree-energie van de 

protonen groter dan de berekende 4 MeV. Uit figuur 2.2 blijkt dat 30% 

van de activiteit aangemaakt wordt in het energiegebied van 7 MeV tot 

4 MeV. 

Verontreinigingen 

Uit figuur 3.5 blijkt een sterk variërende aanmaak van activiteit 

tussen verschillende reeksen experimenten. De opeenvolgende reeksen 

880120, 880127 en 880204 geven een gemiddelde daling in aanmaak van 

activiteit van 12% en 20%. Reeks 880210 geeft daarentegen een stij

ging, en reeks 880217 nog een verdere licht stijging. Bij deze consta

tering moet worden opgemerkt dat na reeksen 880204 en 880210 de tar

gethouder met alcohol gespoeld is. Zoals met het oog kon worden gecon

stateerd raakt de targethouder na meerdere malen gebruikt te worden 

zonder tussentijds spoelen (schoonmaken) dusdanig vervuild dat de aan

maak van activiteit sterk daalt. Een ander gevolg van het vervuilen 

van de achterkant van de targethouder is de vorming van een oxidatie

laag op de achterkant waardoor de koeling minder effect sorteert. 

Spoelen en polijsten van de targethouder geeft een verwijdering van de 

oxidatielaag waardoor het warmtecontact van de gekoelde achterkant met 

het water beter wordt. 

Bovendien blijkt uit meting van de radionuclidiche zuiverheid dat 

het bestraalde water na een aantal bestralingen met hoge stroom (circa 

25 ~) nucliden bevat die afkomstig zijn van messing ( 63Zn en 66Zn). 

Zoals met het oog kon worden geconstateerd is een gedeelte van de zil

veren coating van de achterzijde van de targethouder gesputterd waar

door deze verontreinigingen in het water komen. Dit heeft tot gevolg 
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dat het 18F-fluoride niet vrij in het water aanwezig is. Zink en koper 

hebeen namelijk een grote affiniteit voor fluoride. De aangemaakte 

activiteit is als zodanig dus minder of zelfs helemaal niet geschikte 

voor labelen. 

Invloed van de temperatuur van het koelwater. 

De eerste reeksen van bestralingen zijn uitgevoerd met koelwater 

met een temperatuur van 22 °e. Daarna is overgestapt op koelwater met 

een temperatuur van 14 °e. Bij een lagere begintemperatuur van het 

water is een grotere temperatuurstijging door dissipatie van de pro

tonenenergie mogelijk voordat het water gaat koken. Dit betekent dat 

een zelfde relatieve opbrengst bij een hogere targetstroom bereikt 

wordt. Uit vergelijking 3.5 volgt dan een grotere aanmaak van activi

teit, P. Dit is echter in figuur 3.5 niet éénduidig te onderkennen 

door een grote variatie in relatieve opbrengst bij gelijke stroom. 

Radiolyse. 

In de literatuur wordt melding gemaakt van een grote bijdrage aan 

verlies van water door radiolyse. Hierbij wordt een grote bijdrage 

toegekend aan radiolyse door protonen met een energie lager dan 4 MeV 

[BRE.SS]. Bij onze experimenten is bij volledige afremming van de pro

tonen in het taget {targetholte met een diepte van 3 mm) geen groot 

verlies van water geconstateerd. Hierdoor vervalt de in eerste instan

tie gestelde eis dat de uittreeenergie van de protonen 4 MeV moet 

zijn. Dit betekent dat een grotere diepte dan circa 3 mm voor de tar

gethouder mogelijk wordt. 

3.5 COnclusies. 

Door het water tijdens bestralen rond te pompen is het mogelijk 

om circa twee maal zo veel activiteit aan te maken dan in het geval 

dat het water stilstaat. De hiervoor geconstrueerde rondpomp-opstel

ling voldoet waarschijnlijk alleen aan de eerste voorwaarde die in 

hoofdstuk 2 gesteld is (de voorwaarde omtrent de kwantiteit). 
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Om aan al de gestelde voorwaarden te voldoen zijn er een aantal 

verbeteringen nodig. Deze zijn hieronder geformuleerd. Daarbij is ge

bruik gemaakt van het vervallen van de eis van niet volledige afrem

ming: 

eerste conclusie: 

De targetholte moet dieper gemaakt worden. 

De verzilverde messing achterkant van de targethouder wordt door 

het niet volledig afremmen van de protonen zwaar belast. Dit geeft 

verontreinigingen in het water die vermoedelijk fluoride binden. De 

aangemaakte activiteit is hierdoor zeer waarschijnlijk minder of zelfs 

niet geschikt voor labelen. Door vergroting van de diepte van de holte 

in de targethouder wordt de achterkant van de targethouder minder door 

hoog energetische protonen aangetast. 

Daarnaast geeft een grotere diepte van de holte in de targethou

der waarschijnlijk een verhoging van de aanmaak van activiteit. Door 

een grotere diepte worden protonen volledig afgeremd, ook in het geval 

dat door warmte-ontwikkeling plaatselijk kleine dampbellen ontstaan. 

Hierbij moet echter wel opgemerkt worden dat door volledige afremming 

meer energie aan het water wordt overgedragen. In hoofdstuk 4 wordt 

hierop nader ingegaan. 

tweede conclusie: 

De achterkant van de targethouder moet volledig van zilver worden 

gemaakt. 

Indien protonen de achterkant van de targethouder treffen komen 

er verontreinigingen in het water. De aanwezigheid van zilver in het 

water vormt geen bezwaar voor de bruikbaarheid van het 18F-fluoride 

voor labelen [TEW.87]. 
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derde conclusie: 

Langs de voorkant van het targetfolie moet een inert gas geleid 

worden. 

Door de aanwezigheid van lucht aan de voorzijde van het targetfo

lie treedt versnelde oxidatie op. Een bestraling van 5 minuten met een 

stroom van 30 ~ is voldoende om het folie zodanig aan te tasten dat 

het vervangen moet worden. De levensduur van het folie kan aanzienlijk 

verlengt worden door een inert gas door de ruimte tussen de folies te 

leiden. 
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IKX>FIBIUK 4 EXPERDIENTEN MET DE DEFINITIEVE RONDPOMP-o~ING. 

In dit hoofdstuk worden de experimenten besproken die zijn uitge

voerd met de definitieve rondpomp-opsteLLing. Deze is geconstrueerd 

uitgaande van de in het vorige hoofdstuk besproken voorstellen voor 

verbeteringen. Verder is de opstelling geschikt gemaakt tot bediening 

op afstand. (paragraaf 4.1) In paragraaf 4.2 wordt de handelwijze bij 

de bestralingen behandeld. In paragraaf 4.3 worden de resultaten van 

de bestralingen gegeven in paragraaf 4.4 worden ze verder besproken. 

In paragraaf 4.5 volgen de conclusies. In paragraaf 4.6 wordt tenslot

te een bestraling met verrijkt water besproken. 

4.1 De wijzigingen aan de bestralingsopstelling. 

In figuur 4.1 is een overzicht gegeven van de definitieve bestra

lingsopstelling. Voor het bundelgeleidingsgedeelte van de opstelling 

wordt verwezen naar het vorige hoofdstuk. Er zijn alleen wijzigingen 

aangebracht aan het targetgedeelte. 

koetwater target-t 
\la er· 

stikstof 

Figuur 4.1 De definitieve bestralingsopsteLLing 

Alleen de onderdelen van het targetgedeelte die een verandering 

hebben ondergaan worden besproken: de targethouder, het rondpompcir

cuit, en het koelblok 

I 
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De folieholte 

Tussen het vacuumfolie en het targetfolie is een holte gecreëerd 

welke een diameter van 3.5 cm en een diepte van circa 1.5 cm heeft. 

Door deze holte wordt stikstof gepompt met een debiet van ongeveer 1 

liter per minuut. Door de aanwezigheid van stikstof wordt oxidatie van 

de folies tegengegaan. 

De targethouder 

In figuur 4.2 is de definitieve targethouder weergegeven. Deze 

bestaat uit een messing blok, waarin een cirkelvormige holte gemaakt 

is. Op het blok is electrolytisch een laagje zilver aangebracht. De 

dikte van het laagje is enkele micrometers. De holte heeft een diame

ter van 13 mm en wordt gevuld met het te bestralen water. De diepte 

van de holte is 5 mm. Als de holte gevuld is met water worden de pro

tonen, welke een beginenergie van 16 MeV bezitten, volledig afgeremd. 

In feite is hier slecht 3 mm voor nodig, zodat er in het geval van 

lichte kookverschijnselen 2 mm speling bestaat om de protonen volledig 

af te remmen. 

De voorzijde van de holte, daar waar de protonen het target bin

nenkomen, is afgesloten met een "Duratherm" folie. 

De achterzijde van de holte, waar de protonen het target verla

ten, bestaat uit een plaatje van 2 mm zilver. 

De aan- en afvoerpijpjes van het water in de targetruimte zijn 

gemaakt van roestvrij staal. De inwendige diameter van de pijpjes is 2 

rnm, de lengte is circa 7 cm. Op de pijpjes zijn thermokoppels beves

tigd. 

Het rondpompcircuit 

In figuur 4.3 is het rondpompcircuit van de definitieve opstel

ling weergegeven. Het gesloten circuit wordt gevormd door de target

houder, de slangenpomp, de gasscheider/koeler en de extra warmtewisse

laar. De verschillende delen zijn verbonden via slangen van siliconen 

rubber met een inwendige diameter van 1.6 mm of slangen van het mate

riaal "Marprene" met een inwendige diameter van 3.2 mm. Via de vullei

ding van de targethouder is het circuit verbonden met de buitenlucht. 
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Figuur 4.2 De targethouder van de definitieve rondpomp

opstelling. 

De pomp is een roterende-kop pomp waarbij verschillende slangen 

gebruikt kunnen worden. Het maximale debiet bij de gebruikte silico

nenslang bedraagt circa 100 ml.min- 1
, bij de gebruikte "Marprene" 

slang bedraagt het maximale debiet 300 ml.min- 1
• De bedieningsorganen 

van de pomp zijn uitgebouwd en verplaatst naar een plaats in de bunker 

achter 0.75 m beton. 

De gasscheider/koeler is een spuitvormige holte die gekoeld 

wordt. Tijdens bestralen wordt het water aan de bovenkant ingepompt en 

aan de onderkant uitgepompt. Het doel hiervan is dat de gevormde gas

sen uit het water kunnen ontsnappen. Doordat de holte gekoeld wordt, 

wordt tevens het water gekoeld. 

2x(/>2 
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Figuur 4.3 Het circuit uan de definitieve rondpomp-opstelling 

Verklaring uan de nummers: 1 = targethouder ; 

2 =warmtewisselaar voor extra koeling 

3 = slangenpomp ; 

4 = gasscheider/koeler 

5 = fles stikstof ; 

6 = opvangflesje 

7 = vulspuit ; 

8 = afstandsbediening 

a en b magneetkleppen. 

Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de tekst. 
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Het koelblok 

De achterzijde van de targethouder wordt gekoeld door het koel

blok. Het gebruikte koelwater heeft een temperatuur van 14 °C {bron

water). Het koelwater wordt door een pijp met een inwendige diameter 

van circa 1.5 cm tegen de achterzijde van de targethouder gespoten om 

de warmte goed af te voeren. Het debiet van het koelwater bedraagt 

ongeveer 2 liter per minuut. 

4.2 Werkwijze bij de bestraling. 

4.2.1 Het vullen van de targethouder. 

In figuur 4.3 is het rondpompcircuit gegeven. Het water dat ge

bruikt wordt voor de bestralingen is of gedestilleerd, gesteriliseerd 

en pyrogeenvrij water {water voor injectie, infuus water, Streekzie

kenhuis Helmond-Deurne) met de natuurlijke isotopische samenstelling 

of het is gedestilleerd water met een isotopische verrijking in 180. 

Per bestraling wordt circa 4.5 ml water via een op het kraantje 

bevestigde spuit van 5 ml in de targethouder gebracht {7 in figuur 

4.3). De pomprichting van het water is zodanig dat water onder uit de 

gasscheider/koeler onderin de targethouder wordt gebracht. Tijdens 

bestraling is het vulkraantje open zodat er geen drukopbouw plaats

vindt. De magneetventielen a en b zijn beide gesloten. 

Op de electrisch geïsoleerde targethouder wordt stroom gemeten. 

Daarnaast kan via de thermokoppels de temperatuur van in- en uitgaand 

water worden gemeten. 

4.2.2 Het ledigen van de targethouder. 

Na bestraling wordt de targethouder geledigd door de volgende 

handelingen uit te voeren: de pomprichting wordt omgekeerd zodat er 

geen water meer uit de gasscheider/koeler de targethouder ingepompt 

wordt. Tevens wordt de targethouder vrijwel volledig (van onderuit 

dus) leeggepompt. 

Door de magneetkleppen a en b te openen wordt stikstof door het 

rond-pompcircuit geblazen. Hierdoor wordt het bestraalde water in de 

opvangfles gedreven. 
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4.2.3 Activiteitsbepaling. 

Voor de activiteitsmeting wordt verwezen naar paragraaf 3.2.3. 

Uit de experimenteel gemeten en de theoretisch berekende activiteit 

volgt de relatieve opbrengst, R, van het experiment (vergelijking 

3.4): 

[X] (4.1) 

Uit de gemeten opbrengst en de theoretisch te verwachten aanmaak 

van activiteit kan door lineaire extrapolatie de aan te maken activi

teit bepaald worden bij gebruik van verrijkt H2
180. Deze wordt door 

aanname van een constante relatieve opbrengst als functie van de be

stralingstijd berekend voor een bestralingstijd van één uur (vergelij

king 3.5). Daarnaast wordt aangenomen dat de verrijking van 0.2 X 180 

(water met de natuurlijke isotopische samenstelling) naar 98.3 X 180 

een 98.3/0.2 = 491.5 voudige verhoging van de aanmaak van 18F geeft: 

9 R P = 2.23.10 *I* ïö5 [Bq] (4.2) 

4.3 Resultaten van de experimenten. 

In deze paragraaf worden de resultaten van de experimenten met de 

definitieve rondpomp-opstelling besproken. Bij de experimenten zijn 

verschillende warmtewisselaars gebruikt voor de extra koeling. In fi

guur 4.4 is de warmtewisselaar, aangeduid als warmtewisselaar A, weer

gegeven. Bij alle experimenten is de primaire koeling (koelblok achter 

targethouder) gebruikt, alsmede de gasscheider/koeler (zie paragraaf 

4.1). De temperatuur van het koelwater bedraagt 14 °C. Het debiet van 

het koelwater is, tenzij anders vermeld, 2 l.min- 1
• 

De experimenten zijn uitgevoerd bij verschillende debieten van 

het te bestralen water. Bij de activiteitsmetingen zijn, in tegenstel

ling tot de metingen met bestraald water in de voorlopige opstelling, 

geen radionuclidische verontreinigingen waargenomen. 

In paragraaf 4.3.1 wordt de proefbestraling besproken, in para

graaf 4.3.2 worden de opbrengstmetingen gegeven en in paragraaf 4.3.3 

de temperatuurmetingen. 
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Figuur 4.4 De gebruikte warmtewisseLaar voor extra koeLing bij de 

definitieve rondpomp-opsteLLng. 

4.3.1 Resultaten van de proefbestraling . 

• 
Er is nagegaan of de verandering naar een targetruimte met · een 

diepte van 5 mm onder verdere gelijkblijvende omstandigheden verbete

ringen in de relatieve opbrengst als functie van de stroom geeft. Er 

wordt geen extra koeling gebruikt, en er wordt geen stikstof tussen de 

folies geleid. De verbeterde targethouder is dus slechts de enige ver

andering. 

