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New England Nuclear Corporation, Boston, Massachusetts, Ver, St, v, Amerika. 

Vloeistofscintillatietelmateriaal, werkwijze voor de bereiding daarvan, 

vloeistofscintillatietêlwerkwijze, alsmede vloeistofseintillatietelin-

richting, 

Wanneer een geladen atoom- of kerndeeltje door ma-, 

terie gaat dissipeert het zijn energie in de ionisatie en het aanslaan 
t 

van de molekulen van het materiaal, 

! Deze ionisatie en/of excitatie is de "basis van alle 

5 bélangrijke instrumenten gebruikt voor het detecteren en meten van zulke 

deeltjes. Soortgelijke instrumenten worden ook gebruikt voor het detec-

teren van ongelade stralingen, welke secundaire ladingsdeeltjes produ-

ceren bij hun doorgang door materie. Röntgenstralen, y-stralen en neutro-, 

nen zijn voorbeelden van ongeladen stralingen. De verschillende typen 

10 ; van stralingsdetectieinstrumeüten kunnen in drie kategofiën worden onder-

verdeeld: dosimeters, spoorvisualiseringsinstrumenten en tellers, bij-

voorbeeld scintillatietellers, 

; In scintillatietellers wordt de fluorescentie-emissie 

' geproduceerd in een geschikte vaste stof, vloeistof of gas door deeltjes 

15 met een hoge energie, hetzij geladen hetzij ongeladen, gedetecteerd door 

• êen of meer foto-vermenigvuldigingsbuizen of andere lichtgevoelige toe-

• stellen, Stralingen en deeltjes voor het tellen waarvan scintillatietel-

= Iers worden gebruikt zijn ondermeer neutronen, röntgenstralen, y-stralen, 

*, elektronen (g-stralen), positronen, protonen, deuteronen, tritonen, 

20 a-deeltjes, splijtingsfragmenten, mesonen en andere kerndeeltjes. Het 

scintillatieproces is de omzetting van energie gedissipeerd als ionisatie 

en excitatie van een stof in fluorescentie-energie. Een stof die de gehe-

le omzetting bewerkstelligd wordt'een scintillator genoemd, en kan in 

; elke agregatietoestand zijn, dat wil zeggen vast, vloeibaar of gasvormig, 

25 : Zowel organische als anorganische materialen zijn 

• als scintillatoren gebruikt in scintillatietellers. De vroegste scintil-

: latoren waren anorganische materialen zoals willemiet, bariumplatinocyanide, 

bruine dismanj; en zinksulfide. Een belangrijk nadeel van de anorganische 

: materialen' is dat ze "slechts in. de vorm van kleine, kristallen en kristal-

30 .; lijne poeders beschikbaar zijn en derhalve gebruikt moeten worden als 
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multi-kristallijne zeven die opaak zijn voor hun eigen luminescentie : 
t 

in dikten van meer dan ongeveer 0,1 mm. Verder kunnen ze niet in op- « 
lossingen worden gebruikt omdat ze in het algemeen onoplosbaar zijn. j 

Vele nieuwe organische materialen zijn geëvalueerd ' 
voor toepassing als scintillatoren in seintillatietellers. Een belangrijke 
verbetering berust op de bevinding dat organische scintillatoroplossin-
gen kunnen worden gebruikt in plaats van vaste stoffen, waardoor de nood-
zaak aan grote, zuivere, kristallijne blokken wordt omzeild. Verder is 
gevonden dat een te testen stof, bijvoorbeeld een materiaal gemerkt 
met radioaktief materiaal, zoals koolstof-I^ rechtstreeks aan de sein- i 
tillatoroplossing of "cocktail" kan worden toegevoegd voor meting. j i 

De laatste jaren is vloeistofscintillatietelling j 
een zeer populaire methode geworden voor het meten van laag energetische j 
3-emittoren zoals 35_ en 3„ (tritium). Vloeistofscintillatietelling ; h b n ( 
(LSC) vordt gewoonlijk verwezenlijkt door combineren, oplossen, disper- j 
geren of solubiliseren van eenradioaktief monster dat geanalyseerd moet j 
vorden in een vloeibare scintillator ter vorming van een telmonster, j 
Elke radioaktieve desintegratie kan leiden tot de produktie van een | 
lichtpuls, en deze wordt geteld door een geschikte apparatuur, zoals j 
hierboven vermeldt. Een graadmeter voor het succes van de analyse is ; 
de mogelijkheid hetzelfde aantal tellingen per tijdseenheid te ver- : i 
krijgen uit een bepaald monster over een tijdspanne, rekening houdend | • . i natuurlijk met de achteruitgang van de radioaktiviteit van het materiaal, j 
Een graadmeter voor de gevoeligheid en de bruikbaarheid van een analyse ; 
vordt aangeduid als de "tel-efficiency", welke gewoonlijk wordt gedefi- j 

i 
nieerd als het aantal tellingen per tijdseenheid maal 100 gedeeld door j 
het feitelijke aantal desintegraties per tijdseenheid. | 

De gebruikelijke bestanddelen van een vloeistof- j 
scintillator zijn het oplosmiddel en één of meer fluoren. Het oplosmid- 5 

del is gewoonlijk een aromatische vloeistof zoals een alkylbenzeen. Het • 
doel ervan is de energie van excitatie ten gevolge van radioaktieve : 
desintegratie te absorberen en over te dragen aan de fluor. De fluor ; 
(soms aangeduid als opgeloste scintillator) zet de over-gedragen energie | 
om in elektromagnetische straling. Wanneer een fluor deze straling, r 
of flüoréscentielicht, niet producert bij de golflengten van grootste - ; 

i gevoeligheid van de beschikbarelichtmeetinrichting kan een tweede fluor 



3 

(soms aangeduid als golflengteverschuiver of secundaire opgeloste scin-
tillator) worden toegevoegd. Deze absorbeert het licht uit de eerste of 
primaire fluor en imiteert het weer bij langere g)lflengten, om zo beter 

. te passen bij de gevoeligheid van de lichtmeetinrichting en te leiden 
5' tot een hogere tel-efficiency, 

Een van de voornaamste nadelen echter van de 
: gebruikelijk aromatische oplosmiddelen is dat ze het niet mogelijk maken 
waterige monsters in homogene media te tellen, De meeste monsters van 

' biologisch belang, en vele van milieubelang, zijn waterig en bevatten 
10 zouten, eiwitten en/of saccharide». Wanneer dergelijke monsters worden 

toegevoegd aan een vloeistofscintillator welke meestal is samengesteld 
uit aromatisch oplosmiddel, kan een onmengbare laag worden gevormd in 
de monsterharder, waarbij hetzij nauwkeurige hetzij reproduceerbare bepa-
ling van de radioaktieve desintegraties wórdt voorkomen. De gemiddelde 
*« se 15 „ vrije weg van een B-deeltje produceert bij tritiumontleding is ongeveer 

1,2 micron in water, en de gemiddelde vrije 'weg van het 6-deeltje uit 
een 1UC-ontleding is ongeveer 12- micron. Tenzij het deeltje de aromatische 
oplossing kan bereiken binnen een kleine afstand van de oorsprong van het 
deeltjes in de waterige fase zal uit de ontleding geen scintillatie of 

20 ; telling resulteren. 
Om dit te omzeilen zijn twee benaderingen ontwikkeld, 

! De ene was het gebruik van toegevoegde oplosmiddelen, zoals methanol of dioxan, 
welke zowel met water als met aromatische oplosmiddelen mengbaar ?ijri, 

; Dit maakte een nauwkeuriger telling van waterige monsters in homogene s -
25 ' oplossing mogelijk mits de monsters voldoende klein en zeer verdund waren, 

: Er zijn een aantal nadelen aan systemen met meerdere oplosmiddelen, waar-
: onder (a) de hoeveelheid monster die gehanteerd kan worden is beperkt; 
. (b) het zout, eiwit, saccharide of ander inwater oplosbaar bestanddeel 
' van belang kan slechts aanwezig zijn inbsperkte concentratietrajekten; 

30 : (c) het veelal toegevoegde oplosmiddel is brandbaar en vluchtig; en (d) 
: het meestal toegevoegde oplosmiddel, en p-dioxan in het bijzonder, is . 
• vluchtig eji de dampen ervan zijn toxisch. De tweede benadering was het 
j gebruik van op-pervlakteaktieve stoffen of emulgeermiddelen, zodat het 
; waterige monster in de telhouder in feite aanwezig was hetzij in een 

35 • colloxdal-ê oplossing of ware dispersie of emulsie van een veelhied van 
: geschikte kleine micellen. Materialen bestaande uit fluoren, alkylbenzeen-
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oplosmiddelen en geëthoxyleerde alkylfenoldetergentia, zoals de detergen-

tia van het Triton-type, in de handel gebracht door Rohm en Haas zijn 

alom geaccepteerd voor meting van waterige monsters, Nadelen ervan zijn 

de beperkingen op de hoeveelheid waterig monster dat in de cocktail kan 

worden ondergebracht, entfe moeilijk voorspelbare invloed van de tempe- ; 

ratuur op de oplosbaarheid of dispergeerbaarheid van het monster, Zie 

D.I, Chapman en J, Marcroft, 22 Int. J. Appl. Radiat. Isotopes 371 (1971). 

Een verder nadeel is dat het moeilijk te voorspellen is hoé lang het 

monster stabiel zal zijn. Nog een probleem is de invloed van de bereidings-

wijze op de tel-éfficiency. Door Chapman e,a, is gezegd dat verwarming 

•van het monster en de bovengenoemde scintillator tot Ho°C, grondig ; 

mengen, vervolgens langzaam afkoelen zonder verder mengen vereist zijn 

voor reproduceerbare resultaten. Dit type systeem wordt elders beschreven, 

zoals in het Amerikaanse octrooischrift 3,573.218 en in het artikel van 

R,I, Lieberman en A.A. Moghissi, 21 Int. J. Appl. Radiat, Isotopes 319 

(1970) en in de referenties genoemd in dit laatste artikel. In alle weer-1 

gegeven voorbeelden van dit systeem varieert de monstercapaciteit aan- j 

zienlijk met de temperatuur en ook op bezwaarlijke wijze met de tijd, ^ 

Nog een probleem bij bekende emulgeermiddelcock- ; 

tails zoals beschreven in de literatuur of beschikbaar in de handel is ! 

de neiging ervan valse tikken te vertonen ten gevolge van fosforescentie 1 

wanneer het telmonster wordt bereid in daglicht of onder fluorescentielicht 

Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan verontreinigingen in de emul- [ 

geermiddelen. Het vereist langdurige en ongewenste wachttijden voor ; 
1 

met het tellen wordt begonnen, J 

Van de analytische systemen waarin scintillatie- j 

telling van waterige monsters wordt toegepast zijn de meest veeleisende I 
! 

met betrekking tot de monsteroplosbaarheid in de scintillatiecocktail j 

die welke kunnen worden ondergebracht in de kategorie van de radioimmuno-S 

assey-technieken, zoals die welke in detail zijn opgesomd door D, S. Skelléy 

et al,, in "Radioimmunoassay," 19 Clinical Chemistry ïk6 (1973). Radio** 

immunoassay!s een op hét ögënblik onovertroffen methode voor ultramicro- -

analyse van komponenten van biologische materialen. In het algemeen heeft' 

het betrekking op de analyse van een serum dat een antilichaam bevat, of [ 

andermat'eriaal met chemisch spedfieke bindingsplaatsen, met een radio-- > 

aktief gemerkt antigeen of andere vloeistof die verbonden wordt aan de' 
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hinaingsplaatsen van het te analyseren materiaal. Het mengsel vordt ver-

ouderd of "geineubeerd" gedurende een tijd voldoende voor het doen plaats-

vinden van deze "binding, en de overmaat antigeen of vloeistof vordt afge-

scheiden van het te analyseren materiaal. Dit materiaal vordt gemengd 

5 in een scintillatiecocktail, en onderworpen aan scintillatietelling, 

Vergelijking van telresultaten met geschikte vergelijkingsbepalingen 

of standaardbepalingen maakt het mogelijk nauwkeurig zeer kleine hoeveel-

heden materialen in biologische monsters te bepalen. Zo kunnen bijvoorbeeld 

kleine hoeveelheden van menselijk plasma, urine of serum worden getest • 

10 gebruikmakend van radioimmunoass^technieken voor de spiegel van digoxine, 

digitoxine, angiotensine, steroïden, en vele andere materialen» Een groot 

aantal kits voor radioimmunoassaytests voor zulke materialen zijn in 

de handel verkrijgbaar, zoals de Digoxin ïï7 Radioimmunoassay Kit, 
"" "* , 125 • • 

van de Hew England Uuelear Corp., de Schwarz/Mann Angiotensin- I Kit, 

15 * van de Schwartz/Mann Division van de Becton Dickinson Corporation, en 

de NEf General Steroids.Pak, eveneens van New England Nuclear Corp,, 

Zoals duidelijk zal zijn is het niet de bedoeling de term "radioimmuno-

assay" (hierna afgekort tot RIA) te gebruiken in de "beperkte zin van 

analyses met betrekking tot anti-lichamen en antigenen maar konkuiarende 

20 . bindingsprocessen in het algemeen omvat, waaronder wat Skelley e.a, 

• in hun bovengenoemde artikel aanduiden als "konkurerende eiwitbindings-

analyse", enz, 

RIA betekent de moeilijkste test van scintillator-

detergentia of -emulgeermiddelen, omdat RIA-monsters één of meer stoffen 

25 ' bevatten die de vorming veroorzaken van niet-homogene oplossingen bij 

"bekende vloeistofscintillatoren, zoals anorganisch fosfaat of andere 

zouten of buffers, menselijk: serum of runderserumalbumine, In het "bijzonder 

is het onmogelijk met vloeibare scintillatoren die 25 tot 50 vol,% geetho-

! xyleerde nonylfenolen, welke de Triton-emulgatoren bevatten, homogene 

30 oplossingen of zelfs gelijkmatig gesolubiliseerde microemulsies te vormen 

met normale gehalten aan RIA-monsters. In plaats daarvan verschijnt 

• sediment mei een hoogte tot 3 mm wanneer 1 tot 2 ml gewone RIA-monsters 

i worden toegevoegd aan gebruikelijke hoeveelheden, bijvoorbeeld 10 tot 15 

: ml, van vloeistofscintillatorcocktails die alkylfenolderivaten en andere 

35 typèn-emul'geermiddelen bevatten. Op andere tijden vindt volledige schei-

ding van vloeibare fasen en/of precipitatie van kristallijne vaste stoffen 

, << 
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plaats, waardoor de vroegere LSC-technieken onbruikbaar worden of ran 
twijfelachtige nauwkeurigheid voor het tellen van RIA-monsters, Een 
verder probleem bij bekende emulgeermiddelcocktails is gelegen in de 
bepaling van de tel-efficiency op geautomatiseerde basis, welke in het 
bijzonder wenselijk is wanneer RIA-monsters in grote getalen moeten wor-
den geteld. Het gebruik van de automatische externe standaard die is 
ingebouwd in vele in de handelzijnde vloeistofscintillatieinstrumenten 
is onnauwkeurig gebleken wanneer deze emulgeermiddelcocktails worden 
gebruikt bij niet altijd voorspelbare gehalten van waterig monster. Deze ' 
problemen worden vaak als duidelijk nadat het telmonster gedurende een 
aantal uren bewaard is, en vaak slechts wanneer de teltemperatuur afwijkt 
van de tereidingstemperatuur. i 

Men ziet dus dat zich veel moeilijkheden hebben ; 
voorgedaan bij bekende waterige scintillatiecocktails, en dat deze moei- j 
lijkheden nog vergroot werden en dat er andere bij kwamen bij pogingen 
om bekende scintillatiecocktailmengsels 'toe te passen op complexe waterige 
monsters, zoals worden verkregen bij de radioimmunoassay-analyse, 

Het doel van de uitvinding is derhalve verbeterde • 
vloeistofscintillatoren te verschaffen voor scintillatietelling waar- ; j 
door het mogelijk wordt telmonsters te meten met een betrekkelijk groot | 
gehalte aan water en met een grotere nauwkeurigheid enbetrouwbaarheid 
dan vroeger mogelijk was. Een verder doel van de uitvinding is materialen ; 
voor LSC te verschaffen welke ongevoelig zijn voor de volgorde of de | 
wijze van toevoeging van het monster. Een verder doel van de uitvinding ; 
is materialen voor LSC te verschaffen die bij gebruik met waterige mon- j 
sters zullen resulteren in een vloeistof waarvan het uiterlijk die van j 
een homogene oplossing is, of een vergelijkbaar uitziende microemulsie ; 
of dispersie. Een verder doel is materialen voor LSC te verschaffen j 
waarvan het vermogen grote wataige monsters in homogeen lijkende op- j 
lossing te bevatten betrekkelijk onafhankelijk is van de temperatuur [ 
over het gebruikelijke trajekt van 0 tot 30°C. Een verder doel is ma- : 
terialen voer LSC te verschaffen waarvan de mengbaarheid met water niet , 
in bereidende mate varieert door het gehele trajekt van het water vast- : 
houdende vermogen ervan waardoor het niet nodig is te verwijzen naar 

/ 
en rekening te houden met gecompliceerde fasediagrammen. Een verder doel j 
is materialen voor LSC te verschaffen waarvan de brandbaarheid, vluchtig- < 
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. heid., geur en damp toxiciteit ongebruikelijk laag zijn. Een verder doel 

is materialen voor LSC te verschaffen die het mogelijk maken alle methoden 

voor de "bepaling van LSC-efficiency op gemakkelijke en nauwkeurige wijze 

toe te passen. Een verder doel is een werkwijze te verschaffen voor de 

bereiding van een LSC-monster waarbij het te analyseren monster voldoende 

wordt gedispergeerd of opgelost door slechts de bestanddelen te schudden 

bij gewone kamertempratuur bij 15 tot 35°C, Een verder doel is materialen 

te verschaffen voor LSC die de volgende monsters kunnen qiossen of solu-

biliseren tot stabiêLe oplossingen of gelijkmatige microemulsies; RIA-

monsters voor een bepaling van steroïdale hormonen, andere RIA-monsters 

van diverse typen, anorganische zouten waaronder alkalimetaalfosfaten, 

menselijke en andere serums, en bloedfraktiès, waaronder runderserumalbu-

mine en vele andere monsters van belang, Hog een doel is een materiaal 

voor LSC te verschaffen dat weinig of geen licht-geindueeerd fosforescen-

tie vertoond, waardoor het mogelijk is het monster nauwkeurig te tellen 

op een tijdstip dat ongebruikelijk kort na de bereiding ligt. Nog een 

doel van de uitvinding is materialen voor LSC te verschaffen die een onge-

bruikelijk hoge tel-efficiency vertonen, zoals hierboven omschreven, 

voor grote waterige monsters, in het bijzonder voor de isotopen 3ÏÏ en 

125Ï» maar niet daartoe beperkt. 