In tabel 4.1 zijn de resultaten van experimenten met de verbeter

de targethouder, bij korte bestralingstijden weergegeven. Voor P en R 

wordt verwezen naar paragraaf 4.2.3 en 3.2.3. 

Ter vergelijking zijn de gegevens bij gelijke stroom met de voor

lopige opstelling gegeven. Door de grote spreiding in die gegevens 

(vergelijk tabel 3.1) zijn de laagste en hoogste waarde van de produk

tie in één uur, Pmin en Pmax, vermeld. 
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bestralings target tb 
reeks stroom 
yymmdd-nr {~} {min} 

880525-01 5.9 5 

~2 12.1 5 

~3 18.3 5:30 

-M 15.1 5 

R 

{%} 

94 

90 

77 

82 

p 

{GBq} 

13 

25 

33 

28 

~in ~ 
{tabel 3.1} 

{GBq} 

14 

18 25 

29 36 

24 33 

Tabel 4.1 Resultaten uan de proefbestaling met de definitieve 

rondpomp-opstelling. Pmin en Pmax zijn de laagste en 

hoogste produktie in één uur bij de vermelde stroom, 

verkregen uit interpolatie uan resultaten met de voor

lopige rondpomp-opstelling. 

Uit tabel 4.1 blijkt dat er geen significante verschillen zijn in 

de in een uur aan te maken activiteit met de voorlopige of de defini

tieve targethouder. Dit impliceert dat afremming van protonen met een 

energie lager dan 4 MeV geen grote invloed heeft op de aan te maken 

hoeveelheid 18F. In paragraaf 4.4 wordt verder ingegaan op deze aspec

ten. De voorlopige conclusie luidt echter dat met een targethouder, 

waarin de protonen volledig worden afgeremd, een vergelijkbare produk

tie van 18F mogelijk is als met een targethouder waarin de protonen 

tot 4 MeV worden afgeremd. 

4.3.2 Opbrengstmetingen met de definitieve rondpompopstelling. 

4.3.2.a Opbrengstmetingen bij een debiet van 100 ml.min- 1 

In tabel 4.2 zijn de resultaten gegeven van bestralingen met de 

definitieve rondpomp-opstelling waarbij opbrengstmetingen zijn ver

richt. De letter onder de kolom warmtewisselaar heeft betrekking op de 

in figuur 4.4 weergegeven warmtewisselaar. Alle bestralingen zijn uit

gevoerd met water met de natuurlijke isotopische samenstelling. Voor 

de definitie van relatieve opbrengst, R, en aanmaak in een uur, P, 

wordt verwezen naar paragraaf 4.2.3. 
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extra 
bestralings target tb R p norme- warmte 
reeks stroom ring wisse-
yymmdd-nr (J.LA) {min) {X) {GBq) ct> laar 

880816-01 3.2 5 99 7 }geen -û2 9.1 5 100 21 

-û3 16.0 5 78 29 

881117-û1 4.8 5 87 10 100 x 
-û2 9.8 5 85 19 98 x 
-û3 14.5 5:30 85 28 98 x r-A 
-04 19.3 6 67 30 77 x 
-05 24.4 7 48 27 55% 

-06 30.0 6 28 19 32 x 
881124-û1 5.0 5 91 10 A 
88113û-01 4.9 5 89 10 100 x 

-û2 10.1 5 88 20 99 x 
-û3 14.7 6 70 24 79 x r-A 
-04 19.4 6 59 26 66X 

-05 19.6 8 55 25 63 X 1· 

Tabel ~.2 Resultaten van de experimenten met het definitieve 

rondpompcircuit waarbij een extra warmtewisselaar 

is gebruikt. 

tb is de tijdsduur van de bestraling, R is de relatieve 

opbrengst van de bestrating en P de maximaat in een 

uur bestralen aan te maken hoeveelheid 18F waarbij 

98.3 X verrijkt H2
180 gebruikt wordt. 

Het debiet waarmee het water rondgepompt wordt is 

gelijk. aan 100 ml.min- 1
• 

De getallen in de zesde kolom ( 1
) zijn normeringen met 

de eerste bestraling van de reeks op 100 X opbrengst 

gesteld door het niet optimaal zijn van het materiaat 

waarvan de warmtewisselaar gemaakt is. 

De tetter in de kolom warmtewisselaar verwijst naar 

figuur ~-~ 
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4.3.2.b Opbrengstmetingen bij een debiet van 300 ml.min- 1 

In tabel 4.3 zijn de resultaten gegeven van bestralingen met de 

definitieve rondpomp-opstelling waarbij het water rond wordt gepompt 

door een slang van "Marprene". De inwendige diameter van de slang 

bedraagt 3.2 nun. Het debiet waarmee gepompt wordt bedraagt 300 ml. 

min- 1
• De experimenten zijn uitgevoerd zonder extra warmtewisselaar. 

bestralings target tb R p extra norme- warmte reeks stroom ring 
yynundd-nr (J.LA) (min) (%) (GBq) (1) wisse-

laar 

BS1012-Q1 4.6 10 35 3 100 

-02 9.7 6:30 34 8 96 

-Q3 14.9 5 31 11 89 - geen 

--()4 19.2 6 28 12 79 

-05 24.4 6 21 12 60 

Tabel l,. 3 Resultaten uan de experimenten met de definitieve 

rondpompcircuit waarbij het water met een debiet 

uan 300 ml.min- 1 wordt rondgepompt. 

(
1

) De getallen in de kolom normering zijn normeringen 

met de eerste bestraling uan de reeks op 100 % relatie

ve opbrengst gesteld. 

Uit tabel 4.3 blijkt dat de relatieve opbrengst bij een debiet 

van 300 ml.min- 1 zeer laag is. Op grond van een groter debiet zou het 

teg€ngestelde verwacht mogen worden. In paragraaf 4.4.2.b wordt daar

voor een verklaring gegeven, namelijk het meeslepen van lucht in de 

gasscheider. 

4.3.3 Temperatuurmetingen met de definitieve opstelling. 

In figuur 4.5 is schematisch de warmtehuishouding van de bestra

ling gegeven. Er zijn twee temperaturen die gemeten worden: de tempe

ratuur waarmee het water in de targethouder gebracht wordt en de tem

peratuur waarmee het water uit de targethouder komt. 
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Q1 é= 

> 
{} 
Q2 Q3 

in evenwicht geldt l>cE = o:1+Q2+03 

Figuur 4.5 Warmtehuishouding van de bestraling. 

4.3.3.a Temperatuurmetingen bij verschillende debieten. 

In tabel 4.4 zijn de resultaten weergegeven van temperatuurmetin

gen van het water tijdens bestraling. Er is bij de experimenten geen 

extra warmtewisselaar gebruikt. Het debiet varieert. Aangezien de 

bestralingen niet alle bij dezelfde stroom zijn uitgevoerd wordt hier

voor gecorrigeerd door de temperatuurtoename in de targetruimte te 

normeren op een stroom van 10 ~-

debiet 
I 

oe target temperatuur ver-
reeks stroom q schil 
yymmdd (~) (ml.min- 1) To T1 (oC) 

880930 10.0 100 38 49 11 

880921 10.0 100 35 45 10 

880921 10.0 200 34 40 7 

880921 10.0 300 25 28 3 

880929 8.5 300 23 26 4 1) 

Tabel 4.4 Temperatuurmetingen bij ueschillende debieten. 
1

) = 10/8.5 x gemeten temperatuurverschil 

extra 
warmte 
wisse-
laar 

1- geen 
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Uit tabel 4.4 blijkt dat naarmate het debiet toeneemt zowel de 

temperatuur van het ingaande water. als de temperatuurstijging in de 

targetholte afnemen. 

Uit de tabel blijkt dat het voor de warmtehuishouding gunstiger 

is om het debiet te verhogen. In de vorige paragraaf bleek echter dat 

de relatieve opbrengst bij een groot debiet door een praktische belem

mering zeer laag is. In paragraaf 4.4.2.b wordt hier verder op inge

gaan. 

4.3.3.b Temperatuurmetingen bij een debiet van 300 ml.min- 1
• 

In tabel 4.5 zijn de resultaten gegeven van temperatuurmetingen 

als functie van de targetstroom. Het water wordt rondgepompt door een 

"Marprene" slang met een inwendige diameter van 3.2 mm. Het debiet bij 

maximale pompsnelheid is dan gelijk aan 300 ml.min- 1
• De rondpomp-op

stelling is niet verder uitgebreid met een extra warmtewisselaar. 

I 
oe extra target temperatuur ver- warmte reeks stroom schil wisse-yymmdd {J..IÁ} To Tt {oC} 

laar 

880921 5 22 24 2 

880921 10 2S 31 3 

880921 15 34 40 6 

881012 5 24 25 1 ,.._geen 

881012 10 31 35 4 

881012 15 38 44 6 

881012 20 45 53 s 
881012 25 50 61 11 1-

Tabet 4.5 Temperatuurmetingen aan het target bij een 

debiet van 300 ml.min- 1
• 

Uit de tabel blijkt dat zowel de uitgaande temperatuur als de 

temperatuurtoename in de targetholte aanvaardbaar laag zijn. Deze 

nemen bovendien vrijwel lineair toe met de bundelstroom. 
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4.3.3.c Temperatuurmetingen bij een debiet van 100 ml.min- 1 . 

In tabel 4.6 zijn de resultaten van temperatuurmetingen gegeven 

als functie van de targetstroom. Het water wordt rondgepompt door een 

slang van siliconen rubber, welke een inwendige diameter van 1.6 mm 

heeft. Het maximale debiet bedraagt 100 ml.min- 1. 

Bij de experimenten zijn verschillende warmtewisselaars gebruikt. 

De vermelde letter in verwijst naar de warmtewisselaar die weergegeven 

is in figuur 4.3. Verder is door een aanpassing van de koeling de mo

gelijkheid gecreëerd om het koelwater met een debiet van circa 4 liter 

per minuut door de koelende tagetonderdelen {koelblok, gasscheider

warmtewisselaar, extra warmtewisselaar) te voeren {dus een twee maal 

groter debiet dan vermeld in paragraaf 4.1). 

zonder extra warmtewisselaar, debiet koelwater 2 l.min- 1 

I 
oe extra target temperatuur ver-

reeks stroom scil warmte 

yynundd {J.lÁ) To T1 {OC) wisse-
laar 

880930 10 37 47 10 

~geen 880930 15 41 53 12 

880930 20 48- 80 65-90 ~15 

Tabel 4.6.1. Temperatuurmetingen aan het target 

bij een debiet uan 100 ml.min- 1
• 

warmtewisselaar twee naalden in een bak smeltend ijs 

debiet koelwater 2 l.min- 1 

I 
oe extra target temperatuur ver- warmte reeks stroom schil 

yynundd {J.lÁ) To T1 {oe) wisse-
laar 

881103 5 25 30 5 
]-naai-

881103 20 46 63 17 den 

Tabel 4.6.11. Temperatuurmetingen aan het target 

bij een debiet uan 100 ml.min- 1
• 
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warmtewisselaar A, debiet koelwater 2 l.min- 1 

I oe extra target temperatuur ver- warmte reeks stroom schil 
yynmdd (J.LA) To T1 (oe) wisse-

laar 

881124 5 32 38 6 

881130 5 33 38 5 

881130 10 45 58 13 l-A 
881130 15 53 73 20 

881130 20 59 - 63 79 - 93 ~ 

881130 20 56 - 61 76 - 90 ~ 

Tabel 4.6.III. Temperatuurmetingen aan het target 

bij een debiet van 100 ml.min- 1
• 

zonder extra warmtewisselaar, debiet koelwater 4 l.min- 1 

I oe extra target temperatuur ver- warmte reeks stroom schil 
yynmdd (J.LA) To T1 (oe) wisse-

laar 

890309 11 41 51 10 }geen 890309 15 44 59 15 

890309 20 47 66 19 

Tabel 4.6.IV. Temperatuurmetingen aan het target 

bij een debiet van 100 ml.min- 1
• 

4.4 Discussie. 

4.4.1 Proefbestraling. 

In paragraaf 3.5 is al opgemerkt dat er bij volledige afremming 

van de protonen in het water twee aspecten een rol spelen die elkaar 

tegenwerken: 

Enerzijds stijgt de aan te maken activiteit doordat de werkzame 

doorsnede voor de (p,n) reactie op 180 beneden 4 MeV zodanig is dat er 

nog circa 7 X 18F extra aan te maken is. 

Aan de andere kant kan de aan te maken activiteit dalen doordat 

er meer warmte in het water gedissipeerd wordt, en de temperatuur van 

het water dus hoger wordt. Hierdoor ontstaan bij een lagere stroom al 

kookverschijnsel en. 
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De spreiding van de resultaten (zie tabel 4.1) laat geen beoorde

ling toe op het nivo van procenten verschil. In elk geval moet gecon

cludeerd worden dat de vergrootte energiedissipatie niet duidelijk tot 

een sterke daling van de opbrengst leidt. 

4.4.2 Opbrengstmetingen. 

4.4.2.a Bij een debiet van 100 ml.min- 1
• 

In figuur 4.6 is de maximaal in een uur aan te maken activiteit, 

P weergegeven als functie van de targetstroom. De resultaten bij het 

gebruikt van warmtewisselaars zijn genormeerd op 100 % relatieve op

brengst bij lage stroom (kolom normering in tabel 4.2). De verantwoor

ding voor deze normering is dat er een gedeelte van de activiteit niet 

uit de opstelling terug te winnen is door de niet optimale materiaal

keuze van de test-warmtewisselaars (N.B. bij de test-warmtewisselaar 

ging het alleen om het koelend effect, zodat als materiaal r.v.s. + 

soldeer in plaats van zilver gebruikt is). Aangezien bij eerdere be

stralingen is gebleken dat bij lage stroom en optimale materialen de 

relatieve opbrengst circa 100 X is, lijkt deze normering gerechtigd. 

Bij vergelijking van figuur 3.5 en figuur 4.6 kunnen de volgende 

punten worden opgemerkt: 

Aanmaak van activiteit 

Het blijkt dat de maximaal in een uur aan te maken activiteit 

niet significant hoger is door het gebruik van een diepere targethou

der. Bij de proefbestraling is dit al opgemerkt. 

Reproduceerbaarbeid 

Bij figuur 3.5 is in het vorige hoofdstuk opgemerkt dat de tar

gethouder snel vervuilt waardoor de relatieve opbrengst na enige malen 

gebruik te maken van de targethouder sterk daalt. Hierdoor is er geen 

goede reproduceerbaarbeid en moet de targethouder regelmatig schoonge

maakt worden. Bij een diepte van de targethouder van 5 mm wordt de 

targethouder tussentijds niet gespoeld of schoongemaakt. De reprodu

ceerbaarbeid van de bestralingen is toch groter. Het dieper maken van 

de targethouder is dus zinvol geweest. 
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Figuur ~.6 In één uur aan te maken activiteit met de definitieve 

rondpomp-opstelling als functie van de targetstroom. 

Er is een extra warmtewisselaars gebruikt, deze is 

weergegeven in figuur ~-~· 

De activiteit is bepaald uit de gemeten relatieve op

brengst van de korte bestralingen met isotopisch na

tuurlijk samengesteld water, geïnterpoleerd naar het 

gebruik van 98.3% isotopisch verrijkt H2
180, onder 

aanname van een constante relatieve opbrengst als 

functie van de bestralingsduur. 
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Daarnaast moet opgemerkt worden dat door het gebruik van de test

warmtewisselaars het rendement waarmee de aangemaakte activiteit uit 

de opstelling terug te winnen is, niet zo nauwkeurig bekend is door 

het niet optimaal zijn van de materialen waarvan de warmtewisselaars 

gemaakt zijn. Dit geeft verlagingen in de opbrengst en dus een extra 

onnauwkeurigheid. Verwacht wordt dat bij het gebruik van een geschikt 

materiaal voor de warmtewisselaar het uitspoelrendement hetzelfde is 

als bij de voorlopige rondpomp-opstelling (circa 90 X [BRE.SS]) 

Verontreinigingen 

Bij de voorlopige opstelling is waargenomen dat er radionuclidi

sche verontreinigingen in het bestraalde water aanwezig waren. Deze 

waren afkomstig van de messing achterkant van de targethouder. De ver

betering naar een zilveren achterkant heeft als resultaat dat er geen 

radionuclidische verontreinigingen, afkomstig van het materiaal van de 

achterkant, in het water aanwezig zijn. Er zijn dus geen indicaties 

dat er componenten aanwezig zijn die storend kunnen werken bij de la

beling. 