Andere doeleinden en voordelen van de uitvinding 

zullen voor de deskundigen blijken uit de onderstaande beschrijving van 

de uitvinding, 

In het kort komt de uitvinding neer op het ge-

bruik van bepaalde emulgeermiddelen, of kombinaties van emulgeermiddelen, 

ia scintillatiecocktails welke,bruikbaar en in hoge mate efficient zijn 

met grote variëteiten en groten van waterige monsters over een breed 

temperatuurstrajekt, Zule emulgeermiddelen zijn in het algemeen blokpo-

lymeren van de volgende struktuurformule: 

HO/Ciï2-CH2-07x-/CH-CH2-07y-/CH2-CH2-07z-H 

Deze blokpolymeren omvatten een hydrofobe centrale 

keten van oxypropyleenschakels, verkregen door propyleenoxyde te adderen 

aan de twee hydroxylgroepen van een propyleenglykolkern, waarbij beide 

uiteinden van de centrale keten uitlopen in hydrofiele poly(oxyethyleen-

groepen. De werkwijze voor de bereiding van deze polymeren wordt bijvoor-
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beeld beschreven in het Amerikaanse octrooischrift 2,674,619. De hydro-
fobe centrale keten kan op elke gewenste lengte worden gemaakt-, vanerend 
van ongeveer 800 tot 3.000 of 4,000, in molekuulgewicht, De hydrofiele 
polyoxyethyleeneindgroepen worden zodanig in hun lengte beheerst dat 
ze ongeveer 10 tot 80 gev.% van het uiteindelijke molekuul vormen, De 
meest bruikbare leden van deze groep van copolymeren hebben een polyoxy-
propyleenketenlengte overeenkomend met een •waarde van y van ongeveer 15 
tot 56 en polyoxyethyleenketenlengten overeenkomend met waarden van 
x en z van 1 tot 35. 

De volgens de uitvinding gebruikte fluoren zijn 
die welke op zichzelf bekend zijn. Een of meer fluoren kan worden ge-
bruikt in een bepaald materiaal. De materialen kunnen al dan niet voor 
sommige doeleind®een neutronen vangende opgeloste stof of een y-vangende 
opgeloste stof bevatten.. De fluoren behoeven slechts aanwezig te zijn in 
hoeveelheden voldoende om de materialen volgens de uitvinding bruikbaar 
te doen zijn als vloeistofscintillatoren. De optimale resultaten zullen 
variëren afhankelijk van de aard van het gekozen fluor, de samenstelling 
van de cocktail, en de aard van de overige bestanddelen, De primaire 
fluor zal in het algemeen aanwezig zijn in hoeveelheden van ongeveer 
1 tot 100 gram per liter, bij voorkeur van 3 tot 6 gram per liter. De 
secundaire fluor, indien gebruikt, zal aanwezig zijn in een hoeveelheid 
van 0,05 tot 10 gram per liter, met voorkeurshoeveelheden tussen 0,1 
en 1 gram per liter, De voorkeur verdienende primaire fluor is 2,5-dife-
nyloxazol (PPO), Andere oxazolens oxadiazolen, zoals 2-(4-bifenyl)-5- | 
fenyl~1,3,4-oxadiazol (PBD), en andere bekende fluoren zoals p-terfenyl, j 
vormen geschikte primaire fluoren of opgeloste scintillatoren. Geschikte ; 
secundaire opgeloste stoffen zijn eveneens bekend, zoals 1,4- bis-(o- : 
methylstyryl)-beenzeen (Bis-MSB), 1,4-bis-/2-(5-fenyloxazolyl27-benzeen ; 
(P0P0P), p-bis-/2-(5-1-nafthyloxazolyl)7-benzeen (ct-NOPON), 1,6-difenyl- 1 
1,3,5-hexatrieën (DPH) en 2-(1-nafthyl)-5-fenyloxazol (a-NPO), De voorkeur 
verdienende secundaire opgeloste stof is Bis-MSB. 

* De oplosmiddelen welke bruikbaar zijn bij de bereiding 
van de materialen volgens de uitvinding zijn de vloeibare aromatische 
koolwaterstoffen, bij voorkeur die welke ongeveer 6 tot 12, bij voorkeur' 
ongeveer'6 tot 10 koolstofatomen bevatten. Hieronder zijn benzeen, tolueen 
0-, m- en p-xyleen, 1,2,4- en 1,3,5-trimethylbenzeen, de ethylmethylben-



zenen, en mengsels daarvan. De voorkeur verdienende oplosmiddelen vol-

gens de uitvinding zijn de dimethyl- en trimethylbenzenen, hetzij alleen 

hetzij gemengd, waarbij de meeste voorkeur gegeven wordt aan 1,2,̂ -trx~ 

methylbenzeen. Eet oplosmiddel kan in het algemeen ongeveer 20 tot on-

geveer 90 volume.$ van het LSC-materiaal vormen, bij voorkeur ongeveer 

ItO tot ongeveer TO volume.^. 

In Lieberman en Moghissi, 21 Int. J. Applied Radiat. 

Isotopes 319 (1970) (hierna aangehaald als Lieberman), worden evaluaties 

gemaakt van een aantal oppervlakteaktieve middelen, waaronder vijf mid-

delen met de hierboven weergegeven gepolyethoxyleerde polyoxypropyleen-

struktuur, bij het op laag niveau tellen van getritieerd water. Vastge-

steld werd dat deze vijf middelen slechter waren dan andere bekende op-

pervlakteaktieve. middelen voor gebruik in LSC, zowel qua tel-efficiency 

als qua vermogen grote hoeveelheden water te emulgeren. De detergentia 
.1 

van het alkylfenylpolyethyleenglykolether (geëthóxyleerd alkylfenol) 

type, zoals Triton N-1Q1 en Triton X-100, beide van Rohm en Haas Co,, 

_ polyethoxyleerde poly-

oxopropyleenmiddelen. Slechts bepaalde van de beschikbare gepolyethoxy-

leerde polyoxypropyleenmiddelen werden getest, in een eenvoudig systeem, 

dat zuiver getritieerd water gebruikte. Verder ging het bij de weergegeven 

resultaten betreffende het vermogen hogere waterconcentraties te emul-

geren over waterconcentraties van 30 tot 50$. Bij zulke hoge concentraties 

worden de LSC-materialen gevormd als een gel, hetgeen ongewenst is in 

vele opzichten, in vergelding met transparante, op het oog monofasische 

vloeistoffen, welke verre de voorkeur verdienen voor hanteren en testen, 

en niet zo gauw twee fasen vormen bij bewaring. 

Volgens een aspekt van de onderhavige uitvinding 

is gevonden dat zowel de tel-efficiency als de wateremulgeringsanzienlijk " 

worden verbeterd wanneer mengsels van bepaalde gepolyethoxyleerde poly-

oxypropyleenemulgeermiddelen worden gebruikt in scintillatiecocktails, 

in vergelijking met emulgeermiddelen gebruikt of voorgesteld in het 

verleden, waaronder de afzonderlijk door Lieberman geteste gepolyetho-

xyleerde polyoxypropyleenemulgeermiddelen. Volgens een ander aspekt 

van de uitvinding is gevonden dat bepaalde gepolyethoxyleerde. polyoxyprol 
^ * i 

pyleenemuïL'gëermiddelen indien afzonderlijkgebruikt, waaronder enige van 
i 

de door Lieberman geteste, functioneel zijn en grondig gedispergeerde 
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cocktails geven met een monofasisch uiterlijk over brede trajekten van 

temperatuur en waterig monstergehalte, indien gebruikt bij scintillatie- ; 

telling van RIA-monsters, terwijl de deskundige zou verwachten dat deze 

emulgeermiddelen hiervoor ongeschikt zouden zijn, in het bijzonder gezien . 

de door Lieberman gepubliceerdë resultaten. Volgens nog een ander aspésfc 

van de uitvinding is gevonden datbepaalde gepolyethoxyleerde polyoxypro-

pyleen-emulgeermiddelen, afzonderlijk gebruikt, superieur zijn aan de 

door Lieberman geteste gepolyethoxyleerde polyoxypropyleen-emulgeermidde-

len, en geschikt zijn voor zowel vloeistofscintillatietelling in het al- ' 

gemeen als voor RIA-technieken. 