4.4.2.b Bij een debiet van 300 ml.min- 1
• 

Uit tabel 4.3 blijkt dat het gebruik van een slang met een inwen

dige diameter van 3.2 mm een sterke daling geeft van ~e relatieve 

opbrengst. Dit is volledig tegen de verwachtingen in. 

De verklaring voor de gevonden afname van de relatieve opbrengst 

wordt gevonden in een praktische belemmering. Door met een groter de

biet rond te pompen wordt in de gasscheider/koeler lucht in het rond 

te pompen water gebracht. Hierdoor is tijdens bestraling de targethou

der niet volledig gevuld met water, waardoor de relatieve opbrengst 

veel kleiner wordt. Een vergroting van het volume in de gasscheider/ 

koeler is niet mogelijk doordat het te veel aan water via de beluch

ting uit het rondpompcircuit wordt verdreven. 

Door vergroting van de gasscheider/koeler is een gebruik van meer 

water mogelijk en dus in principe het probleem van het rondpompen van 

water met lucht op te lossen. Dit kan echter een vertraging van verde

re handelingen met de activiteit (zie hoofdstuk 6 bij het afdampen van 

het water) geven zodat de winst door een grotere relatieve opbrengst 
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en daarmee een grotere produktie van 18F, teniet wordt gedaan door 

fysisch verval van het aangemaakte 18F. 

Tijdens dit afstudeerwerk is hieraan echter geen verdere aandacht 

besteedt. Door een betere constructie van de rondpomp-opstelling is 

het waarschijnlijk mogelijk het debiet van het water te verhogen zon

der lucht mee rond te pompen waarbij de vergroting van het volume ver

waarloosbaar of klein is. 

N.B. In het volgende deel van deze paragraaf zal blijken dat er 

een betere manier is om de aanmaak van activiteit te vergroten met de 

gebruikte rondpompopstelling. 

4.4.3 Bespreking van de temperatuurmetingen. 

Temperatuur van het ingaande water. 

Uit de tabellen 4.4 tot en met 4.6 blijkt dat de temperatuur van 

het ingaande water in de evenwichtssituatie twee tot drie keer zo hoog 

is als de temperatuur van het koelwater (deze is gelijk aan de tempe

ratuur van het te bestralen water voordat er warmte gedissipeerd wordt 

= 14 °C}. Echter de temperatuurtoename in de targethouder is bij een 

debiet van 100 ml.min- 1 slechts 11 °C. 

De daling van de relatieve opbrengst door kookverschijnselen als 

functie van de targetstroom kan dus verminderd worden door de tempera

tuur van het ingaande water te verlagen. Dit betekent dat er efficiën

ter gekoeld moet worden. 

Nut van de warmtewisselaars 

Uit tabel 4.6 blijkt dat door de extra warmtewisselaar a de 

temperatuur van het ingaande water alsmede de temperatuurtoename in de 

targethouder lager ZIJn geworden. De ingaande temperatuur is echter 

nog steeds te hoog. Door verhoging van het debiet van het koelwater 

wordt nauwelijks enige verbetering bewerkstelligd. 

Indien de relatieve opbrengst bij hoge stromen nog een redelijke 

waarde aan moet nemen (circa 75 % bij 25 ~. zie hoofdstuk 1} zijn er 

twee mogelijkheden om dit door beter te koelen te bereiken: 

-1 Een efficiëntere warmtewisselaar en/of 

-2 Een kouder koelend medium 
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Hierbij worden de volgende kanttekeningen geplaatst: 

Ad 1: Een warmtewisselaar die efficiënter de warmte afvoert zal 

doorgaans een groter volume hebben. Dit betekent dat er meer water 

voor de bestraling gebruikt moet worden. Doordat dit vertraging geeft 

bij het verdere verwerken van de activiteit (zie hoofdstuk 6} is dit 

niet wenselijk. Immers, door fysisch verval gedurende de extra tijd 

die nodig is voor de verdere verwerking wordt de winst door een hogere 

relatieve opbrengst bij een bepaalde stroom teniet gedaan. 

Ad 2: De praktische bruikbaarheid is laag. Er zullen namelijk 

speciale voorzieningen getroffen moeten worden om te kunnen koelen met 

een koud medium (een koud koelend medium is niet standaard in een 

bestralingsbunker aanwezig). Verder vormt het vriespunt van water een 

belemmering voor de temperatuur van het koelend medium. Na wegnemen 

van de protonenbundel mag het water niet bevriezen. Dit betekent dat 

het koelend medium van 14 °e teruggebracht kan worden tot circa 4 °e. 
Er is echter binnen het kader van het afstuderen geen diepgaand 

onderzoek verricht naar een optimalisatie van de koeling. Dit komt 

door het brede karakter van het onderzoek, waarbij het doel was een 

totaalbeeld te vormen van aanmaak van 18F en de verwerking ervan acti

viteit tot een radiofarmacon (zie hoofdstuk 6). 

4.5 COnclusies 

De uitgevoerde en nog mogelijke veranderingen aan de bestralings

opstelling zijn in uitwerking te onderscheiden in voordelen en nade

len. Voor alle veranderingen zijn de voor- en nadelen geïnventariseerd 

in tabel 4.7. 

Uit deze tabel wordt geconcludeerd dat de aanmaak van de activi

teit met de definitieve bestralingsopstelling voldoet aan vrijwel al 

de eisen die in hoofdstuk 2 gesteld zijn. Alleen de gestelde aanmaak 

van 40 GBq in één uur bestralen is nog niet mogelijk maar kan verwe

zenlijkt worden door efficiënter te koelen, al dan niet met een kouder 

koelend medium. 



verandering 

-folieholte met 

inert gas 

-dikker target 

-hoger debiet 

-hoger debiet 

+ meer water 

-warmtewisselaar 

-warmtewisselaar 

met grotere 

inhoud 

-kouder koelend 

medium 
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voordeel 

veel langere levensduur 

van de folies dus een 

hogere betrouwbaarheid 

beperking van het voor
deel cq nadeel 

vergroting aanmaak door verlaging aanmaak door 

volledige afremming, 

geen verontreinigingen 

in het water, 

beter reproduceerbaar, 

minder snel kookver

schijnselen, 

minder snel kookver-

schijnselen 

eerder optreden kookver

schijnselen 

rondpompen van lucht 

waardoor opbrengst zeer 

laag, 

verlies door fysisch 

verval bij verdere be

werkingen. 

koelrendement stijgt temperatuur ingaand 

bijna 15 procent, water nog te hoog, 

verbetering door ge- verlies door fysisch 

bruik van meer water verval bij verdere be-

mogelijk. werkingen. 

grotere stroom mogelijk beperking met betrekking 

voordat kookverschijn- tot bevriezing water, 

selen optreden en daar

door hogere aanmaak 

mogelijk. 

aparte voorzieningen 

in bestralingsbunker 

waardoor het bestralen 

ingewikkelder wordt. 

TabeL 4.7 Inventarisatie van voor- en nadeLen van veranderingen 

aan de bestraLingsopsteLLing. 
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4.6 De bestr.aling van verrijkt water. 

Tot nog toe zijn alle bestralingen uitgevoerd met water met de 

natuurlijke isotopische samenstelling. Daarbij is steeds aangenomen 

dat de opschalingnaar de situatie waarin verrijkt water bestraald 

wordt, mag geschieden via evenredigheid met het 180 gehalte. In deze 

paragraaf wordt een bestraling met verrijkt water besproken om de aan

name te verifiëren. 

4.6.1 Uitvoering. 

voorbereiding: 

De bestraling is uitgevoerd met circa 10% verrijkt water: 

afgewogen in een flesje: 98.3% verrijkt water 0.59 gram 

0.2% natuurlijk water 5.06 gram 

verrijkingsgraad: Q~~~-~-~~~--!--~~Q§-~-Q~~ - 10 4 % 
0.59 + 5.06 - . 

proefbestraling: 

Er is een proefbestraling uitgevoerd met isotopisch natuurlijk 

samengesteld water ter vergelijking van het resultaat met verrijkt 

water. Deze proefbestraling met een duur van 5 minuten is met een 

stroom van 10 ~uitgevoerd. De relatieve opbrengst van deze bestra

ling was gelijk aan 75 %. 

bestraling van verrijkt water: 

Er is gedurende 1 uur bestraald met een gemiddelde stroom van 

10.8 ~- De verzadigingsactiviteit bij 100% verrijkt water is gelijk 

aan 7.4 GBq/~. Met een verrijkingsgraad van 10.4% en 1 uur bestralen 

geeft dit een theoretisch aangemaakte activiteit die gelijk is aan 

2.62.109 Bq. 

activiteitsmeting: 

De activiteit van het bestraalde water is gemeten zoals beschre

ven is in paragraaf 3.2.3. Er is bepaald dat de uitgespoelde activi

teit gelijk is aan 1.73.109 Bq. 
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relatieve opbrengst: 

De relatieve opbrengst van de bestraling van het verrijkte water 

is 1.73/2.62 * 100 X= 66 X 

4.6.2 Bespreking van het resultaat. 

De relatieve opbrengst van de bestraling van verrijkt water is 

veel lager dan verwacht werd. Een gelijksoortige bestraling met isoto

pisch natuurlijk samengesteld water geeft een relatieve opbrengst van 

circa 75 X. Er is echter één aspect dat een belangrijke rol speelt. 

Van het verrijkte water is circa 4.6 gram in de targethouder gebracht. 

Hierin bevond zich nog circa 0.5 gram natuurlijk water (overgebleven 

van voorgaande proefbestraling). De verrijkingsgraad van het water in 

de targethouder is dus niet exact bekend. Bij benadering is deze ge

lijk aan 9.5X in tegenstelling tot de eerder vermelde 10.4% verrijking 

van het geprepareerde water. 

Met deze correctie wordt de relatieve opbrengst van de bestraling 

met 9.5 X verrijkt water gelijk aan circa 73X. Dit is in goede overeen 

stemming met de relatieve opbrengst van de bestraling mat isotopisch 

natuurlijk samengesteld water. 

Geconcludeerd wordt dat het gebruik van isotopisch verrijkt water 

geen significante verandering geeft van de relatieve opbrengst. Aange

zien de opschaling volgen het 180 gehalte evident is betekent dit re

sultaat dat de zuiverheid van het verrijkte water vergelijkbaar is met 

de zuiverheid van het gebruikte water met de natuurlijke isotopische 

samenstelling. De berekeningen van de aan te maken activiteit, welke 

gebaseerd zijn op bestralingen van natuurlijk water, gelden dus alle 

voor verrijkt water. 
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ID>FllmJK 5 BEREXENING EN METING VAN Ia)!SfEMPI BIJ DE 

PROIXJKTIE VAN 18F. 

De produktie van en het werken m.et radioactiviteit brengt risi

co's m.et zich m.ee. Ch deze risico's te kunnen reduceren is het van 

belang ze te inventariseren en te kwantificeren. In het veiligheids

rapport bij dit verslag is dit uitvoerig gedaan (Addendum 1). Hierin 

is onderscheid gemaakt tussen het bestralen van isotopisch natuurlijk 

en verrijkt water. Tevens is onderscheid gemaakt tussen straling ten 

gevolge van neutronen en fotonen. 

In dit hoofdstuk zijn de globale berekeningen van de stralingsni

vo's, die in het kader van het veiligheidsrapport zijn uitgevoerd, 

gegeven en vergeleken m.et metingen. In paragraaf 5.1 is dit gedaan in 

het geval van bestraling van natuurlijk water, en in paragraaf 5.2 is 

dit gedaan in het geval van water dat isotopisch verrijkt is in 180. 

5.1 Bestraling van natuurlijk water. 

Het stralingstempo is op een groot aantal punten buiten de be

stralingsbunker gemeten (Addendum 1). De meting van het stralingstempo 

werd verricht met een bundelstroom van circa 18 ~- Hiervan viel onge

veer 12 ~op het target (water), 3 ~op het aluminium diafragma en 2 

~ op de koolstof spleten. Bij de hier volgende berekeningen is uitge

gaan van de bestralingsgegevens die tijdens deze meting opgetekend 

zijn. N.B.: Met fotonen wordt steeds ioniserende electromagnetische 

straling bedoeld (o.a.gamma's en röntgens). 

5.1.1 Produktie- en dosisequivalenttempo van neutronen. 

Voor de produktie van neutronen zijn de volgende reacties van 

belang: 1BO(p,n)1BF 170(p,n)17F 160(p,n)16F : 27Al(p,n)27Si : 
13C(p,n) 13N en 12C(p,n) 12N. De bijdrage van ieder van deze reacties is 

hierna behandeld. 
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Voor deze reactie geldt dat bij elk aangemaakt 18F atoom een 

neutron ontstaat. De aanmaak van 18F wordt berekend uit vergelijkingen 

(2.3) en (2.4). Daaruit volgt: 

(5.1) 

hierin is: 

A( 1BF) :de 18F activiteit [Bq] 

A 
V 

:de verzadigingsactiviteit bij oneindig lange bestraling 

per microampère voor 100% H2
180 [Bq·~- 1 ] 

de getalwaarde is gelijk aan 7.2.109 Bq·~- 1 (hoofd

stuk 2) 

I :de bundelstroom [~] 

f :de verrijkingsgraad in het water van 180 

À :de vervalconstante van 18F = ln2/109.S minuut- 1 

tb :de bestralingsduur [min.] 

Bij zeer korte bestralingen geldt bij benadering: 

(5.2) 

en hiermee de neutronenproduktietempo. N (a) uitgedrukt in [s- 1
]. tot 

n 

(5.3) 

Voor natuurlijk water is f gelijk aan 0.002. daarmee wordt voor I = 12 

~: 

Voor de andere kernreacties kan het neutronen-produktietempo 

worden berekend met: 

-Q 

N = N * N * J ~{~} dE n o p S(E) (5.4) 

16 
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hierin is: 

N :het tempo waarmee activiteit aangemaakt wordt [s-t]. In het 
n 

geval van (p,n) reacties is dit gelijk aan het tempo waarmee 

neutronen gevormd worden, en in het geval van (p.~) reacties 

is het gelijk aan het tempo waarmee fotonen gevormd worden 

N :het aantal trefkernen per kilogram materiaal [kg- 1
), hetgeen 

0 

gelijk is aan het getal van Avogadro (6•1023
) gedeeld door 

de molaire massa. 

N 
p 

:het protonentempo [s- 1
], dit is gelijk aan de bundelstroom 

I gedeeld door de elementairlading (1.6•10-t 9 C). 

Q :de waarde van de energie waarbeneden de reactie niet meer 

plaats kan vinden, of nul in het geval dat Q > 0. 

a(E):de energieafhankelijke werkzame doorsnede [m2
] 

S(E):de energieafhankelijke stopping power [MeV•m2 ·kg- 1
] 

E :de energie van de protonen [MeV] 

Deze reactie op t 6 0 draagt niet bij tot het neutronenproduktie

tempo aangezien de Q-waarde voor die reactie -16.2 MeV is. Van de 

reactie op t 7 0 kan worden aangenomen dat, vanwege het zeer lage voor

komen van 0.038 % t 7 0 in water met de natuurlijke isotopische samen

stelling, deze verwaarloosbaar is ten opzichte van de (p,n) reactie op 

tso die bij a) behandeld is. 