In tegenstelling tot wat men uit het artikel van ! 

Lieberman opmaakt, dat de gepolyethoxyleerde polyoxopropyleenmiddelen 

niet geschikt zouden zijn als LSC-emulgeêrmiddelen, is gevonden dat 

mengsels van verschillende gepolyethoxyleerde polyoxypropyleenmiddelen ! 

met de hierboven weergegeven formule, waain y ongeveer 15 tot 56 > bij ; 

voorkeur ongeveer 18 tot ongeveer 40 is en x en z ongeveer 1 tot onge-

veer 30 zijn, bij voorkeur ongeveer 10 tot ongeveer 30 gew.J? van het ; 

totale molekuul vormen, tel-efficiencyss emulgeereigenschappen en andere 

karakteristieken vertonen welke verre superieur zijn aan bekende LSC- ; 

emulgeermiddelen. Bij voorkeur omvatten zulke mengsels een middel met ' 
I 

een betrekkelijk groot aantal oxypropyleengroepen in de centrale keten, : 
i 

bijvoorbeeld ongeveer 30 tot 56, bij voorkeur 32 tot 40, en een ander j 

middel met wat minder van deze groepen, Üjvoorbeeld 15 tot 30, bij voor- j 

keur 18 tot 28, oxypropyleengroepen. i 

Zulke mengsels resulteren in waterige LSC-cocktails j 

welke heldere vloeistoffen zijn over een breed trajekt van waterconcentra-

ties en temperaturen. Dit kan gemakkelijk worden vast-gesteld door fig. 1,; 

waarin een fasediagram wordt weergegeven van typische LSC-cocktails die 

een bekend alkylfenylpolyethyleenglykolether (geethoxyleerd alkylfenol) 1 

type emulgeermiddel bevatten (Triton X-100, Rohm and Haas Co., zietor- ! , " i 

beeld V infra) vergelijkt met figuur 2, waarin een fasediagram wordt j 

weergegeven*van LSC-cocktails die een mengsel van gepolyethoxyleerde • 

polyoxypropyleenemulgeermiddelen volgens de uitvinding bevatten (zie • 

voorbeeld VI,), Men zal opmerken dat bij de meest geschikte teltemperaturen, 

dat wil zeggen van ongeveer 0 tot ongeveer 30°C de opneming van meer dan .' 

12 tot 17/5 water in de Triton X-100 cocktail zal resulteren in een twee-
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fasen-systeem of een gel dat uiteindelijk zal terugkeren tot een twee-
fasen-systeem, Ben nauwkeurige- temperatuursbeheersing moet worden gehand-
haafd vanaf het tijdstip dat het monster wordt gemaakt tot de uitvoering 
van de gewenste metingen, anders scheidt het monster zich in twee fasen, 

• Langdurige bewaring van monsters met meer dan 12 tot 17$ water is zeer 
moeilijk. Metingen gebruikmakend van zulke systemen brengen vaak veel 

; proberen en mislukken met zich mee, waarbij men monsters opnieuw moet 
maken en vaak gedurende aanzienlijke tijd moet bewaren en equlibreren 
voorafgaand aan de meting omdat het oorspronkelijke monster fasescheiding 
onderging» 

Daarentegen vertonen de LSC-cocktails die de 
mengsels van gepolyethoxyleerd pplyoxypropyleen volgens de uitvinding 
bevatten een zeer geringe fasegevoeligheid voor hetzij watergehalte 
hetzij temperatuur over het normale teltemperatuurstraj ekt, Zo is het . 

- mogelijk zulke cocktails te bijna het maximale water gehalte 
ervan bij elke temperatuur tussen ongeveer 0 en 30°C en te meten bij 
elke gewenste temperatuur zonder dat men veel vrees behoeft te hebben 
dat dasescheiding zal optreden, Evenmin is een nauwkeurige temperatuur-

. regeling tussen het bereiden van het monster en de meting noodzakelijk, 
uit. fasescheidingsoogpunt gezien, Evenmin wordt de analist gekonfronteerd 
het 

me-tygebruik van een vast gel dat uiteindelijke fasescheiding zal onder-
gaan, in plaats van een heldere homogene vloeistof. In feite vindt geen 

« 
; faseverandering phats bij de meeste cocktails volgens de uitvinding 
: zelfs na langdurige bewaring gedurende weken of maanden. Deze cocktails 
hebben andere voordelen, een daarvan is de zeer lage lumenescentie of 

• fosforescentie die ze vertonen. Deze eigenschap minimaliseert valse 
.; tellingen veroorzaakt door licht uit de omgeving waaraan de cocktail 
tijdens mengen wordt blootgesteld. Minimalisering van de cocktailfosfores-

' centie betekent kortere equilibreringstijden die men kan toepassen tussen 
; het-tijdstip waarop de cocktail wordt bereid en het tijdstip van meting. 
De cocktails zijn bijzonder voordelig wanneer grote aantallen monsters 
automatisch geanalyseerd moeten worden. Alle monsters gemaakt volgens 
de uitvinding kunnen kort na het mengen in de automatisch monsterhouder 
geplaatst worden. Daar de initiële fosforescentie laag is en snel afneemt , f 
en de cocktail zo lang stabiel blijft zullen die monsters welke de teller 
"binnen 1 uur bereiken in feite vergelijkbaar zijn met de monsters die 
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de teller naar 18 of 20 uur bereiken. Daarna kunnen de monsters norma- > 

liter worden bewaard gedurende pedoden tot maanden terwijl de tellingen J 

van elk monster herhaalbaar zullen blijven, rekening houdend met de na- ! 

tuurlijke radioaktieve achteruitgang. 

Deze voordelen welke worden verkregen in vergelij- : i 
king met bekende cocktails bij vloeistofscinti-llatietelling in het al- ! 

gemeen worden nog duide-lijker waargenomen en zijn nog gunstiger bij het ! 

analyseren van monsters verkregen door radioimmunoassay-technieken, Daar-^ 

bij varieert het volume van het fionster dat wordt verkregen na scheiding , j 

van de gebonden van de ongebonden liganden of antigenen van monster tot i 
( 

monster, De nauwkeurigheid van de analyse neemt beduidend toe indien : 

grotere monsters kunnen worden gemeten en derhalve verdient het de ! 

voorkeur het gehele RIA-monster aan de cocktail toe te voegen, ongeacht j 

hoeveel wordt verkregen. Ook verdient het in de praktijk de voorkeur ; 

- niet elk monster precies te hoeven afwegen voor toevoeging aan de cocktail, t 
in het bijzonder indien grote aantallen monsters moeten worden geanaly-

seerd, Bij de beste bekende emulgatoren, dat wil zeggen die welke ! 

een zekere hoeveelheid RIA-monster konden bevatten gedurende bepaalde 

tijd zonder fasescheiding, waren er toch nog strenge grenzen aan de ' 

RIA-monstergrootte die kon worden ondergebracht, alsmede strenge tem- j 

peratuurbeperkingen, Scintillatiecocktails die de gemengde gepolyetho- ; 

xyleerde polyoxypropyleenemulgatoren volgens de uitvinding bevatten ver- J 

men geen afgescheiden fasen over brede trajekten van waterig RIA-monster-; 

gehalte en temperatuur. Derhalve elimineert de onderhavige uitvinding doeï-i 
treffend de noodzaak de RIA-monstergrootte en de temperatuur nauwkeurig j 

i 
te regelen, j 

Hoewel het derhalve de voorkeur verdient dat., een'' ' , 
i 

mengsel van gepolyethoxyleerde polyoxypropyleenmiddelen wordt gebruikt I 
i 

als oppervlakteaktief middel is 'tevens gevonden dat sommige van de ma- { 

terialen met deze struktuur, zonder dat ze met andere gepolyethoxyleerde , 
i 

polyoxypropyleenmiddelen gemengd zijn, van bijzonder voordeel zijn bij ; 
j 

RIA-analyse§, Lieberman testis diversegpolyethoxyleerde polyoxypropyleen- | 
! 

middelen afzonderlijk voor gebruik in LSC, namelijk vijf materialen j 

die onder de naam Pluronic in de handel gebracht worden door BASF 

Wyandotte,Corp.: Pluronic L35 (gemiddeld aantal oxypropyleengroepen ; 

50% poly(oxyethyleen) in het totale molecule); Pluronic L6ï (30 oxy- i 
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propyleengroepen, 10% poly(oxyethyleen)}j Pluronic L62 C30 oxypropyleen-
: groepen, 20$ poly(oxyethyleen))j Pluronic L92 (^7^ oxypropyleengroepen, 

20£ poly(oxyethyleen)); en Pluronic L121 (69 oxypropyleengroepen, 10% 

poly(oxyethyleen)), Het Lieberman-testsysteemwas een eenvoudig systeem 

• waarin het waterige deel van de cocktail zuiver getritiesrd water was. 

Lieberman concludeerde dat geen van de gepolyethoxyleerde polyoxyprppy-

leen detergentia geschikt was of vergelijkbaar met andere bekende LSC-

emulgeermiddelen. 

Thans is gevonden dat gepolyethoxyleerd poly-

oxypropyleen dat ongeveer 18 tot 'ongeveer 50 oxypropyleeneenheden in 

de .centrale keten en ongeveer 10 tot ongeveer 30 gew.% oxyethyleeneenheden 
1 in het totale molekuul bevat geschikt is als LSC-emulgeermiddel voor 

radioimmunoassaymonsters die buffers en plasma en/of menselijk of ander 

• serum bevatten. Het omschreven gebied omvat diverse materialen die ge-

: -test en ongeschikt bevonden zijn in het getritieerde watersysteem van 

Lieberman., namelijk Pluronic L6I, Pluronic L62, en Pluronic L92. Waarom 

' zulke materialen ongeschikt zouden zijn voor eenvoudige systemen zoals 

getritieerd water en toch voordelen vertonen ten opzichte van bekende 

emulgeermiddelen in de moeilijkere RIA-monstersystemen is in wezen niet 

bekend, Tevens is een aantal andere in de handel verkrijgbare gepolyetho-

xyleerde polyoxypropyleendétergeritia o m z o a l s Pluronic lk2 (gemiddeld 

aantal oxypropyleengroepen'20, 20% poly(oxyethyleen) in het totale mole-

kuul) en Pluronic L72 (35 oxypropyleengroepen, 20% poly(oxyethyleen)), 

> beide verkrijgbaar bij BASF Wyandotte Corp.. Ofschoon bij lange na niet 

' zo doeltreffend als het hierboven beschreven gemengde gepolyethoxyleerde 

: polyoxypropyleen-emulgeermiddelsysteem vertonen de bovengenoemde onge-

• mengde emulgeermiddelen aanzienlijk meer flexibiliteit dan bekende emul-

geermiddelen met betrekking tot de opnamecapaciteit voor het RIA-monster, 

De term "ongemengd" wordt hier gebruikt om onderscheidt te maken met 

de bovenbeschreven ''gemengde" gepolyethoxyleerde polyoxypropyleenuit-
' • xs * 

; voeringsvormen, en het nietcfe bedoeling toegevoegde hoeveelhedenvan 

'' reeds bekende emulgeermiddélen, zoals de geethoxyleerde alkylfenolen 

• en andere eerder genoemde emulgeermiddelen, uit te sluiten. In feite 

• blijkt de toevoeging van zulke emulgeermiddelen de flexibiliteit van f / ; 

deze "óngem'en'gde" gepolyethoxyleerde polyoxypropyleen-emulgeermiddelen 

..- bij de RIA-analyse te verbeteren. 
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Bovendien is "binnen het -gebied van de molekuul-
struktuur van de "ongemengde" gepolyethoxyleerde polyoxypropyleen-emul-
geermiddelen die hier boven beschreven zijn gevonden dat bepaalde ma-
terialen, verschillend van die getest door Lieberman, geschikt zijn 
voor vloeistofscintillatietelling in het algemeen, als ook voor RIA, 
In dit opzicht zijn gepolyethoxyleerde polyoxypropyleenmaterialen met 
ongeveer 32 tot 40 oxypropyleengroepen en ongeveer 10 tot 30% polyoxy-
ethyleen bevatten! superieur aan de andere verbindingen, van dezelfde 
formule en aan andere oppervlakteaktieve middelen volgens de stand 
van de techniek. Eveneens superieur, ofschoon niet zo uitgesproken, zijn j 
soortelijke materialen die ongéveer 18 tot ongeveer 25 polyoxypropyleen- j 
eenheden bevatten. De voorkeursverbinding is Pluronic L?2, terwijl • 
Pluronic L42 wat minder geprefereerd is. Deze verbindingen delen in 'j 
de voordelen van het mengsel van polyoxyethyleen polyoxypropyleen j 
oppervlakteaktieve middelen» zij het niet in dezelfde mate. Zowel Plu-
ronic L72 als Pluronic L42, bijvoorbeeld, zijn superieur qua bevattings-
capaciteit van waterig monster ten opzichte van Pluronic L62, Ze zijn | 
eveneens bijzonder bruikbaar bij de RIA-telling. NogmsiLs, emulgeermid- i 
delen binnen deze gebieden kunnen met voordeel worden gebruikt in j i 
kombinatie met andere typen van bekende emulgeermiddelen of detergentia. j 

Er bestaan nog een klasse van Pluronics, bijvoor- ; 
beeld Pluronic 1 0 R 5 en Pluronic 2 5 R 2 , eveneens van de Wyondotte Corpora- j 

tion, welke "omgekeerde Pluronics" kunnen worden genoemd, daar de struk- ; 
i tuur ervan het omgekeerde is van wat hierboven is weergegeven. Dat wil ; I zeggen zij hebben een hydrofiele centrale keten van polyoxjöbhyleen-een- i 

heden en hydrofobe eindgroepen van polyoxypropyleen-eenheden. Deze kun- j i nen ook worden gebruikt, alleen of gemengd, maar deze doen het lang niet j 
! zo goed als de hierboven besproken emulgeermiddelen. j 
| 

Zoals de deskundige duidelijk zal zijn kan elk i 
i 

van de materialen volgens de uitvinding met voordeel worden gebruikt in j 
t 

sommige omstandigheden in kombinatie met meervoudige oplosmiddelsystemenv 
* De uitvinding wordt toegelicht door de voorbeelden. 

Alle monsters worden geobserveerd bij de gegeven temperatuur tenminste I 
tot de volgende dag alvorens observaties van fysische toestand te regis-
treren. Alle percentages zijn volumepercentages, tenzij anders aangegeven:. 
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' Voorbeeld I. 

. Een materiaal zonder fluoren maar overigens gelijk 

aan een vloeistofscintillator vordt "bereid door met elkaar te mengen ter 

: vorming van een kleurloze ,vloeis,tof: 50 vol.# van een gepolyethoxyleerd 

; polyoxypropyleencopolymeer van de gemiddelde struktuur zoals hierboven 

beschreven en weergegeven * waarin y=30 en x=z=5 (Pluronic L62, van BASF 

• Wyondotte Corporation) en 50 voï,% t,2,4-trimethyIbenzeen. 

t Voorbeeld II. 

Een materiaal zonder fluoren maar overigens dat ; 

van een vloeistofscintillator wordt bereid door met elkaar te mengen,, 

ter vorming van een kleurloze vloeistof; 30 vol.% van een copolymeer 

van de gemiddelde struktuur als hierboven weergegeven waarin y=35 enx=z=5,8 

; (Pluronic LT2), 20 vol,$ van een copolymeer van die struktuur maar vaar-

' bij y=20,8 en x=z=3,Jf (Pluronic IA2) en 50 vol./? 1,2,4-trimethylbenzeen. 

* Voorbeeld III, 

Een LSC-materiaal zonder fluoren maar overigens 

dat van een vloeistofscintillator wordt bereid door met elkaar te mengen, 

ter vorming van een kleurloze vloeistof: 40 vol.$ van een geethoxyleerd 

nonylfenol met de'volgende gemiddelde struktuur (Tergitol IJPX, Union Car-

bide Co.}: ' 

p-( t-C^ 9) -CgH^-0- (CH2-CH2-0) 1 q j 5-H 

30 vol,$ p-xyleen en 30 vol.% 1,2,4,-trimethylbenzeen. . 

Voorbeeld IV. 

Een radioimmunoassay-monster waarin alles voorkomt 
O 

behalve de radioaktiviteit in een Digoxin / H7 Radioimmunoassay Kit van : 

Hew England JTuclear Corp. wordt bereid door verschillende van de kompo-

nenten van deze kit te mengen. Het mengsel wordt gemaakt uit 7 volumedëten 

van het bufferconcentraat, 2 volumedelen van het verdunningsmiddel gebruikt 

in de aktieve koolsuspensie van de kit (dat wil zeggen equivalent aan 

de aktieve koolsuspensie die bij de kit geleverd wordt maar zonder de 

kool), en T°èêel van normaal menselijk serum, welke alle waterige oplos-

singen of dispersies zijn. Kaast het normale menselijke serum bevat het 

mengsel runderserumalbumine en natriumdiwaterstoffo sfaatbuffer uit het 

bufferconcentraat en aktieve koolverdunningsmiddeloplossingen en andere 

materialen'.''" 

Monsters worden bereid door 0,90 ml van het boven-
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staande mengsel te schudden met 10,0 ml van de ISC-materialen van de > 
voorbeeld I, II en III, De monsters laat men met rust bij 2k°C gedurende j 
20 uur en observeert ze dan. Idealiter is een homogene transparante , 
tot licht translucente vloeibare opkssing gewenst, Afscheiding van • 
vaste stof of van vloeibare bestanddelen is ongewenst omdat mén niet ! i 
weet of een deel van de radioactiviteit mogelijkerwijs aanwezig is in • l 
een praktisch, equivalent monster zich aan nauwkeurige telling zal ont- i 
trekken. De monsters worden tevens geobserveerd na op een konstante tem- j 
peratuur van 5°C gehouden te zijn gedurende 18 uur. Deze beide temperaturen 
van 2k°C en 5°C vertegenwoordigen de meest gebruikelijke feitelijke om-
standigheden voor gebruik van mengsels van LSC-materialen. De waarnemingen 
worden weergegeven in tabel A, ! 