N (b) ~ 0 neutronen·s- 1 

n 

c) 27Al (p,n) 27Si 

De Q-waarde voor deze reactie is gelijk aan -5.6 MeV. Dit bete

kent dat de reactie plaats vindt voor protonen met een energie tussen 

16 MeV en circa 6 MeV. Voor deze reactie zijn de gemiddelde werkzame 

doorsnede en de stopping power geïnterpoleerd uit bekende gegevens 

[LAN.67]: a~ 200 mbarn = 2•10- 29 m2 en S ~ 5 MeV•m2 ·kg-t. Uit de 

atoommassa van aluminium volgt N = 2•1025 atomen·kg-t. Met een stroom 
0 

van 3 ~ op het aluminium diafragma is N = 3•10- 6
/ 1.6•10-t 9 = 

p 
9 13 -t 1. •10 protonen•s 
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Hiermee volgt: 

N (c) ~ 1.5•1010 neutronen·s- 1 

n 

Natuurlijk koolstof bestaat uit twee stabiele isotopen, 12C en 
13C. Het voorkomen van 12C respectievelijk 13C is gelijk aan 0.989 

respectievelijk 0.011. De Q-waarde voor de reactie op 12C is -18.1 

MeV, deze vindt dus niet plaats. Voor de reactie op 13C is de Q-waarde 

gelijk aan -3.0 MeV, deze vindt dus wel plaats. Voor de reactie op 13C 

zijn de gemiddelde werkzame doorsnede en de stopping power geschat, 

namelijk a~ 100 mbarn en voorS~ 5 MeV•m2 ·kg- 1
• Met N = 4.6•1025 en 

0 

een stroom van 2 ~ is het neutronentempo: 

N (d) ~ 2•108 neutronen·s- 1 

n 

In tabel 5.1 zijn de resultaten van de berekeningen samengevat. 

reactie neutronenopbrengst rs- 1] 

180 (p,n)18F 1. 7•108 natuurlijk water,12 ~ op target 
27Al(p,n) 27Si 1.5•1010 

3~ op diafragma 

C (p,n) N 2 •108 
2~ op de spleten 

totaal 2•1010 natuurlij_k water,12J.tA op target 

Tabel 5.1. Overzicht van de neutronenproduktie bij bestraling van 

natuurlijk water 

Uit tabel 5.1 blijkt dat het neutronentempo ten gevolge van de 

(p,n)-reactie met aluminium de belangrijkste bron voor neutronen is. 

Uit het totale neutronentempo kan een schatting worden gemaakt 

van het dosistempo ten gevolge van neutronen. Voor een puntvormig op 

te vatten neutronenbron geldt [WEB.85]: 

H = n 
(5.5) 
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hierin is: 

H :equivalente dosistempo achter een afscherming [Sv·h- 1
] 

n 
P :sterkte van de neutronenbron [s- 1

] 

B :de dosis-build-up factor 

~H :neutronenfluxdichtheid [m- 2 ·s- 1
] die 1 Sv·h- 1 veroorzaakt 

r :afstand tot de bron [m] 

d :dikte van de afscherming [m] 

~ :verzwakkingscoefficient [m- 1
] 

r 

Voor de energie van de neutronen geldt dat deze kleiner is dan 16 MeV 

plus de Q-waarde van de reactie. Dit betekent een energie van 1 tot 10 

MeV. Daarmee gelden de volgende getallen (deels geschat uit bekende ge 

gevens) [WEB.85]: 

~ ~ 10 m -1 ~H ~ 7•109 -2 -1 B ~ 2. • m •s 
r 

Voor het dosistempo op ongeveer 2 m recht boven het target, met een 

betondikte van 0.75 m geeft dit: 

(5.6) 

Dit resultaat is vergelijkbaar met gemeten waarden buiten de bestra

lingsbunker, recht boven het target. Dit is in tabel 1 van Addendum 1 

weergegeven door meetpunten 36 en 39. Op die punten is respectievelijk 

0.2 en 0.350 mSv.h- 1 gemeten. 

5.1.2 Produktie- en dosisequivalenttempo van fotonen. 

De vorming van fotonen ten gevolge van de bestraling van water 

kan op drie manieren tot stand komen: door (p.~) kernreacties, door 

(n.~) invangst- c.q. kernreacties en door verval onder uitzending van 

fotonen van aangemaakte radionucliden. Deze zijn hier achtereenvolgens 

besproken. 

a) Produktie van fotonen via (p.~) reacties. 

Een eerste produktieroute van fotonen loopt via rechtstreekse 

kernreacties. Voorbeelden van deze reacties zijn: 
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Het gegeven dat bij deze reacties activiteit aangemaakt wordt, 

die door verval weer 511 keV fotonstraling geeft is van ondergeschikt 

belang (zie punt c). Wel van belang zijn de fotonen ten gevolge van de 

kernreactie. Deze hebben een veel grotere energie waarvan wordt aange

nomen dat deze tussen 5 MeV en 15 MeV ligt. De verzwakkingscoëfficiënt 

van beton is 0.0029 m2kg- 1 voor 5 MeV en 0.0017 m2kg- 1 voor 15 MeV 

[WEB.SS]. Dit betekent een transmissie door 0.75 m beton tussen onge

veer 2•10-2 en 2•10- 1. De build-up factor is geschat op 4 [WEB.SS]. 

Voor de beschouwde (p.~) reacties is de werkzame doorsnede geschat op 

10 mbarn [LAN.67] en de stopping power op 5 MeV•m2·kg- 1 (hetzelfde als 

bij (p,n) reacties). De beschouwde reacties, met bijbehorende Q-waar-

de, zijn: 

-I 180 [p.~J 19F Q = 8.0 Me V (target) 

-li 160 [p.~J 17F Q = 0.6 Me V (target) 

-lil 12c [p.~J 13N Q = 1.9 Me V (spleten) 

-IV 13c [p.~J 1<1N Q = 7.6 Me V (spleten) 

-V 27Al[p.~J2BSi Q = 11.6 MeV {diafragma) 

Met vergelijking 5.4 is het foton-produktietempo geschat. Er 

geldt: 

-I N ,.., 1.5•107 [s-1] ,.., 
~ 

-li N ,.., s •109 [s-1] ,.., 
~ 

-lil N ,.., 2 •109 [s-1] ,.., 
~ 

-IV N ,.., 2 •107 [s-1] "' ~ 

-V N ,.., 1. 5•109 [s-1] ,.., 
~ 

(totaal): N ~ 1•1010 [s-1] 
~ 

Met formule 5.7 kan het dosisequivalenttempo ten gevolge van de 

hoog energetische fotonen bepaald worden. Hierbij wordt opgemerkt dat 

rindeze formule gelijk is aan 4.59.10- 11 •E·(~ /p) voor een puntbron en 
die per kernmutatie een gamma uitzendt met energie E MeV. Voor~ /p en 
geldt de waarde in lucht voor de betreffende energie in de grootheid 

2 kg-1 m. [WEB.SS]. In dit geval wordt per kernreactie een gamma van E 

MeV uitgezonden. E is hierbij 5 tot 15 MeV geschat, ~ /p 0.0017 tot en 
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0.0012 m2 ·kg- 1 voor lucht. Het aantal kernreacties per seconde be

draagt ongeveer 1.1•1010 voor natuurlijk water. De vergelijking geldt 

voor een puntvormig op te vatten fotonenbron. 

(5.7) 

hierin is: 

H :het dosistempo achter een afscherming ten gevolge van de 
"r 

fotonen [Sv·h- 1
] 

B :de dosis build-up factor, afhankelijk van het afschermings-

materiaal en de dikte ervan. 

~ :de verzwakkingscoefficient van de afscherming [m- 1
] 

r :de specifieke fotonenscanstante [Sv·m2 ·Bq- 1 ·h- 1
] 

A :de activiteit van de bron [Bq] 

d :de dikte van de afscherming [m] 

r :de afstand tot de bron [m] 

Invullen van deze gegevens in vergelijking 5.7 geeft: 

De gevonden dosisequivalenttempi geven de grenzen waartussen het 

dosisequivalenttempo ten gevolge van de gammas van (p,"r) reacties 

ligt. Als eerste orde benadering wordt voor het werkelijke dosisequi

valenttempo 0.1 mSv·h- 1 genomen. De waarde voor 5 MeV fotonen is een 

factor 4 lager, die voor 15 MeV een factor 4 hoger. 

Het fotonendosisequivalenttempo op 2 meter boven het target dat 

afgeschermd wordt door 0.75 m beton ten gevolge van (p."r) reac

ties ligt in de range van 0.02 tot 0.4 mSv·h- 1
• Als getal voor 

verdere beschouwingen wordt 0.1 mSv·h- 1 gebruikt. De berekende 

grenzen wijken ieder een factor 4 hiervan af. 



pag. 5.8 

b) Produktie van fotonen door (n.~) reacties. 

Voor de produktie van fotonen door (n.~) reacties zijn uitslui

tend de reacties in de betonnen afscherming beschouwd. 

Bij de afremming van neutronen in beton treden elastische en 

inelastische botsingen op. De inelastische botsingen gaan gepaard met 

een energieoverdracht die veelal tot uitdrukking komt in uitgezonden 

~-straling. Dit wordt uitgedrukt als (n.n·) reacties. De overgedragen 

energie wordt gebruikt om de getroffen kern in een hogere energietoe

stand te brengen. Aangezien inelastische botsingen alleen van belang 

zijn voor de zware elementen (Fe. Pb. U) is hieraan geen verdere aan

dacht besteed. 

Na de afremming van de neutronen worden ze ingevangen. De in

vangst van neutronen in een materiaal gaat gepaard onder de uitzending 

van een foton of meerdere fotonen indien de bij de invangst gevormde 

kern zelf radioactief is. 

De invangstreacties die plaatsvinden zijn bepaald uit de samen

stelling van beton. Deze is voor normaal beton gegeven in tabel 5.3. 

In de tabel zijn tevens de werkzame doorsnede voor invangst en de te 

verwachten straling gegeven indien er radioactieve kernen gevormd 

worden bij de invangst. 

De samenstelling van beton volgt uit Accelerator Radiation Pro

teetion van Thomas G. Martin III. De werkzame doorsnede voor de in

vangst van thermische neutronen volgt uit de Karlsruher Nuklidkarte. 

Uit tabel 5.2 blijkt dat er slechts een klein deel van het beton 

geactiveerd wordt. Voor een globale berekening van het fotonentempo 

ten gevolge van de afremming en invangst van neutronen in beton wordt 

deze activering verwaarloosd ten opzichte van de fotonen die uitgezon

den worden bij de invangst. Deze hebben bovendien doorgaans een grote

re energie (circa 8 MeV zie appendix b van het Veiligheidsaddendum} 

dan de fotonen ten gevolge van radioactief verval (circa 2 MeV 

[RAD.70]}. 
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element gewichtsprocenten werkzame doorsnede te verwachten 
in gewoon beton voor n{th) {barn) radionucliden 

0 47 0.000270 -
c 3 0.0034 -
H 1 0.332 -
Mg 2 0.053 27Mg 
Al 1.5 0.23 28Al 
Si 12 0.16 31Si 
Ca 33 0.43 41Ca 
Fe 1 2.55 59Fe 
K 0.5 2.10 42K 

totaal 100 0.2 {*) 

Tabel 5.2. samenstelling en werkzame doorsnede uoor inuangst van 

thermische neutronen in gewoon beton. 

(x) gewogen gemiddelde van de werkzame doorsnede. 

Uit tabel 5.2 is het gewogen gemiddelde van de molaire massa van 

de bestanddelen van beton bepaald. Dit gewogen gemiddelde is ongeveer 

gelijk aan 26.10-3 kg. De dichtheid van beton is 2.37.103 kg.m- 3 . 

Hieruit volgt dat 1 m3 beton bestaat uit 5.5.1028 trefkernen. 

Het tempo van invangst wordt gegeven door N*cr~ waarin N het 

aantal trefkernen is, a de werkzame doorsnede per trefkern en ~ het 

fluentietempo van thermische neutronen. De transmissie van de oorspron 

kelijke neutronen door beton is ongeveer gelijk aan 10-3 [RAD.70]. Dit 

betekent dat vrijwel alle neutronen in het beton thermisch worden. Dus 

het fluentietempo aan thermische neutronen is gelijk aan ongeveer 

2•1010 neutronen·s- 1 {zie tabel 5.1). 

Deze neutronenbron wordt gedacht in het midden van een betonnen 

bol met een inwendige straal van 1.25 men een uitwendige straal van 2 

m. De bol bestaat dus uit 25m3 beton, en het aantal trefkernen is dus 

gelijk aan 1.4•1030 . Het fluentietempo is gelijk aan 109 m- 2·s- 1 aan 

de binnenzijde van de betonnen afscherming en 4•108 m- 2·s- 1 aan de 

buitenzijde. Gemiddeld is dit een fluentietempo van 7•108 neutronen• 
-2 -1 m •s • 

De gewogen werkzame doorsnede is gelijk aan 0.2 barn = 2•10-29 

m2 . Voor de totale vorming van fotonen, in 0.75 m beton rondom het 

target waar neutronen gevormd worden, geeft dit: 
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De energie van de uitgezonden gamma-kwanten is circa 8 MeV (zie 

appendix b van het Veiligheidsaddendum). In deze eerste orde benader

ing is aangenomen dat het optreden van de (n,"Y) reactie constant is 

over de 0.75 m beton. De situatie wordt benaderd door een gamma-bron 

die 2•1010 gammasper seconde uitzendt. Deze worden afgeschermd door 

ongeveer 0.375 n beton. Het fotondosisequivalenttempo ten gevolge van 

deze bron is met vergelijking 5.10 bepaald. Er geldt nu~ lp~ 0.0022 en 

m2 ·kg- 1
• De transmissie door 0.375 m beton is bepaald met B·e-~. 

Hierin is~~ 6 m- 1 [WEB.85], d = 0.375 men B ~ 1.5 (geschat uit ge

gevens voor andere materialen vermeld in [RAD.70]) ofwel een transmis

sie van 1.6•10- 1
• Voor het gammadosistempo aan het buitenoppervlak van 

de bol, dus 2 m van de bron geldt: 

Het fotonendosisequivalenttempo 2 meter boven het target dat 

afgeschermd is met 0.75 m b2ton ten gevolge van (n."Y) reacties 

is ongeveer 0.65 mSv·:!)- 1 

c) fotonen door verval van aangemaakte isotopen. 

Met de bepaalde neutronentempi kunnen eenvoudig de overeenkomsti

ge fotonentempi bepaald worden. De aangemaakte activiteit volgt uit 

het aantal radioactieve kernen door vermenigvuldiging met de verval

constante: 

A = X•N (5.8) 

Met A de activiteit in Bq, À de vervalconstante [s- 1
] en N het aantal 

radioactieve kernen. 

Bij de bepaling van de neutronendosis is het tempo berekend waar

mee neutronen gevormd worden. Dit is gelijk aan het aantal gevormde 

radioactieve kernen p~r seconde in geval van een (p,n) reactie. Het 

totale aantal radioactieve kernen op tijdstip t is hiermee als volgt 

te bepalen: 

dN 
-- = N - X•N dt n (5.9) 
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hierin is: 

dN dt :de netto verandering in het aantal radioactieve per tijds-

eenheid [s- 1
] 

N :het aanmaaktempo van radioactieve kernen [s- 1
]. immers bij 

n 
elke vorming van een kern ontstaat een neutron. dit geldt 

alleen in dit geval waarbij alleen [p,n] reacties meetellen. 