TABEL_A. ; 
Uiterlijke aanblik bij het houden van radioimmunoassay- ! 

" monsters in diverse LSC-materialen, ] 
2k°C/20 uur 5°C/l8 uur j 
homogeen trans- homogeen trans- ' ! > 1 
parante opl, parante opl. I f 
homogene trans- homogene trans- j i 
parante opl. parante op. ' 

i 
precipitaat troebele opl. 
3 mm diep 
homogene trans- afscheiding van 2e t 
parante op, vloeibare fase j 

h Het is bekend dat verdunningen van waterige oplossingen van polaire { 
materialen met extra water het vaak mogelijk maken het verdunde monster , j 
op te lossen in het LSC-materiaal; dit is hier geprobeerd om het precipi- , 
taat te vermijden dan verkregen wordt uit voorbeeld III, j 
Voorbeeld V, ' ! 

Een LSC-materiaal dat een cocktail vertegenwoordigd 
die gewoonlijk wordt gebruikt door deskundigen, wordt bereid döor met 
elkaar te mengen, ter vorming van een heldere, bleekgele, blauw-fluoresce-l 
rende vloeistof: 33»3 vol./S van een geëthoxyleerd octylfénol van de volgen-
de gemiddelde .struktuur (Triton X-100, Rohm and Haas Co.): 

^ f 
p-(t-C8H17)-C6Hlt-0-(CH2CH2-0)g H j 

met 66,7 vol,# tolueen,J,55._g/liter PPO en 0,12 g/liter Bis-MSB. 

LSC-materialen Toegevoegd water 
Voorbeeld I 

Voorbeeld II 

Voorbeeld III 

Voorbeeld III 0,9 ml* 
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Variërende percentages water verden met de hand 

geschud met de cocktail tot verder schudden geen zichtbare verandering 

in het uiterlijk van het mengsel te veeg "bracht, De mengsels worden ge-

* houden in een thermostaatbad^durende enige uren, veer geschud, en 18 

5 uur op dezelfde temperatuur gehouden. Eet fysische uiterlijk vordt uit-

gezet in figuur 1, Men zal opmerken dat de vat er gehalten van 0 tot h% 

' niet praktisch bruikbaar zijn in de LSC omdat het mengsel zich scheidt 

in tvee vloeibare fasen. Bij de gebruikelijke instrumentele teltempera-

^ tuur van 5°C zijn de vatergehalten van 11 tot 16$ niet bruikbaar, en 

10 , bij de gebruikelijke teltemperatuur van 2U°C zijn vatergehalten van 

.15 totQ20$ niet bruikbaar, in verband met fasescheiding. Bij temperaturen 

tot 2k C vorden gelen gevormd met vatergehalten boven 15 tot 20$. Deze 

gelen scheiden zich in tvee fase na staan gedurende enige dagen bij 20°C, 

Voorbeeld VI. 

15 Een LSC-materiaal vordt bereid door met elkaar 

te mengen ter vorming van een heldere, bleekgele, blauv-fluorescerende 

I vloeistof: 2k vol,$ van een gepolyethoxyleerd polyoxypropyleencopolymeer 

met de hierboven weergegeven gemiddelde struktuur, waarin ¥-35 en x-z=5j8 

; (Pluronic LJ2), 2h vol,% van een copolymeer van soortelijke struktuur waar-
i 

20 . in y=20,7 en x=z=3,4 (Pluronic L42), 52 völ.% 1,2,4,-trimethylbehzeen, 

0,50 g/li-ter Bis-MSB en k$0 g/liter ?P0. 

f Het gedrag van het materiaal met water bij bewa-

! ring bij verschillende temperaturen gedurende 18 tot 2h uur op de in 
! . 1 . 
• voorbeeld V beschreven vgze wordt geobserveerd en uitgezet infig,2. 
i 

25 > Opgemerkt zal worden dat de watergehalten van 0 tot 20$ bruikbaar zijn 

j voor deze LSC in het temperatuurtrajekt van 0 -tot 29°C, en dat de 

i diverse mengsels met water blijkbaar vrij-zijn van grote gebieden van 

bifasische aard, 

; Voorbeeld VII. 

30 Een LSC-materiaal wordt bereid door met elkaar 

te mengen, ter vorming van een heldere, bleekgele, blauw-fluorescerende 

vloeistofv50 vol.% van een copolymeer van de hierboven weergegeven 

| gemiddelde struktuur, waarin y=30 en x=z=5 (Pluronic LÖ2), met 50 vol.% 

1,2,4-trimethylbenzeen, waarbij 0,50 g/liter Bis-MSB en 5,00 g/liter 
i 

35 ; PP0 wordt' bijgemengd, 

• Toevoeging van icrementele hoeveelheden water 
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en laten staan als in voorbeeld VII, resulteert'in een heldere, blijk-

baar een-fasige vloeistof over een trsgakt van 0 tot 12,5$ water over 

een temperatuurtrajekt van ongeveer 5 tot ongeveer 25°C, Boven 12,5$ 

water scheidde het mengsel zich in twee fasen bij bewaring.' Bij ongeveer 

30 tot ongeveer 50$ water werd een doorschijnende gel gevormd. 

VoorbeëH VIII. 

Een LSC-materiaal wordt bereid door met elkaar mengen van; 

100 ml van een gepolyethoxyleerd polyoxypropyleen met de hierboven : 

weergegeven struktuur waarin y=20,7 en x=z=3,1* (Pluronic L^2), 100 ml • 

1,2,l+-trimethylbenzeen, 1 gram PP0 en 0,1 g Bis-MSB, Dit materiaal was ! 

'een heldere vloeistof bij 0$, 5$, 10$, 15$ en 20$ water. Bij een hoeveel-j 

heid water van 25$ werd -een twee-fasen-systeem verkregen, > 

Voorbeeld IX. ; 

Een LSC-materiaal werd bereid door tezamen mengen van ; 

100 ml van een gepolyethoxyleerd polyoxypropyleen van de hierboven w j 
i 

gegeven gemiddelde struktuur waadn y=35 en x=z=5,8 (Pluronic L72), ) 
i 

100 ml 1,2,̂ -trimethylbenzeen, 1 gram PP0 en 0,1 gram Bis-MSB, Dit j 

materiaal was een heldere vloeistof bij watergehalten van 0, 5? 10, 15 j 

en 20$. Bij een gehalte van 25$ water werd een heldere gel gevormd. j 
i 

Voorbeeld X. > 

De LSC-materialen in voorbeelden V, VI, VII, VIII en IX, \ 

werden beproefd op LSC-efficiency door de methode die door de deskundige I 
• . i 

algemeen als de meest betrouwbare wordt erkend, die van interne standaard-
3 3 ' disatie, De gebruikte isotoop is H, en de vorm is HiïO. De teltempeiafcuurj 

is 5 tot 12°C, en de gebruikte instrumenten zijn Packard Tri-Carb 3320- j 
i 

apparaten van Packard Instruments Co., die bij optimale omstandigheden ! 

voor elk mengsel werden bedreven. De efficiencys varieren van instrument j 

tot instrument en hangen af van de instellingen van alle telparameters 

op het instrument. De Packard Tri-Carb 3320 is een typisch veel gebruikt 

instrument, dat in staat is een verzegelde, ongedoofde tritiumstandaard j 

te tellen met ongeveer 60$ efficiency. De resultaten wordenweergegeven i 
in tabel 13. ; 

74 1 5 5 9 5: 



TABSL B, 

Tritium-tel-efficiencies van LSC-materialen, 

Water in LSC-materiaal LSC-materiaal LSC-materiaal LSC-materiaal LSC-materiaal 
monster van voorbeeld V van voorbeeld VI van voorbeeld VII van voorbeeld VIII -van voorbeeld IX, 
geen k1% 40$' ko% 36$ • 35$ 
5$ 3h% '3% 35% 31$ 32$ 
1Q$ 32,% 33% 33% " 28$ 3-1$ 
35$ fase-scheiding 32% fase-scheiding 27$ 29$ 
20; • * faae-schéiding 30$ ' fase-scheiding 23$ 23$ 



20 

Metingen uitgevoerd onder toepassing van dezelfde 
i 

technieken geven een tel-éfficiency van 33$ voor 10 ml van het LSC-mate- j 
i 

riaal van voorbeeld VI, indien gemengd met 0,9 ml van het RIA-monster ! 
van voorbeeld IV, en een tel-efficiency van 33$ voor 10 ml van het LSC- ; 

5 materiaal van voorbeeld VIII indien gemengd met 0,9 ml van het RIA-mon- | I 

ster van voorbeeld IV. j 
-. Voorbeeld XI. 

In vele gevallen kunnen de waterige monsters voor ; i • • • • 1 

vloeistofscintillatietelling slechts m tamelijk klem' volume worden ver-j 
10 kregen, zoals met de Packard 305 oxidatieinrichting van Packard Instruments, 

Iric. Sommige systemen produceren waterig monster van slectts 0,2 tot' 0,3 i 
ml, terwijl andere systemen monsters verschaffen van ongeveer 0,8 tot 1,0̂  
ml. Bij het analyseren van deze kleine waterige monsters is het wenselijk ; 
LSC-materialen met een hoge efficiency te gebruiken die een lager emul- ! 

15 * geermiddelgehalte hebben. Het is in het bijzonder wenselijk een enkel j I 
LSC-materiaal te hebben dat gebruikt kan worden voor zô L de monsters i 
van 0,2 tot 0,3 ml als de monsters van 0,8 tot 1,0 ml. Om te laten i 
zien dat de mengsels volgens de uitvinding voor beide mönstergröten | 
geschikt zijn met een hogere efficiency dan vroeger bereikbaar was j 

20 werd een LSC-materiaal bereid dat lagere hoeveelheden van de emulgeer- l -
. middelen van voorbeeld VI bevatten, door 17 vol,$ Pluronic L72, 17 vol.$ j 
Pluronic L^2 en 66 vol.$ 1,2,̂ ,-trimethylbenzeen te mengen met 0,50 g/litér 
Bis-MSB en 5,00 g/liter PP0. Bij dit lage emulgeermiddelgehalte bleek ; i 

, uit fasewaarnemingen met incrementele hoeveelheden water dat binnen het j 
25 'trajekt van ongeveer 0,6 tot 1,1$ water gemengd met het bovengenoemde . i 

materiaal een 2-fasen-systeem resulteerde in plaats van een enkele homo- j 
gene vloeistof. Dit probleem werd echter opgelost door 12,0 g/liter toe ! i 
te voegen aan het bovengenoemde materiaal waarna dit met water verrijkte j . 

: materiaal te behandelen als het basis-LSC-materiaal. De efficiencies ge-
30 meten voor dit met water verrijkte LSC-materiaal voor 0$, 5$ én 9,1$ t 

waterige monsters, worden weergegeven in tabel C als LSC-materiaal XI-A.- ; 
, Met dit met'water verrijkte LSC-materiaal worden geen bifasische trajekten 
; tussen ongeveer 0 en 9,1$ waargenomen. Indien men zeker wist dat alle < .. i waterige monsters die getest moeten worden beneden of boven het trajekt j 

35 • van 0,6 tót 1,1$ zouden zitten zou het' natuurlijk niet nodig zijn water j j toe te voegen ter_vermi_jdinĝ an jfase_sctóding,__en_in...dat geval, zouden , de 
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efficiencies verkregen uit een mehgsel volgens cle uitvinding nog iets 

hoger zijn. In het belang echter van het verschaffen van een LSC-materiaal 

dat het gehele trajekt van weinig water bevattende waterige monsters 

kan verwerken kan het geringe verlies aan efficiency veroorzaakt door • 

5 toevoeging van water worden getolereerd. 

Ter vergelijking wordt een LSC-materiaal gekozen 
! .waarvan wordt aangenomen dat het het meest doeltreffend is van-de bekende 

. LSC-systemen voor dit trajekt van gehalten van waterige monsters. Het 

= wordt bereid door met elkaar te mengen 250 al van een geëthoxyleerd 

10 ' dodecylfenol van de volgende gemiddelde struktuur (Tergitol 12P-9, Union : 

Carbide): 

• p-Ct-C^H^J-CgH^-O-CCHgCHg-O)^ • 

: met 650 ml 1,2,4 -trimethylbenzeen, 100 g nafthaleen, 3,92 g PPO en 0,08 g 

i Bis-MSB. Dit LSC-materiaal wordt in tabel C aangeduid als LSC-materiaal 

15 ' XI-B. 

Het gedrag van dit materiaal met water bij houden t • 

; cp diverse temperaturen gedurende 18 tot 2k uur wordt weergegeven in fig, 3. 

! Opgemerkt zal worden dat watergehalten gebruikt kunnen worden bij 23°C van' 

: 0 tot 0,9$ water, niet van ongeveer 0,9 tot 2,9% water, en vervolgens 

20 'r weer wel van 2,9 tot 13,5$ water. Verder blijkt dat mengsels bereidt met 

j water bij gewone kamertemperatuur van 20-30°C tweefasig kunnen worden bij 

[ houden in LSC-instrumenten bij de gebruikelijke instrumentele temperatuur 

: van 5°C, 10°C en 12,5°C. Deze fase-anomaliën zijn niet te verhelpen door 

i water toe te voegen, zoals het geval is bij de LSC-mengsels waarmee 
I I 

. ,25 f vergeleken wordt. De tel-efficiencies worden gegeven intabel C, en werden. 

; bepaald op dezelfde wijze als die welke in tabel B worden weergegeven. 

' TABEL C. 

: Tritium-tdb-efficiencies voor monsters met een laag watergehalte. 

I Vat er in monster LSC-materiaal XI-A LSC-materiaal XI-B 

30 | geen kl% kl% 

5,0$ 39% . 31% 

; 9,1$ ' - 3 6 % 3h% 

j Behalve dat het hoge tel-efficiencies heeft en 

i eên-fasig is,over het gehele trgpkt van 0 tot 9,1$ water vereist het 

35 : met water'bereikte LSC-materiaal XI-A niet de aanwezigheid van nafthaleen, 

-• welke LSC-materiaal XI-B tanêLijk stekend van geur maakt, en derhalve pret- * 
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tiger te hanteren is hij LSCj-analyse, 
Voorbeeld XII. • ! 

i 
Het LSC-materiaal in de voorbeelden VI, XI-A en ' 

XI-B wordt getest op luminescentie of fosforescentie•(dat indien aanwe- ; 
zig zou leiden tot valse tellingen op de Packard 3320 tellers door be- j I 
straling van 10 ml volumes van triplicaatmonsters van elk materiaal on- j 
der standaard omstandigheden van houder, geometrie, temperatuur en tijd, : 
door middel van een kwikdamplamp, Dit is bedoeld om het mengen "van een \ 
LSC-monster in tl-buislicht of in zonlicht te simuleren, een procedure j 
die' erom bekend staat valse tellingen te geven ten gevolge van fosfores- j 
ce.ntie en niet radioaktiviteit stoot. Hoe minder tellingen verkregen j 
onder deze standaardomstandigheden, hoe meer de monsters worden geteld j 
alsof ze tritium bevatten, hoe beter. De resultaten worden weergegeven j 
in tabel D. 1 

( 

TABEL D. J i 
Tellingen per minuut, waargenomen in uniforme test van door j 

• ultraviolet licht teweeg gebrachte luminescentie. ! 
LSC-materiaal van voorbeeld VI: gemiddelde waarde ^ 650 cpm ! i 
LSC-materiaal van voorbeeld XI-A: gemiddelde waarde 100 cpm j 
LSC-materiaal van voorbeeld XI-B: gemiddelde waarde 11+00 cpm ] 

Samenvattend is gevonden dat LSC-materialen die ! 
gepolyethoxyleerde polyoxypropyleen-emulgeermiddelen bevatten, afzonderlijk 
genomen, die van 1Ö tot 28 oxypropyleengroepen per keten of ongeveer 32 . ; 
tot 1+0 oxypropyleengroe-pen per keten hebben, en die een ketengehalte j i 
van polyoxyethyleen van ongeveer 10 tot 30$ van het polyoxypropyleengehalte 
hebben, grote hoeveelheden waterig monster kunnen herbergen over brede ; 
temperatuurstrajekten ter verschaffing' van homogene blijkbaar een-fasige 
vloeistoffen welke 'geschikt zijn voor vloeistofscintillatietelling. 
Dit is bijzonder verrassend gezien het feit dat een materiaal van 
dezelfde struktuur maar met een oxypropyleenketenlengte tussen de j i 
beide trajekten (Pluronic L62) veel beperkter is in zijn waterig monster ? 
bevattende «capaciteit. Verder is'gevonden dat emulgeermiddelen van de- j 
zelfde struktuur en met een oxypropyleenketenlengte van ongev® 18 tot 
ongeveer 50, afzonderlijk genomen, steeds succesvol zijn bij het disper- ! 

/ . \ 1 
geren van,monsters van radioimmunoassay of andere concurerende bindings- j 
analyses ter vorming van homogene vloeistoffen welke geschikte zijn voor ; 

/ ' 
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scintillatietelling, terwijl "bekende emulgeermiddelen niet succesvol 

waren, Verder is gevonden dat mengsels van emulgeermiddelen met dezelf-

de struktuurformule met ongeveer 15 tot 56 oxypropyleeneenheden per ke-

ten en een ketengehalte van ongeveer 1 tot ongeveer 30 oxyethyleeneen-

5 heden zelfs heter dan de "bovengenoemde groepen van die emulgeermiddelen 

zijn, vermogen om waterige monsters, waaronder RIA- en andere monsters, 

. „homogeen te dispergeren, qua tel-efficiency, die hoger is, en qua andere 

aspekten. 