À•N :het vervaltempo van de radioactieve kernen [s-1] 

De oplossing van (5.9) is gegeven'in vergelijking 5.10. Hiermee 

is voor elk van de hiervoor beschouwde kernen, die via (p,n) gevormd 

worden, de activiteit berekend (tabel 5.3). 

-Àt A = À•N = N •(1-e ) n 

nuclide N n 
[s-1] 

18F 1. 7·108 

H•F 0 
27Si 1.6•1010 

13N 1.9•108 

12N 0 

(5.10) 

À 1-e -3600À A 

[s-1] [GBq] 

1.05·10- 4 0.31 0.05 

0 

1.67·10- 1 1 16 

1.16•10-3 0.99 0.2 

0 

Tabel 5.3 De gevormde activiteit ten gevolge van (p,7) reacties 

bij de bestraling van water met de natuurlijke isoto

pische samenstelling na 1 uur bestralen. 

Uit tabel 5.3 blijkt dat alleen 27Si een rol kan spelen bij het 

fotonentempo buiten de bestralingsbunker. 27Si vervalt volledig onder 

uitzending van een positron (~•-verval). Het aantal uitgezonden foto

nen, dus alle van 511 keV, bedraagt na een korte ingroei periode dus 

2•A [s- 1]. Hieruit volgt een fotonentempo van ongeveer 4•1010 fotonen• 

s- 1. Ieder van deze fotonen bezit een energie van 511 keV. Met verge

lijking 5.7 is het dosistempo berekend, ten gevolge van dit fotonen

tempo. 

De factor B·e-~ staat voor de transmissie door de afscherming. 

Voor 0.75 m beton is deze bij benadering gelijk aan 4•10- 5 [RAD.70]. 

De specifieke gammadosisconstante voor een 100% ~+ emitter is gelijk 
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aan 1.4·10- 13 Sv•m2 ·Bq- 1 ·h- 1
• De activite.it is gelijk aan 2•1010 Bq. 

Hiermee is het fotonen-dosisequivalenttempo op 2 m afstand van de bron 

met 0.75 m betonafscherming: 

Dit dosistempo is verwaarloosbaar ten opzichte van de berekende 

dosistempi ten gevolge van [p,7] en [n.7] reacties. Het gemeten dosis

tempo aan van fotonen is dus niet afkomstig van gevormde radioactieve 

kernen. Hierdoor hoeft de bij de berekening verwaarloosde aanmaak van 

activiteit via anderde routes dan {p,n) niet nader gekwantificeerd te 

worden {b.v. 160{p,a) 13N). 

Dit wordt bevestigd door de waarneming dat zowel de hoge neutro

nendosis als de hoge gammadosis direct wegvallen na de bestraling. 

Resumé betreffende bet fotonendosistempo: 

a) {p,7) reacties ~ 0.1 mSv·h- 1 {0.02- 0.4 mSv·h- 1
) 

b) (n,7) reacties ~ 0.65 mSv.h- 1 

c) t.g.v. activiteit ~ 0.03 ~·h- 1 

TOTAAL H ~ 0.1 mSv·h- 1 

'T 

Dit is een gammadosistempo dat goed overeenkomt met de gemeten waarde 

van 0.5 mSv·h- 1 {Addendum 1, meetpunt 36 tabel 1). 

5.2 Bestraling van verrijkt water 

De bestralingsgegevens zijn hetzelfde gehouden als bij natuurlijk 

water. De berekeningen zijn verricht met de aanname dat het water 100 

%verrijkt is met 180. Wat dit voor neutronen- en gamma-produktietempo 

betekent wordt kort besproken. 

5.2.1 Neutronenproduktie en dosisequivalenttempo. 

In subparagraaf 5.1.1 zijn neutronenvormingstempi bepaald voor de be

straling van natuurlijk water. De neutronenproduktie ten gevolge van 

de 180(p,n) 18F reactie is voor 100% 180 verrijkt water een factor 500 
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groter. Het neutronentempo van deze reactie wordt hierdoor: 
; 

Voor de andere tempi geldt: 

~~)eO 

N (c) ~ 1.6•1010 neutronen·s- 1 

n 
N (d) ~ 1.9•108 neutronen·s- 1 

n 
Zodat voor het totale neutronentempo geldt: 

N (verrijkt water) ~ 1•1011 neutronen·s- 1 

n 

Dit is ongeveer vijf maal zo veel als het neutronentempo ten gevolge 

van bestraling van water met de natuurlijke isotopische samenstelling 

(fractie 180 is 0.2 %). 

5.2.2 Fotonenproduktie en dosisequivalenttempo. 

Aangezien bij de vorming van fotonen via (p.~) reacties 160 en 
180 hetzelfde behandeld zijn blijft de fotonendosisequivalenttempo ten 

gevolge van de (p.~) reacties ongeveer gelijk. 

Het fotonendosisequivalenttempo ten gevolge van de (n.~) in

vangstreacties in beton geeft door het vijf maal grotere neutronentem

po eveneens een vijf maal grotere vorming van fotonen. 

Dit betekent bij gelijkblijvende afscherming van 0.75 m beton 2 m 

boven het target: 

Het fotonendosisequivalenttempo 2 meter boven het target dat 

afgeschermd is met 0.75 m beton ten gevolge van (p.~) reacties 

is ongeveer 0.1 mSv·h- 1 

Het fotonendosisequivalenttempo 2 meter boven het target dat 

afgeschermd is met 0.75 m beton ten gevolge van (n.7) reacties 

is ongeveer 3 mSv·h- 1 

Totaal ongeveer: 3.5 mSv.h- 1
• 
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5.3 Samenvatting van de resultaten van de berekeningen. 

In de vorige paragrafen zijn de dosistempi berekend ten gevolge 

van bestraling van isotopisch natuurlijk en verrijkt water. De bestra

lingsgegevens zijn een stroom van 12 ~ op het target, 2 ~ op de 

spleten en 3 ~ op het diafragma. De dosistempi gelden voor de plaats 

2 meter recht boven het target met 0.75 meter betonnen afscherming 

Samengevat geeft bestraling onder deze omstandigheden de volgende 

berekende dosistempi. 

dosis t.g.v. 

neutronen 

ganmas 

natuurlijk water 

z 0.1 mSv·h- 1 

z 0.8 mSv·h- 1 

verrijkt water 

z 0.5 mSv·h- 1 

z 3.5 mSv·h- 1 

(5.11) 

In Addendum 1 paragraaf 3.4 is besproken welke maatregelen nodig 

zijn om de stralingsnivo ten gevolge van zowel neutronen als fotonen 

onder het aanvaardbare nivo te krijgen. Kort samengevat komt dit neer 

op een verzwaring van het dak van de bestralingsbunker met 0.25 m 

beton. 

Voor verdere aspecten omtrent stralingshygiene wordt verwezen 

naar het veiligheidsrapport (Addendum 1). 



pag. 6.1 

In dit hoofdstuk wordt de bereiding van 1 aF-FDG (taF-2-fluoro-2-

deo:xy·glucose) behandeld. In paragraaf 6.1 wordt dit radiofarmacon 

besproken. In paragraaf 6.2 worden de eisen vermeld waaraan de berei

dingsmethode moet voldoen. Vervolgens wordt een kort overzicht gegeven 

van in de literatuur beschreven methoden voor de bereiding. Daarna 

wordt in paragraaf 6.3 de door ons gekozen methode besproken, uitgaan

de van met het unter target geproduceerd taF-fluoride. Bij deze metho

de wordt gebruik gemaakt van een fase-transfer-katalysator waaraan het 

taF wordt gebonden. Dit 1 aF-com.plex reageert dan m.et een beschermde 

precursor van FDG. Na hydrolyse ontstaat het taF-FDG. Het reaktiesche

ma voor de bereiding van de precursor TATM (tetra-0-acetyl-triflylm.an

nose) wordt beschreven. In paragraaf 6.4 worden de resultaten van uit

gevoerde bereidingsexperim.enten gegeven en in paragraaf 6.5 worden 

deze geevalueerd. 

6.1 1 aF-FDG en andere taF-radiofarmaca 

De gunstige fysische en chemische eigenschappen van taF. met name 

de relatief lange halfwaardetijd en de stabiliteit van de koolstof

fluorbinding hebben aanleiding gegeven tot de bereiding van een grote 

diversiteit van met taF gemerkte radiofarmaca. Toegepast werden o.a. 

de volgende soorten verbindingen (voor een overzicht wordt verwezen 

naar [Kle S4]): 

- met taF gemerkte steroïden als ligand voor steroid receptor-

mapping (bv. taF-estradial voor visualisatie van estragenreceptor be

vattend mamma-carcinoom), 

- met taF gemerkte aminozuren voor visualisatie van de alvlees

klier en voor tumorlocalisatie (bv. taF-tyrosine), 

met taF gemerkte neuroleptische liganden (spiperon, haldol, 

phencyclidine) voor de in-vivo bepaling van neuro-receptor dichtheden, 

- met taF gemerkte vetzuren voor de studie van het myocard-meta

bolisime bij hart aandoeningen (bv 1 aF-heptadecaanzuur), 

met taF gemerkte DNA/RNA- bouwstenen (bv taF-5-fluoro-uracil) 

voor de oncologie en 
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- met 18F gemerkte glucose analoga ( 18F-2-deoxy-glucose. 18F-3-

deoxy-glucose) voor de bepaling van de regionale glucose consumptie 

snelheid in de hersenen. 

Momenteel wordt 18F-FDG min of meer routinematig toegepast op 

vele plaatsen in de wereld en is dit waarschijnlijk het meest frequent 

gebruikte radiofarmacon in PET-centra. Om de werking van FDG te be

grijpen volgt onderstaand een toelichting. 

Het is mogelijk gebleken om met behulp van PET/18F-FDG de ruimte

lijke verdeling van de consumptiesnelheid van glucose in de hersenen 

(rGCR = regional glucose consumption rate) kwantitatief te bepalen. De 

bruikbaarheid van 18F-FDG/PET voor de driedimensionale weergave van de 

rGCR berust op het principe van "rnetabolic trapping" dat reeds eerder 

werd toegepast gebruikmakend van 14C-2-deoxyglucose [BRA.86]. 

Glucose is de belangrijkste energiegrondstof voor de hersenen en 

wordt via een actief mechanisme uit het bloedplasma in de hersencellen 

opgenomen (passage van de bloed hersen barriere via "facilitated dif

fusion" .Bradford 1986). Als eerste stap in het intracellulaire meta

bolisme wordt glucose op de C-6 plaats (zie figuur 6.1) gefosfory

leerd via het enzym hexokinase. Door inwerking van andere enzymen 

wordt glucose-6-fosphaat vervolgens in korte tijd omgezet in (uitein

delijk) 002 en H2 0 welke metabolieten de cel weer snel verlaten en in 

de bloedbaan worden opgenomen. Dit metabole proces voltrekt zich der

mate snel dat na intraveneuze toediening van glucose de metabolieten 

reeds na korte tijd (typische tijdconstante van 5 minuten) weer in het 

bloed verschijnen. Hierdoor is bijvoorbeeld 11C-glucose niet geschikt 

als trace~ voor de glucose consumptie snelheid in de hersenen. 

Het substraat 2-deoxyglucose (2-DG) wordt even snel en via het

zelfde mechanisme als glucose in de hersencellen opgenomen en via he

xokinase gefosforyleerd op de C-6 plaats. Op dit punt is het metabo

lisme echter geblokkeerd omdat 2-deoxyglucose-6-fosphaat (2-DG-6-P) 

niet functioneert als substraat voor de enzymen die bij het verdere 

metabolisme betrokken zijn. Het 2-DG-6-P blijft voor lange tijd "ge

vangen" in de cel (metabolic trapping). Het FDG gedraagt zich in-vivo 

vrijwel als 2-DG. zij het dat de opname-snelheid in de hereencellen 

20-30% trager is (Bradford 1986). Met behulp van een wiskundig model 

[SOK.77] is men in staat uit de gereconstrueerde activiteitsverdeling 
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in de hersenen met PET na intraveneuze toediening van 18F-FDG de rGCR 

te berekenen. 

Het in-vivo bepalen van de rGCR was tot dusverre met geen enkele 

techniek mogelijk en 18F-FDGIPET wordt beschouwd als een waardevolle 

non-invasieve onderzoekstechniek in de neurologische research [KAN85]. 
Functionerende hersencentra (spraak- • gezicht-, motorisch) kunnen met 

behulp van 18F-FDGIPET na overeenkomstige prikkeling gevisualiseerd 

worden (metabolic mapping, [PHE.Sl]). Men heeft wijzigingen in de rGCR 

ten opzichte van normaal kunnen vaststellen bij diverse ziektebeelden 

zoals de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Piek [WUR.S9]. Inmid

dels zijn ook publikaties verschenen over de toepassing van 18F-FDG in 

de nucleaire cardiologie [RAT.Sl];[MAR.Sl]. 

BLOEDPLASMA 

OH 

OH 
glucose 

BLOED HERSEN BARRIERE 

"facilitated" 
diffusie 

"facilitated" 
diffusie 

diffusie 

FDG 

INWENDIGE VAN HERSENCEL 

(CYTOSOL) 

18F-FDG-6-PHOSPHAAT 

TRAPPED 

GLUOOSE-6-PHOSPHAAT 

l 
INTERMEDIAIREN 

OH 

l 

OH 
g~cose-6-phosphaat 

OH 

Figuur 6.1 Metabolic trapping van 18F-FDG. 
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6.2 Bereidingsmetboden van 18F-Fre 

6.2.1 Algemene eisen aan de methode 

Om 18F-FDG routinematig te produceren op een plaats die op enige 

afstand gelegen is van de plaats waar het radiofarmacon toegepast 

wordt, moeten er ook eisen gesteld worden aan de bereidingsmethode. 

Deze eisen zijn een aanvulling van op de eisen die gesteld zijn aan de 

aanmaak van activiteit in hoofdstuk 2. 

De eisen die in hoofstuk 2 algemeen gesteld zijn aan de kwal/teit 

van de handelingen en de aanmaak van de activiteit gelden hier ook. De 

procedure moet dus betrouwbaar en reproduceerbaar zijn omdat alleen op 

bestelling 18F-FDG geleverd zal worden. 

Daarnaast wordt de gestelde eis die betrekking heeft op de kwan

titeit van de activiteit verder uitgewerkt: 

door: 

Er treden verliezen aan de nuttig te gebruiken activiteit op 

- het rendement waarmee 18F-FDG gemaakt kan worden. 

Dit wordt als het bereidingsrendement aangegeven en is niet ge

corrigeerd voor verval tijdens labelen. Dit rendement bevat: 

* het rendement van de inbouw van 18F 

* verliezen bij handelingen 

- het fysisch verval tijdens de periode van het einde van de 

aanmaak van de activiteit tot het toepassen van de activiteit. 

Het rendement waarmee 18F ingebouwd kan worden in de precursor 

van FDG is hoger naarmate: 

- het 18F-label op de juiste plaats van het 

ingebouwd wordt (op de C-2 plaats zie figuur 6.2). 

specificiteit 

glucose molecuul 

dit heet de regio-

- het juiste stereo-isomeer gevormd wordt (niet 2-fluoro-2-deo

xy-mannose (FDM) maar 2-fluoro-2-deoxy-glucose, zie figuur 6.2), dit 

heet stereospecificiteit 

- het rendement van de labeling gebaseerd op 18F zo hoog moge

lijk is, dit heet het radiochemisch rendement 

- de methode geen stappen bevat waarbij grote verliezen op kun

nen treden. 
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OH OH 

F 

FDG (fluoro-deoxy-glucose) FDM (fluoro-deoxy-mannose) 

Figuur 6.2 Structuren van FDG en van het epimeer FDM 

Uit de bovenstaande aspecten van de methode volgen de volgende 

criteria: 

1. de methode moet regiospecifiek zijn 

2. de methode moet stereospecifiek zijn 

3. het radiochemisch rendement moet hoog zijn 

4. de methode moet zo min mogelijk complexe handelingen bevatten. 