Ofschoon een aantal uitvoeringsvormen in detail 

10 beschreven zijn zijn andere uitvoeringsvormen, toepassingen en voordelen 

duidelijk aan de deskundige op dit gebied uit het bovenstaande, deze 

vallen alle binnen het kader van de uitvinding. 

C O N C L U S I E S , 

1, Werkwijze voor de bereiding van een vloeistof-

15 'scintillatie-telmateriaal, met het kenmerk, dat men tenminste êên oplos-

middel, een scintillerende opgeloste stof en een oppervlakteaktief mid-

del mengt, waarbij het oppervlakteaktieve middel een mengsel omvat van 

een eerste materiaal mefcde volgende struktuurformule: 

HO-/CH2-CH2-O7x-/?H-CH2-O7 -/CH2CH2-O72-H 
20 ' Cïï3 

waarin y ongeveer 15 tot 56 is en x en z ongeveer 1 tot 35 zijn, en 

een tweede, verschillend materiaal met de volgende struktuurformule: 

i HO-/CE2-CH2-07xt-/CH-CH2-07y1-/CH2CH207zt-H 

CK3 • 

25 waarin y' 15 tot 56 is en x' en z' ongeveer 1 tot 35 zijn. 

! 2, Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk 

dat y en y' ongeveer 18 tot ongeveer 50 zijn en het totale gehalte aan 

- oxyethyleenanheden ongeveer 10 tot ongeveer 30$ van het totale gewicht 

in de beide molekulen bedraagt. 

30 ; 3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2 met het kenmerk 

dat de som van x+y+z groter is dan de som van x'+y'+z', 

4. Werkwijze volgens conclusie 3, met het kenmerk 

! dat y terecht tot 56 is en y' 15 tot 30. 

jt 5. Werkwijze volgens conclusie met het kenmerk 

35 : dat y ongeveer 32 tot 1+0 is en y' ongeveer 18 tot 28. 

ï 6. Werkwijze volgens een van de voorgaande.conclusies 

74 1 5 5 § 5 



24 

met het kenmerk dat y ongeveer 35 en y' ongeveer 20 is, 

7, Werkwijze volgens een van de voorgaande con- i 

clusies met het kenmerk dat men in het mengsel een waterigmmster op- ; 

neemt dat gemeten moet worden, 

8, Werkwijze volgens conclusie 7 met het kenmerk j 
i 

dat men het waterige monster opneemt in het vloeistofscintillatiema- i 

teriaal in een hoeveelheid van ongeveer 1 tot 25$. 

9, Werkwijze voor de bereiding van een materiaal : 

voor het dispergeren en gedispergeerd houden van een waterig radio-

immunoassay-monster in een vloeibaar scintillatiemateriaal met het ken- j 

merk dat men in dit materiaal een verbinding van de volgende struktuur- : 

formule opneemt: ; 

H0/CH2-CH2-07x-/CH-CH2-07y-/CH2-CH2-07z-H ! 

CH- I j I 

-waarin y ongeveer 18 tot ongeveer 50 is en het totale gehalte aan oxy- j 

ethyleeneenheden ongeveer 10 tot ongeveer 30 gew,$ van het molekuul j 

bedraagt. | 

10, Werkwijze volgens conclusie 9 met het kenmerk ! 

dat het radioimmunoassaymateriaal anorganische zouten en een dierlijke i 
bloedfraktie bevat. i I 

11, Werkwijze volgens conclusie 9 of 10 met het j 

kenmerk dat verder tenminste een organisch oplosmiddel opgenomen wordt, j 

12. Werkwijze voor de bereiding van een vloeistof-
i 

scintillatietelmateriaal, met het kenmerk dat men in een dergelijk j 

materiaal een radioimmunoassay-monster en een materiaal met de volgende j 

struktuurformule: j 
H0-/CH„-CH5~07 -/CH-CH--07 -/CH_CH5-O7 -H I - d d - x d - y - d d - z ! 

CH_ ; 
-> ! 

opneemt, waarin y ongeveer 18 tot ongeveer 50 is en het totale oxyethyleen-

gehalte ongeveer 10 tot 30 gew.$ van het molekuul bedraagt. 

13. Werkwijze voor de bereiding van een materiaal ( 

voor het dispergeren en gedispergeerd houden van een waterig monster \ I 
in een vloeistof scintillatiemateriaal, met het kenmerk dat men .in dit ; 

materiaal een-verbinding opneemt met de volgende struktuurformule: 

HO-/CH2-̂ CH2-07x-/CH-CH2-07y-/CH2CÏÏ2-.07z-H j " 
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waarin.y 18 tot 28 of 32 tot UO is en het totale oxyethyleengehalte 10 

tot 30 gev,% van het molekuul bedraagt. 

1U. Werkwijze volgens conclusie 13 met het kenmerk 

dat men verder tenminste een organisch oplosmiddel opneemt, 

15. Werkwijze volgens conclusie 13 of 1k met het 

kenmerk dat y ongeveer 35 is» 

16. Werkwijze volgens conclusie 13 of met het 

kenmerk dat y ongeveer 20 is. 

17. Werkwijze voor .de bereiding van een vloeistof-

scintillatietelmateriaal, met het, kenmerk dat men de volgende bestanddelen 

mengt: tenminste êên oplosmiddel, een scintillerende opgeloste stof en 

een oppervlakteaktief middel een stof van de volgende struktuurformule 

omvat: 

H0-/CH2-CE2-07x-/CH-CH2-07y-/CH2-CH2-07z-H, 

CH3 
waarin y 18 tot 28 of 32 tot ̂ 0 is en het totale gehalte aan oxyethyleeneenheden 

'ongeveer 10 tot 30 gew.$ van het molekuul bedraagt. 

18. Vloeistofscintillatietelling, met het kenmerk 

dat men een te analyseren monster mengt met een vloeistofscintillatie-

materiaal dat een mengsel omvat van een eerste materiaal met de struktuur-

formule: 

H0-/CH2-CH2-07x-/CH-CH2-07y-/CH2-CH2-07z-H, 

CH3 
waarin y ongeveer 15 tot 56 is en x en z ongeveer 1 tot ongeveer 30 zijn, 

en een tweeee materiaal met de struktuurformule; 

HO-/GH2-CH2-O-7X,/GH-CH2-O7Y,-/CH2-CH2-O7Z, H, 

waarin y' ongeveer 15 tot ongeveer 56 is en x en z ongeveer 1 tot 30 zijn, 

en het vloeistofscintillatiemateriaal blootstelt aan een scintillatietel-

ler, 

19. Werkwijze volgens conclusie 18, met het kenmerk 

dat y en y' ongeveer 18 tot ongeveer 50 zijn, en de totale gehalten aan 

oxyethyleeneenheden ongeveer 10 tot ongeveer 30$ van het totale gewicht 

zijn in beide molekulen, , • • •• • 

. " ' 20. Werkwijze volgens conclusie 19 met het kenmerk 

'dat y ongeveer 30 tot 56 is en y' ongeveer 15 tot 30 is. 
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21. Werkwijze volgens conclusie 20 met het • 
kenmerk dat y ongeveer 35 en 'y' ongeveer 20 is, s i 

22. Werkwijze volgens een van de conclusie 18 tot 
21 met het kenmerk dat het te analyseren monster een radioimmunoassay-

5 monster is, ; 
23. Werkwijze voor het analyseren van radio- ,; 

immunoassaymonsters, met het kenmerk dat men het monster mengt met een 
vloeistofscintillatiemateriaal dat een stof van de volgende algemene j 
formule omvat: ' 

i 

10 HO/CHg-CHg-OZ^CH-CHg-OZy/CHg-CHg-O-Z^,^ .) • | 
CH ' j j i waarin y ongeveer 18 tot ongeveer 50 is en het totale gehalte aan oxy- ! 

ethyleeneenheden ongeveer 10 tot 30 gev.% van het molekuul is, • • 
24. Vloeistofscintillatietelling, met het kenmerk 

15 - dat men een te analyseren monster toevoegt aan een vloeistofscintillatie-
materiaal, dat een verbinding van de volgende struktuurformule omvat: 

H0/CH2-CH2-07x/CH-CH2-07y/CH2-CH2-0-7zH, !. 

" " " " :•• J 
waarin y ongeveer 18 tot ongeveer 28, of ongeveer 32 tot ongeveer kO is 

20 en het totale gehalte aan oxyethyleeneenheden ongeveer 10 tot 30 gev.% van 
het totale molekuul bedraagt, en het materiaal vervolgens blootstelt 
aan een scintillatieteller, ! 

25. Werkwijzen en produkten in hoofdzaak als j i beschreven in de beschrijving en/of de voorbeelden, " | ' 
» 

25 26, Materiaal verkregen volgens de werkwijze j 
• van of omschreven in een van de conclusies 1 tot 17. I-

/ - ! '' i 
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