Daarnaast is vanwege het fysisch verval de bereidingstijd van 

belang. Langdurige stappen in de methoden moeten dus vermeden worden. 

Dit geeft het vijfde criterium voor de methode: 

5. langdurige stappen in de methoden moeten vermeden worden. 

Tenslotte moet de methode een aanvaardbaar lage stralingsdosis 

voor de experimentator inhouden. De mogelijkheid om (een deel van) de 

methode te automatiseren moet aanwezig zijn om dit te bereiken (zie 

voor een uitgebreide stralingstechnische beschouwing van de bereiding 

Addendum 1. Veiligheidsrapport). 

6. de methode mag geen hoge stralingsdosis voor de experimentator 

geven. 

In figuur 6.3 is een diagram weergegeven waaruit de aan te maken 

activiteit bepaald kan worden. Op de horizontale as is de tijd vermeld 

die verstrijkt tussen het einde van de aanmaak van de activiteit tot 

het toepassen van de gelabelde activiteit. Op de verticale as is de 
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aan te maken activiteit vermeld die per GBq activiteit voor een pa

tiënt nodig is. De rechte lijnen in dit semi-logaritmisch diagram ge

ven het totaalrendement weer van de bereiding van 18F-FDG. 

100 

bereidingsrendement 

~ 
'0 
0 
c: 
<f100 -'ä5' 
0 

~ 
OI 
c: 
'i5 
5 ..c: .... 
Ql 
> 

10 

1 2 3 6 9 
uren na EOB. 

Figuur 6.3 Aan te maken activiteit als functie van de tijd na 

het einde van de bestraling tot de tijd waarop de 

activiteit als 18F-FDG gebruikt wordt voor verschil

lende bereidingsrendementen. 

20% 
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Voor de bepaling van de aan te maken activiteit moet een schat-

ting plaatsvinden van de volgende handelingen: 

- bereidingsrendement 

- tijdsduur van de labeling 

- tijdsduur van het transport 

- tijd tussen aankomst en toepassen van het 18F-FDG voor 

patiënt-onderzoek = voorbereiding patiënt 

Intermezzo 

Voorbeeld voor het gebruik van figuur 6.3 met representatieve 

gegevens: 

bereidingsrendement 30% : tijdsduur bereiding 3 uur : tijdsduur 

transport 2 uur : voorbereiding patiënt 1 uur. Benodigde acti

viteit voor patiënt 400 MBq. 

Totale tijdsduur na einde aanmaak activiteit = 3 + 2 + 1 = 6 uur 

Aan te maken activiteit per MBq bestelde activiteit: 34 MBq 

Totaal aan te maken activiteit: 34 * 400 = 13600 MBq = 13.6 GBq 

Uit dit voorbeeld blijkt dat het rendement inclusief fysisch ver

val gelijk is aan 400/13600 * 100% = 3 %. Het rendement kan in princi

pe met een factor 5 worden verhoogd bij een bereidingsrendement van 

100% en een bereidingsduur van 2 uur. Hierdoor wordt duidelijk dat een 

hoog bereidingsrendement en een korte bereidingsduur een enorme verbe

tering geeft van het rendement inclusief fysisch verval en daarmee van 

de hoeveelheid 18F-FDG dat te maken is. 

In hoofdstuk 4 is gesteld dat de aan te maken activiteit circa 20 

GBq moet bedragen. Indien de tijd van transport en voorbereiden van de 

patiënt 3 uur kost en er 400 MBq nodig is voor het onderzoek volgt uit 

het diagram dat de bereiding tussen de volgende grenswaarden moet ge

beuren: 

bereidingsrendement 10% maximale labeltijd 1.25 uur 

bereidingsrendement 75% maximale labeltijd 6 uur 
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6.2.2 Bereidingsmetboden van 18F-FDG in de literatuur. 

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de in de literatuur 

gepubliceerde methoden voor de bereiding van 18F-FDG. De oudste 

methoden dateren van het einde van de jaren 70 toen de PET (Positron 

Emission Tomography) techniek in opkomst was. Bereidingsmetboden voor 
18F-FDG zijn onder te verdelen in electrofiele en nucleofiele methoden 

afhankelijk van de oxidatietoestand van 18F in het fluoreringsreagens, 

(+1 en -1 respectievelijk). 

Electrofiele fluorering van glucal. 

Tot omstreeks 1982 werd algemeen aangenomen dat nucleofiele flu

orering op de C-2 plaats (zie figuur 6.2) zou leiden tot ongewenste 

volgreakties (Tewson 1982). Voordien werd daarom steeds electrofiele 

fluorering toegepast bij de bereiding van 18F-FDG. De eerste berei

dingsmetbode werd gepubliceerd door !do et al. [Ido.77]. Hierbij werd 

gebruik gemaakt van 3,4,6-tri~acetylglucal (TOAG) als substraat voor 
18F-F2 in watervrij milieu (zie Figuur 6.4). 

Deze methode leidt ook tot fluorering op de C-1 plaats (bij hy

drolyse treedt defluorering op en ontstaan glucose en mannose) en is 

dus niet regiospecifiek. Voorts wordt niet alleen 18F-FDG maar 1 ook 
18F-FDM gevormd na hydrolyse, de methode is dus ook niet stereospeci

fiek. Het 18F-F2 electrofiele fluoreringsreagens wordt bereid in het 

gastarget door uitwisseling van 18F met drager 19F-F2 • Het 18F-F2 be

staat vanwege de grote overmaat 19F steeds uit 18F-19F. Omdat bij de 

reaktie met TOAG slechts een van beide F-atomen reageert met een waar

schijnlijkheid van 50 X, waarna het andereF-atoom als fluoride-ion 

niet meer electroffel reaktief is, bedraagt het radiochemisch rende

ment bij deze methode maximaal 50 X. 

Verbetering van de regiospecificiteit van deze methode werd na

derhand bereikt door het mildere fluoreringsreagens acetylhypofluoriet 

toe te passen. Dit reagens kan worden bereid uit 18F-F2 en ammonium

of kaliumacetaat met een radiochemisch rendement van maximaal 50 X om 

dezelfde reden als hierboven weergegeven (in de praktijk maximaal ca 

40 X [SHI.82]. Ook bleek dat tegen verwachting de reaktie van onbe

schermd glucal met F2 in water regiospecifiek is en vergelijkbaar in 
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.Qr;:<;:>~ 
OR OH 

glucose en mannose 

0 0 hydrolyse 
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Figuur 6.4 Bereiding van 18F-FDG door F2 -) TOA-glucal 

rendement met de reaktie op TOAG [BID.84]:[EHR.84]. Op grond van de 

gebruikte analysemethoden waren de auteurs die de beide laatste vari

anten publiceerden van mening dat hun methoden ook stereospecifiek 

waren. Door o.a. toepassing van 19F-NMR spectroscopie werd echter la

ter aangetoond dat van het gevormde 18F-fluoro-hexose 18 - 56 % be

stond uit 18F-FDM [BID.84]:[HER.84]. 

Bij electrofiele fluorering ligt in de praktijk het bereidings

rendement (afgezien van fysisch verval) in het bereik 10 - 40 %. De 

beperkte stereoselectiviteit van elk van de tot nu toe gepubliceerde 

electrofiele methoden maakt een scheiding van de epimeren FDM en FDG 

noodzakelijk. Het 18F-F2 of een daarvan afgeleid electrofiel fluore

ringsreagens wordt in de regel bereid via de 20Ne(d,a) 18F- reaktie 

waarvoor een middelgroot cyclotron met een deuteron energie van ca 15 

MeV nodig is. 
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Nucleofiele fluorering. 

De bereiding van 18F-FDG uitgaande van 18F-fluoride zou grote 

voordelen hebben door: 

de theoretische mogelijkheid van 100% bereidingsrendement bij 

nucleofiele substitutie en 

- de stereochemische eigenschap van de SN2 reaktie die optreedt 

met 18F-fluoride. Deze is via de zogenaamde back-side approach van het 

nucleofiel stereospecifiek. 

Een doorbraak in de nucleofiele fluorering kwam toen in 1982 

Tewsonde gangbare mening dat 18F-FDG niet uitgaande van 18F-fluoride 

gemaakt kon worden logenstrafte ([TEW.S3] en Julich 1982). Het onder

zoek dat tot deze doorbraak leidde werd gestimuleerd door: 

1) de opkomst van "dedicated" lage-energie compact cyclotrons 

voor PET die ongeschikt zijn voor de 20Ne(d,a)-reaktie, 

2) de hoge opbrengst van de 180(p,n)-reaktie die wel met compact 

cyclotrons uitvoerbaar is waarbij 18F echter als fluoride (watertar

get) beschikbaar komt. 

Tewson [TEW.82] en later Levy et al. [LEV.82] maakten gebruik van 

(voor bescherming) veresterde mannopyranosides als substraten voor de 

reaktie met ( 18F]-fluoride verbindingen (CsHF2 , (Et) 4 NF) als nucleo

fiele reagentia in watervrij milieu (zie Figuur 6.5). 

De keuze van een goede vertrekkende groep op de C-2 plaats in de 

axiale (mannose) positie en de bescherming van de andere hydroxyl 

groepen door verestering of door o-methylering resulteert erin dat 

deze benaderingen regiospecifiek en stereospecifiek zijn. Dit laatste 

hangt samen met het type nucleofiele substitutie reaktie die optreedt 

(SN2 ), waarbij uitsluitend "back-side approach" van het aanvallende 

fluoride nucleofiel mogelijk is, gevolgd door een inversie van de 

ruimtelijke orientatie van de op de C-2 plaats gesubstitueerde groepen 

(omklappen); uit de mannose-precursor ontstaat zo het fluora-glucose 

produkt. 

De in de literatuur vermelde radiochemische opbrengst met de in 

figuur 6.5 weergegeven substraten is hoog {tot ca 40 %, [TEW.82]) in 

vergelijking met de electrafiele fluorerings-methoden. 
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Ph= 0-

2,3 cyclisch sulfaatester van 

4,6-D-benzilideen mannopyranoside 

(Tewson !982} 

0 
11 

Tf= -S-CF 
11 

0 

4,6-D-benzilideen 3-Q 

methyl-2-D-triflyl

mannopyranoside 

(Levy 1982} 

Figuur 6.5 Veresterde mannopyranosides als substraat uoor 

nucleofiele fluorering. 

Beide in figuur 6.5 weergegeven substraten geven echter problemen 

in de laatste stap van de 18F-FDG bereiding, de verwijdering van de 

beschermende ester en ether functies op de andere C-atomen door hydro

lyse. Door de stabiliteit van de glycoside binding, de C-D-methyl 

binding op de C-1 plaats, zijn of zeer drastische hydrolyse reagentia 

die ook defluorering veroorzaken, of zeer lange hydrolyse-tijden 

noodzakelijk ([TEW.S2],[HAM.S6]}. 

In 1986 werd door Haroaeher et al. (Hamacher, Coenen en StockJin 

1986} een methode gepubliceerd waarbij dit laatste probleem is wegge

nomen door de OH-groep op de C-1 plaats te beschermen via verestering 

met de acetaat functie. Deze functie is onder milde omstandigheden en 

snel te hydrolyseren, waarbij weinig of geen defluorering optreedt. De 

methode van Haroaeher et al. werd als uitgangspunt gekozen voor de 

bereiding van 18F-FDG aan de TIJE. 
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6.3 De bereiding van 18F-FJX; aan de 1UE met de methode van 

Hama.cher et al. 

6.3.1 De methode van Hamacher 

In figuur 6.6 worden schematisch de bereidingsreakties weergege

ven. Als substraat voor de nucleofiele fluorering wordt het 1,3,4,6-

tetra~acetyl-2-triflylmannose (TATM) gebruikt. De alcoholfuncties op 

de C-1, C-3, C-4 en C-6 plaatsen zijn veresterd tot acetaten als be

schermende groepen bij de reaktie, die naderhand gemakkelijk te ver

wijderen zijn door zure hydrolyse. De triflaat-groep (-S02 CF3 ) op de 

C-2 plaats in de axiale positie is een goede vertrekkende groep. 

De reaktie wordt in watervrij milieu (acetonitril, CH3 CN) uitge

voerd. Aanwezig water zal als nucleofiel eveneens met TATM reageren 

leidend tot tetra~acetyl-glucose. Omdat fluoridezouten niet of 

slecht oplossen in acetonitril en omdat het gehydrateerd fluoride a

nion geen krachtig nucleofiel is, wordt gebruik gemaakt van een 

"Q.Ioot" fluoride ion. Daartoe wordt een zogenaamde phasetransfer kata

lysator (kryptofix-222(R)) toegepast. Deze bestaat uit een driedimen

sionale "kooi" (gevormd door een aminopolyether netwerk) waar een ka

lium kation energetisch graag in wil. Dit organische kalium kryptand

kation (K222+) is met fluoride als tegenion goed oplosbaar in zowel 

water als in acetonitril waarin het substraat TATM is opgelost. 

Ten gevolge van de onvermijdelijke aanwezigheid van sporen water 

in de commercieel verkrijgbare Kryptofix-222 katalysator treedt de 

macroscopische vorming op van "koude" (= niet radioactieve) produkten 

van de labelingsreaktie. Deze produkten zijn D-glucose en het disacha

ride ~-Sophorose [ENG.SS]. Beide koude produkten zijn niet toxisch of 

anderszins schadelijk bij de humane toediening van het eindprodukt, 

zij behoeven geen verwijdering bij de verdere opwerking tot radiofar-

macon. 
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H 1a,: ""OH 

struktuur van kryptofix 222, struktuur van triflaatgroep 

Figuur 6.6 Labelingsreaktie uitgaande van TATM en hydrolyse 

6.3.2 De bereiding van het substraat 1,3,4,6-tetra~ 

acetyl-2-triflylmannose (TATM). 

Bij het begin van onze experimenten was het substraat voor de 

nucleofiele fluorering, het 1,3,4,6,-tetra~acetyl-2-triflylmannose 

(TATM) niet commercieel verkrijgbaar. Om deze reden en tevens om mon

sters van synthetische precursors ter identificatie beschikbaar te 

krijgen werd de synthese ter hand genomen. Momenteel is TATM commer

cieel verkrijgbaar (Aldrich). 

Voor de bereiding van TATM werd het reaktie-schema van Haroaeher 

toegepast (Hamacher 1984, zie figuur 6.7). Voor een gedetailleerde 

beschrijving van de receptuur zie Addendum 2. 
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(2} 

1
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ICFlSO.,~ 0 F1C-S-o-S-CF, 
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MANNOSE {1)--> PENTA-Q-ACETYI...MANNOPYRANOSE {2) --> 1,3,4,6,

TETRA-Q-ACETYLMANNOPYRANOSE {3) --> TATM { 4) 

Figuur 6.7 Reaktie-schema voor de bereiding van TATM 

Penta-o-acetylmannopyranose {2) werd bereid uit D-mannose {1) en 

azijnzuuranhydride in aanwezigheid van perchloorzuur. Na behandeling 

met fosfortribromide {PBr3 ), water en natriumacetaat wordt hieruit 

1,3,4,6-tetra-o-acetyl-p-D-mannopyranose {3) gevormd. Dit produkt werd 

geisoleerd {extractie), gezuiverd {herkristallisatie) en gekarakteri

seerd door middel van proton- en e-13 NMR spectroscopie en smeltpunts

bepaling. 

Het 1,3,4,6-tetra-o-acetyl-2-Q-trifluoromethylsulfonyl-P-D-manno

pyranose {TATM,4) werd bereid door behandeling van {3) opgelost in 

dichloormethaan met trifluoromethaansulfonzuur-anhydride in aanwezig

heid van pyridine bij -20 °e [HAM.S4] . Na wassen van het reaktie 

mengsel met water en bicarbonaat oplossing, afdampen van het solvent, 

zuivering door herkristallisatie, karakterisering middels NMR-spec

troscopie en smeltpuntsbepaling werd het produkt opgeslagen bij -18 

oe. 

6.3.3 De uitvoering van de bereiding. 

{zie figuur 6.6). 

Uitgaande van de door Haroaeher et al. beschreven modus [HAM.S6] 

werd een bereidingsprocedure ontwikkeld die op enkele punten aangepast 

is aan de produktie-omstandigheden en aanwezige apparatuur in het ra-
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diochemisch laboratorium van de TUE: 

1) Inherent aan het circulerend watertarget is een groter volume 

aan isotopisch verrijkt water, waardoor het terugwinnen van het tar

getwater in chemisch zuivere vorm bizondere aandacht verdient, 

2) getracht werd met voorhanden glaswerk en apparatuur in het 

radiochemisch laboratorium de bereiding uit te voeren. Als reaktie

vaatjes bij labelingen bij verhoogde temperatuur worden hierbij niet 

uit pyrolitisch koolstof vervaardigde vaatjes (welke door Haroaeher et 

al. gebruikt worden) maar uit borosilicaatglas vervaardige medicinale 

flacons in een bom toegepast. 

leiding om reactiemengsel 
toe te voegen 

stikstof 5.0 

oliebad 

koude vinger reducserventiel 

drukmeter 

krude vinger 

vacuumpomp 

beluchting 

LN2 

Figuur 6.8 De labelopstelling waarmee 18F-FDG wordt bereid. 
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Aan de oplossing van 18F-fluoride in al dan niet isotopisch 

~errijkt water (H2
180) in een 10 mL medicinale flacon wordt 1 ml van 

een mengsel van 86:14 acetonitril-water waarin is opgelost 2.6 mgr 

(0.015) mmol K2 003 en 6.7 mgr (0.02 mmol) Kryptofix 222 toegevoegd. 

Dit mengsel wordt volledig drooggedampt in een oliebad (temperatuur 

100 °e tot 110 °e) onder evacuatie (ca 100 mbar) en doorvoeren van in 

het oliebad verwarmde stikstof (circa 50 ml.min- 1
). Het mengsel van wa 

ter en acetonitril wordt opgevangen in een LN2 koelval. 

Na het droogdampen wordt aan de flacon een oplossing van 19.2 mg 

TATM {0.04 mmol) in 2 mL droge (watervrije) acetonitril toegevoegd en 

de oplossing wordt in het oliebad verwarmd. Na het instellen van een 

evenwicht waarbij de acetonitril refluxt wordt 5 minuten gewacht. Deze 

stap vormt de uitwisseling van 18F met de triflaatgroep van TATM 

Na opnieuw droogdampen wordt het residu opgenomen in acetonitril 

/water (5:1) en over een SEP-PAK e-18 cartridge geperst om ionische 

componenten (K-kryptand/carbonaat) te scheiden van TAFG, dat op de 

kolom achterblijft. 

Het TAFG wordt met tetrahydrofuraan (THF) van de cartridge geëlu

eerd waarna de THF afgedampt wordt. De zuivering via de SEP-PAK e-18 

cartridge is schematisch weergegeven in figuur 6.9. 

stikstofflow of 
spuit met lucht spuit met 

Sml H10 
Sml 0.1 MHCl 
2ml THF 

-"r-- ,--~~~-kraan 11 

C18-SEPPAK 

kraan I 

Figuur 6.9 De zuivering van het gelabelde 18F via de SEP-PAK 

e-18 cartridge. 

Het TAFG residu wordt gehydrolyseerd in een bom met 1 M Hel {130 
0 e, 10 minuten). De resulterende oplossing van 18F-FDG wordt gedeioni

seerd via ionenwisselingschromatografie (AG11A8), ontkleurd middels 
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een SEP-PAK C 18 cartridge en gezuiverd van 18F-fluoride via een alu

mina. kolom. 

De radiochemische zuiverheid wordt door TLC (dunne laag chromato

grafie, met silica platen) gecontroleerd. Om isotoniciteit te bereiken 

wordt een gelijk volume 1.8% NaCI oplossing toegevoegd en de eindop

lossing wordt via een 0.22 urn steriel filtratie afgevuld. 

6.4 De resultaten van de experimenten 

In deze paragraaf zijn de resultaten gegeven van de bereidingsex

perimenten. De afwijkingen van de boven beschreven uitvoering van de 

bereiding zijn hierbij gegeven alsmede waarnemingen cq metingen die 

van belang zijn voor het begrijpen van de optredende reacties bij de 

bereidingsmethode. Om verwarring over labelen cq bereiden te voorkomen 

wordt in deze paragraaf onderscheid gemaakt tussen bereiding en labe

ling. De bereiding is het gehele proces waarbij met 18F en TATM begon

nen wordt en waarvan uiteindelijk het gebruiksklare 18F-FDG het pro

dukt is. De labeling is slecht het onderdeel van de bereiding namelijk 

de stap waarbij 18F uitwisselt met de triflaatgroep aan het TATM. Con

form hiermee wordt onderscheid gemaakt tussen een bereidingsrendement 

en een labelrendement. Het bereidingsrendement, gecorrigeerd voor het 

fysisch verval tussen het einde van de bestraling en het moment van 

het gereedkomen van het gebruiksklare 18F-FDG produkt, wordt het to

taalrendement genoemd. 

6.4.1 De proefbereidingen met kleine hoeveelheden 18F 

De proefbereidingen zijn alle uitgevoerd met water met de natuur

lijke isotopische samenstelling. De activiteit waarmee gewerkt werd 

bedroeg circa 40 MBq. Het terugwinnen van het water is bij deze experi 

menten niet uitgevoerd. De bereidingstijd is 3 tot 3.5 uur. 

Bij de eerste bereidingsexperimenten zijn de labelingen van 18F 

aan TATM in acetonitril uitgevoerd in de bom. Hierbij werd 1 mi aceto

nitril gebruikt. Na het toevoegen van water en de zuivering met de 

SEP-PAK blijkt een labelrendement van slechts 30%, terwijl in de ace

tonitril-fase het rendement circa 70% bedraagt. Het lijkt dat het toe

voegen van water het rendement doet dalen. 
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Daarna is overgestapt op de uitvoering zoals in paragraaf 6.3.3 

besproken is, dus refluxen van acetonitril in het oliebad. Aanvanke

lijk werd 1 ml acetonitril gebruikt. De labelrendementen in de aceto

nitril-fase bedroegen alle 70 à 90 X, echter 30 à 50% na het toevoe

gen van water en het over de SEP-PAK leiden van het mengsel. Deze re

sultaten zouden op ontleding kunnen duiden. Om na te gaan of er ontle

ding optreedt in water is bij een experiment een deel van de acetoni

tril met daarin het bereide produkt in een ander vaatje overgebracht. 

Daaraan is water toegevoegd en nagegaan of het labelrendement daalde. 

Dit bleek echter niet het geval en deed de gedachte opkomen dat door 

het onvoldoende refluxen van de acetonitril een groot deel van de ac

tiviteit op de wand van het vaatje blijft tijdens de labeling, en dus 

niet deelneemt aan de uitwisselingsreactie. Deze activiteit wordt pas 

opgenomen in de oplossing na toevoegen van water. 

Daarom is bij de volgende experimenten de hoeveelheid acetonitril 

vergroot tot 2 ml. Bovendien wordt er tijdens het refluxen op gelet 

dat de wand goed gespoeld wordt. De bevestiging van de correctheid van 

bovenstaande gedachte blijkt uit het rendement van de labeling. Bij 

een later experiment was het rendement voor en na het toevoegen van 

water gelijk (circa 70 %). 
Het refluxen van de acetonitril heeft dus naast het doel dat de 

temperatuur tijdens refluxen gelijk is aan de reactietemperatuur, 85 

°C (het kookpunt van acetonitril) ook nog een tweede doel, namelijk de 

activiteit die op de wand achtergeblijft van de wand te spoelen. 

In figuur 6.10 zijn de resultaten van de experimenten met kleine 

hoeveelheden 18F grafisch weergegeven. 

100 

90 

·ao 
70 

~ 60 -r: 50 .. 
E .. .., 40 c 
~ 

30 ... .., 
.!! 20 

10 

0 

~--·· 

.-------... 
I 

I ·--· 

L. ••• , 

:.. ......... 1 
I 
I 
I 
I 
I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 w 

•••• r•ndemen t in 
~cetonitril fiiW 

-werilelijk rtndenoent 

nummer ezperiment 

Figuur 6.10 Resultaten van de labelexperimenten met kleine hoe

veelheden 18F. 
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6.4.2 Bereidingsexperimenten met grotere hoeveelheden 18F 

In deze subparagraaf worden de experimenten besproken waarbij 

gewerkt is met telkens circa 2 GBq 18F. Vanwege het stralingsnivo ten 

gevolge van deze hoeveelheid 18F (zie Addendum 1) is gezocht naar een 

eenvoudigere methode om de 18F activiteit te verwerken tot 18F-FDG. 

Hierbij is vooral aandacht besteed aan een methode waarbij de labeling 

in de bom kan plaatsvinden. Daarnaast is aandacht besteedt aan de far

maceutische aspecten van het maken van radiofarmaca en de terugwinning 

van het verrijkte H2
180. Na circa 1 bereidingsexperimenten is een me

thode gevonden die goede perspectieven biedt. De resulterende methode 

houdt enkele aanpassingen in op de hiervoor beschreven methode. Hier

onder worden de aanpassingen kort besproken: 

De eerste aanpassing betreft het terugwinnen van het verrijkte 

water. Bij de methode van Haroaeher et.al. blijkt het afscheiden en het 

terugwinnen van water, dat daarna geschikt is voor herbestralen, onmo

gelijk. Dit komt door de vorming van een azeotroop van water met ace

tonitril. 

De aangepaste uitvoering is nu zodanig dat het verrijkte water 

waarin het 18F aanwezig is (circa 4.5 mi) eerst afgedampt wordt tot 

circa 0.4 mi. Er wordt zodoende circa 3.5 mi verrijkt water in zuivere 

vorm teruggewonnen (verlies bij afdampen circa 0.6 mi). De zuiverheid 

van het teruggewonnen verrijkte water is zeer belangrijk wegens de 

desastreuze gevolgen die verwacht worden indien er sporen acetonitril 

aanwezig zijn bij de bestraling (vergelijk Hooofdstuk 2, radiolyse in 

geval van de aanwezigheid van sporen ethanol). 

De tweede aanpassing betreft de zekerheid van het leveren van 
18F-FDG. Na het afdampen tot circa 0.4 ml wordt deze verdeeld over 2 

of 3 flesjes van 5 ml (medicinale borosilicaat flacons) waarin tevoren 

een oplossing van 1 ml 86:14 acetonitril water met 1.4 mgr (0.01 mmo!) 

K2 003 en 7.5 mgr (0.02 mmo!) Kryptofix 222 is gebracht. Deze mengsels 

worden volledig drooggedampt in een oliebad met een temperatuur van 

circa 110 °C. Door deze uitvoering betekent het mislukken van één van 

de labelingen niet het af moeten zeggen van de levering. 
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De derde aanpassing heeft betrekking op het gebruik van standaard 

5 ml medicinale borosilicaat flacons voor de labelingsstap in de bom. 

Door Haroaeher et.al. wordt een pyrolytisch koolstof vaatje gebruikt. 

Dit materiaal is alleen leverbaar in cilindervormige maten; de afslui

ting van het vaatje geeft dus grote problemen. Hierdoor is het gebruik 

van een bom voor labelen lastig, zo niet onmogelijk. 

Door gebruik te maken van standaard medicinale flacons die met 

een teflon gecoate dop afsluitbaar zijn is labeling in de bom wel mo

gelijk. De uitvoering is als volgt: Aan de residuen wordt toegevoegd 

19.2 mg (0.04 mmol) TATM in 2 mi acetonitril. Vervolgens worden de 

flesjes een voor een in een bom geplaatst. De bom wordt gedurende 10 

minuten in een thermoblok geplaatst. De temperatuur van het thermoblok 

bedraagt hierbij circa 90 °e. 

De vierde aanpassing is het weglaten van de SEP PAK e-18 schei

ding. Door Haroaeher wordt het gelabelde TAFG gescheiden van de ionaire 

verontreinigingen door een SEP PAK. Deze scheiding is tijdrovend (cir

ca 15 tot 30 minuten), geeft verliezen van activiteit (circa 5 tot 15 

%) en er wordt THF gebruikt voor de elutie van het TAFG van de kolom, 

waardoor later een extra controlestap plaats moet vinden om de afwe

zigheid van 11W aan te tonen. 

Door ons is een methode gevonden waarbij de SEP PAK scheiding 

overbodig is. De uitvoering is als volgt: na de labelingsstap worden 

de mengsels weer drooggedampt en daarna drie maal gewassen met telkens 

3 ml gedestilleerd water. Na de wassing zijn de ionaire verontreini

gingen, welke alle zeer goed wateroplosbaar zijn, verwijderd. De 

tijdsduur van de handeling bedraagt slechts circa 10 minuten. 

De vijfde aanpassing betreft de hydrolyse. Deze wordt bij een 

lagere temperatuur en gedurende kortere tijd uitgevoerd. De uitvoering 

is: aan de gewassen residuen wordt 2 ml 1 M HCl toegevoegd. De hydro

lyse die volgt wordt uitgevoerd in de bom gedurende 5 minuten bij een 

temperatuur van het thermoblok van circa 100 °e. 

Met de hier beschreven methode wordt een labelrendement gehaald 

dat gelijk is aan ongeveer 70 %. Het bereidingsrendement {dus inclu

sief verliezen tijdens afdampen {circa 5 %), bij het wassen met water 
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(pirca 5 X) en bij de kolomzuiveringen (circa 10 X) bedraagt circa 50 

X. De bereidingstijd is ongeveer gelijk aan 2 uur, waardoor het to

taalrendement op 23 X komt. 

6.5 Conclusies 

6.5.1 Conclusies bij de experimenten met kleine hoeveelheden 18F. 

- eerste conclusie 

Het gebruik van standaard borosilicaat flesjes in plaats van py

rolytisch koolstof vormt geen belemmering voor een hoog bereidingsren

dement. Door de veel grotere hanteerbaarheid van de borosilicaat fles

jes (o.a. afsluitbaar met standaard rubbers of caps) is de uitvoering 

van de bereiding eenvoudiger. Hierdoor is de kans op grote verliezen 

tijdens het verkeerd uitvoeren van een handeling veel kleiner. 

- tweede conclusie 

Het behaalde labelrendement is 70 X en bij een bereidingsrende

ment van circa 40 X (circa 30 % verlies bij afdampen, bij de zuivering 

met de SEP-PAK C-18 cartridge en bij de kolomzuivering). Gegeven een 

bereidingstijd van 3 uur is het totaalrendement aan 18F-FDG circa 13 

X. Met deze uitvoering van de methode van Haroaeher et.al. en het gege

ven dat er circa 20 GBq 18F per batch met het cyclotron te maken is 

geeft dit de mogelijkheid om circa 2.5 GBq 18F-FDG te maken. Dit is 

voldoende voor onderzoek van 1 à 2 patiënten, mits het onderzoekscen

trum niet te ver gelegen is van de T.U.E. 

6.5.2 Conclusies bij de experimenten met grotere hoeveelheden 18F 

- eerste conclusie 

Door het bestraalde water voor de toevoeging van de fase transfer 

katalysator en kaliumcarbonaat in acetonitril-water in te dampen tot 

circa 0.4 ml wordt circa 3.5 ml (circa 0.8 deel) zuiver verrijkt water 

teruggewonnen voor herbestraling. 
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- tweede conclusie 

Door de activiteit te verdelen in meer dan één porties voor ver

werking tot 18F-FDG wordt het risico dat indien de labeling mislukt de 

levering afgezegd moet worden verkleind. Door het grotendeels parallel 

verlopen van de verschillende labelingen is de extra tijd die hiervoor 

nodig is aanvaardbaar klein {circa 5 minuten). 

- derde conclusie 

Door het gebruik van borosilicaat flesjes is labeling in de bom 

mogelijk. Dit heeft grote voordelen ten aanzien van de uitvoering en 

de veiligheid van de labelingen. Hierdoor is de reproduceerbaarbeid 

van de labeling groter dan in het geval dat er een reflux-situatie op 

moet treden voor de labeling. 

- vierde conclusie 

Door het elimineren van de zuivering van het ruw gelabelde pro

dukt met een SEP PAK C-18 cartridge is een verkorting van de berei

dingstijd van circa 0.5 uur bereikt. Daarnaast is het gebruik van te

trahydofuraan {THF) overbodig geworden. Dit bespaart een extra contro

lestap op aanwezigheid van het schadelijke THF in het eindprodukt. 

handeling dit werk Harnacher 

duur rendement duur rendement 
per stap per stap 

afdampen tot 0.4 ml 25 0.95- 0.99 0 

verder afdampen 10 0.95- 0.99 6 

labelen twee porties 25 0.7 - 0.8 > 5 < 0.9 

zuiveren ruwprodukt 10 0.95 - 0.99 

hydrolyse 15 0.9 - 0.99 > 15 

zuiveren eindprodukt 15 0.85- 0.95 

TafAAL 100 0.5 - 0.75 50 < 0.75 

Tabel 6.1 Rendement en tijdsduur van handelingen bij de door ons 

gemodificeerde methode, en de methode beschreven door 

Hamacher et . a.l . 
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In tabel 6.1 worden de handelingen bij de door ons gemodificeerde 

methode geevalueerd en vergeleken met de door Haroaeher beschreven me

thode. 

Uit de tabel blijkt dat de minimale beredingstijd in ons geval 

gelijk is aan circa 100 minuten (~ 1 halveringstijd van 18F}. De lang

ste stap is hierbij het indampen van 4.5 ml water tot circa 0.4 ml. 

Dit duurt circa 25 minuten. De tijdsduur van de bereiding exclusief 

het indampen tot 0.5 ml water bedraagt in ons geval dus minimaal 75 

minuten. 

Haroaeher gaat uit van 0.5 ml bestraald water en heeft dus minder 

tijd nodig voor het afdampen. Echter, de gerapporteerde 50 minuten be

reidingstijd is zeer waarschijnlijk een onderschatting gezien de voor 

sommige handelingen gerapporteerde tijdsduur van meer dan 26 minuten. 

Hierbij komt dan nog twee maal een instellen van een refluxtoestand 

bij, de SEP PAK C-18 scheiding, het verwijderen van THF en het zuive

ren van het eindprodukt. Naar onze mening is hiervoor respectievelijk 

twee maal 5 minuten, 20 minuten, 10 minuten en 5 minuten nodig. Totaal 

dus meer dan 70 minuten. Het maximale bereidingsrendement komt wel 

redelijk overeen. Een meer representatief bereidingsrendement is ech

ter 50 %. Al met al is de conclusie dat de door ons gebruikte methode 

kwa totaalrendement niet slechter, vermoedelijk hetzelfde, is dan die 

van Hamacher, met het voordeel dat er geen pyrolytisch koolstof nodig 

is en dat er geen THF testen behoeven te worden uitgevoerd. 

Eindconclusie 

De door ons gemodificeerde bereidingsmetbode biedt perspectieven 

door het hoge bereidingsrendement {circa 50 X} en de korte bereidings

cluur {minder dan 2 uur). Ket dit vermelde bereidingsrendement en de 

bereidingsduur volgt dat het totaalrendement (dus inclusief het fy

sisch verval) circa 23 X bedraagt. Ket het gegeven dat er circa 20 GBq 
18F aangeoaakt kan worden per batch in het cyclotron betekent dit dat 

er 4 tot 5 GBq 18F-FDG aangemaakt kan worden. Deze hoeveelheid is, 

mits het onderzoekscentrum niet te ver gelegen is van de T.U.E., vol

doende voor onderzoek aan twee patiënten. 

Door automatiseren en verdere opbouw van routine kan het totaal

rendement nog verder vergroot worden. 
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lKX>:FISTUK 7 <XK1.15IES EN AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies van het af

studeeronderzoek gegeven (paragraaf 7.1). Aangezien voor routinematige 

produktie van 18F-radiofarmaca een verdere optimalisatie van de aan

maak van de 18F activiteit en de labelmethode(n) moet plaatsvinden, 

worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek (paragraaf 7.2). 

7.1 Conclusies 

7.1.1 COnclusies voor de aanmaak van 18F 

- Kwantiteit 

Met de voorlopige rondpompopstelling is aangetoond dat bij ge

bruik vab 98% verrijkt H2
180, de aan te maken hoeveelheid 18F in één 

uur bestralen maximaal circa 40 GBq bedraagt. Gemiddeld is de aanmaak 

echter lager, namelijk 30 GBq. 

Wegens de slechte reproduceerbaarbeid van de bestralingen met 

de voorlopige rondpompopstelling zijn een aantal verbeteringen aange

bracht. Dit heeft geleid tot de constructie van een definitieve rond

pompopstelling. Hiermee blijkt de maximaal aan te maken hoeveelheid 
18F onder dezelfde omstandigheden circa 35 GBq te zijn. Dit is wat 

minder dan de maximaal aan te maken hoeveelheid 18F met de voorlopige 

opstelling, maar de reproduceerbaarbeid is beter en de gemiddelde op

brengst is ongeveer hetzelfde, circa 30 GBq, en dus hetzelfde. Een 

hoeveelheid van 30 GBq is voorlopig voldoende. 

- Reproduceerbaarbeid 

Bij de bestralingen met de voorlopige rondpompopstelling is 

gebleken dat opeenvolgende reeksen bestralingen (met een tussenpoos 

van circa 1 week) telkens een sterke daling van de relatieve opbrengst 

vertonen. Het schoonmaken van de targetholte geeft wel een grote ver

betering bij de eerstvolgende reeks bestraling, maar daarna daalt de 

opbrengst weer. 
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Bij de bestralingen met de definitieve rondpompopstelling 

treedt de daling in relatieve opbrengst bij vergelijkbare bestralingen 

van verschillende bestralingsreeksen (eveneens met een tussenpoos van 

ongeveer 1 week) veel minder op. 

- Verontreinigingen 

Bij de voorlopige rondpompopstelling blijkt dat door de aantas

ting van de verzilverde messing achterkant van de targetholte er ver

ontreinigingen in het bestraalde water komen die mogelijk het 18F

complexeren. Hierdoor zal het 18F minder (of zelfs helemaal niet) ge

schikt zijn voor labelen. 

Bij de definitieve rondpompopstelling is de achterwand van zil

ver gemaakt en zijn geen verontreinigingen waargenomen. 

7.1.2 Conclusies voor het bereiden van 18F-FDG 

- De bereiding van 18F-FDG, met de door ons gemodificeerde metho

de van Haroaeher biedt goede perspectieven voor het maken van hoeveel

heden 18F-FDG welke voldoende zijn voor onderzoek aan patiënten. Door 

de regiospecificiteit en de stereospecificiteit is het theoretische 

bereidingsrendement (exclusief fysisch verval tijdens de bereiding) 

100 %. Tot nu toe is het maximaal behaalde bereidingsrendement circa 

50 %. Dit rendement is lager dan het theoretische doordat er verliezen 

van de bruikbare activiteit optreden bij de verschillende stappen van 

de bereidingsmetbode (onder andere afdampen van solventen en kolomzui

veringen). Daarnaast is het labelrendement (dit is hetrendement waar

mee 18F- ingebouwd wordt in de precursor van FDG) slechts 70 %. 

De bereidingstijd van 18F-FDG is [door de relatief lange duur van 

het afdampen van 4 ml ~ater (circa 0.5 uur)] thans 2 uur. Met een be

reidingsrendement van 50% betekent dit dat het totale rendement, in

clusief verval, van het einde van de bestraling tot het einde van de 

bereiding, circa 23% bedraagt. Dit is nog niet de limiet, maar het 

uitgangspunt wordt wel gehaald. 
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7.1.3 Conclusie voor het gehele onderzoek 

In hoofdstuk 2 is bij de voorwaarden gesteld dat er voldoende 
19F-FDG aan te maken moet zijn voor onderzoek aan twee patiënten. 

Hiervoor moet op het eindtijdstip van de bereiding circa 2.5 à 5 GBq 
19F-FDG over zijn. 

Gevonden is dat de aanmaak van activiteit in één uur bestralen 

maximaal 30 GBq bedraagt. Daarnaast is gevonden dat het totaalrende

ment van de bereiding circa 23% bedraagt. Dit betekent dat er voor 

patiëntonderzoek maximaal circa 1 GBq 19F-FDG aangemaakt kan worden. 

Dit is dus ruimschoots voldoende voor onderzoek aan twee patiënten. 

Hiermee is aan de afstudeeropdracht voldaan. 

7.2 Aanbevelingen 

Het afstudeeronderzoek is erop gericht geweest om een totaalbeeld 

te krijgen van de diverse aspecten verbonden met de aanmaak van grote 
19F en het verwerken van de aangemaakte activiteit tot een gebruiks

klaar produkt van 19F-FDG. Hierdoor is het onderzoek in de breedte 

uitgevoerd en konden diverse aspecten niet diepgaand behandeld worden. 

Dit betekent dat verder onderzoek nodig is voor routinematige produk

tie en levering. 

7.2.1 Aanbevelingen voor de aanmaak van 19F 

- Koeling van het water 

Boven 20 ~ neemt de opbrengst niet meer toe vanwege kookver

schijnselen.Voor de verbetering van de koeling moet ten aanzien van de 

volgende .Punten een optimalisatie plaatsvinden: 

1) de temperatuur van het inkomend koelend medium 

2) het debiet waarmee het water rondgepompt wordt 

3) de warmtewisselaar/gasscheider 

Hierbij moet echter opgemerkt worden dat verbetering van het 

tweede en derde punt kunnen leiden tot een groter watervolume. Dat 

leidt tot tijdverlies voor het afdampen van het water bij de labelpro

cedure, waardoor de winst weer teniet gedaan kan worden. 
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- Stralingsnivo 

In hoofdstuk 5 en Addendum I zijn de stralingsaspecten van de 

aanmaak van 18F uitvoerig besproken. Hierbij bleek dat het stralings

nivo een beperking oplegt aan de bundelstroom. Indien door de aanpak 

van de koelproblemen verhoging van de bundelstroom boven 20 ~ leidt 

tot grotere opbrengst is het noodzakelijk om de afscherming van de 

opstelling te verbeteren: dit kan onder andere door het betondak dik

ker te maken. 

7.2.2 Aanbevelingen voor de bereiding van 18F-FDG 

Door Haroaeher et.al. is een bereidingsrendement van maximaal 75% 

behaald: zij rapporteren een totaalrendement dat wil zeggen berei

dingsrendement inclusief verval) van circa 50 %. Omdat onze methode 

een grote analogie vertoont met die van hen is het aannamelijk, dat 

belangrijke verbeteringen mogelijk zijn ten aanzien van de volgende 

drie punten: 

1) De bereidingstijd 

Deze is nu circa 2 uur. Met het gegeven dat Hamacher et.al. 

geen 4 ml water af moeten dampen, maar slecht 0.5 ml en de bereidings

tijd bij hen slechts circa 1 uur is, betekent dit dat onze bereidings

tijd bij dezelfde tijdsduur voor de overige handelingen wat langer 

wordt dan 1 uur, stel 1.5 uur (het afdampen van 4 ml water duurt bij 

ons circa 0.5 uur). Dit houdt in dat onze bereidingstijd met 0.5 uur 

verkort moet kunnen worden. Die tijdwinst komt overeen met een verbe

tering van het totaalrendement tot 28 %. 

2) Het bereidingsrendement 

Indien door een verdere optimalisatie de verliezen bij de ver

schillende handelingen beperkt kunnen worden, en het labelrendement 

(de inbouw van 18F in TATM) verhoogd kan worden, moet het mogelijk 

zijn eveneens een bereidingsrendement van 75% te behalen. Dit kan 

leiden tot een totaalrendement van 42 %. 
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3) Automatisering 

Door de bereidingsprocedure gedeeltelijk, of zelfs geheel, te 

automatiseren kan de reproduceerbaarbeid van de bereiding verhoogd 

worden. Daarnaast kan hierdoor de stralingsdosis van de experimentator 

belangrijk verlaagd worden. 
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APPENDIX 1 TABEL KOMPLEXVORMING IHBO EINDHOVEN 



NAWOORD 

Tijdens mijn afstudeerwerk heb ik veel steun gekregen vam mensen 
die mijn beperkte inzicht in vele zaken opgekrikt hebben. Indien ik al 
deze mensen met name noem, wordt het verslag nog dikker. Ik zal hier 
dus moeten generaliseren. Speciaal wil ik bedanken: 
- Wim van Genderen voor de prettige begeleiding tijdens het afstudeer
onderzoek, en de hulp bij het schrijven van het verslag, 
-Prof. de Goeij voor alle moeite die hij zich getroost heeft om mijn 
Algemeen Beschaafd Helmonds om te buigen naar Nederlands. Ik denk en 
hoop dat het geholpe heefdt, de discussies waren in ieder geval leer
zaam. 

Ton janssen, met wie de synthese van TATM en de bereiding van 18F
FDG altijd gezellig was, en er op tijd "tiet veur een pafke" was. Vaak 
waren de resultaten niet optimaal {ze waren nooit slecht) maar de ge
dachtenexperimenten lukten altijd. En TATMme toffe jongens zijn dat 
zullen ze weten, 
- Nico van Bree, mijn voorganger die 
heeft, met wie ik tijdens onze overlap 
gewerkt, 

miJ de 18F-erfenis nagelaten 
periode zeer prettig heb samen-

Dr.S.Vekemans die de synthese van TATM niet alleen heeft begeleid, 
maar ook tot een succes heeft gemaakt. "Nochthans" zonder zijn hulp 
was dit nooit gelukt, 

De mensen van vloer 8 van de faculteit der Chemische Technologie, 
voor het beschikbaar stellen van ruimte, glaswerk, chemicaliën en hulp 
bij de synthese. 
-De mensen van de bedrijfsgroep van het cyclotron o.l.v. Dhr.Queens 
voor het verzorgen van de juiste protonen op de juiste plaats {half op 
het target) en de middelen die nodig bleken om de opstelling elke keer 
weer gereed te maken voor een nieuw experiment, 

De (ygne-Boys & Girls, in het bijzonder die van Athene voor de 
slangetjes, kraantjes, naalden, flesjes, dopjes, spuiten, etc. maar 
vooral voor de steun en de gezelligheid tiddens de wekelijkse, soms 
deprimerende, perioden van de bereiding van 1 F-FDG, 
- De SBD-ers voor het goedkeuren van veelal vrij laat ingeleverde be
stralingsformulieren, voor de stralingsbegeleiding en de dosismetingen 
tijdens experimenten, en het nakijken van het veiligheidsrapport, 
-De fijninstumentmakers van de natuurkunde faculteit die ondanks mijn 
slechte tekeningen altijd een perfect onderdeel voor de bestralingsop
stelling wisten te maken, 

Tenslotte mijn ouders, mijn vriendin en mijn broers en zus, die mij 
tijdens mijn studie gesteund hebben en die mij opvrolijkten tijdens 
perioden van minder groot plezier. 

Bedankt allemaal !!!! 
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