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STELLINGEN

De dalende tendens in de gemeten activiteitswaarden voor een 125I-bron bij
toenemende detectorafstand, zoals door Eldridge en Crowther (20) werd ge-
vonden, is niet zozeer een gevolg van evaluatiefouten, doch veeleer een gevolg
van het t.o.v. de directe straling relatief intenser worden van de gedetecteerde
comptonradiatie, waardoor de gebezigde coihcidentie-techniek zijn toepasbaarheid
verliest.

II

De formule, waarop de coihcidentie-methode van Harper et. al (29) berust,
bevat een fundamentele denkfout.

III

De coïncidentie-methode volgens Brinkman (Stelling IX, proefschrift Gem. Uni-
versiteit van Amsterdam, 1962) mag uitsluitend worden toegepast bij een geome-
trische detectie-efficiency van 100%.

IV

Het is onjuist om bij activiteitsbepalingen met behulp van profielscans een detector
met gefocusseerde collimator toe te passen.

Bij een tweedimensionale vlakke scan over een ruimtelijk verdeelde hoeveelheid
radioactiviteit is het voor activiteitsberekeningen geoorloofd alle activiteit gecon-
centreerd te denken in een plat vlak op willekeurige afstand tot het vlak van
scanning, mits er geen verzwakking van betekenis optreedt in bron en/of inter-
mediair.

VI

Kinderen lijdende aan Bartter's syndroom vertonen een opmerkelijke verbetering
in hun kaÜumhuishouding en in hun constitutionele ontwikkeling, wanneer zij
dagelijks behandeld worden met indomethacine in adequate doses verdeeld over
24 uur in combinatie met KC1-suppletie.

VII

Het is aangetoond, dat het totale lichaamskalium bij patiënten, die een behandeling
met diuretica ondergaan, nagenoeg niet afneemt, ofschoon de optredende daling
van het extra-cellulaire kalium (serum-kalium) anders zou doen vermoeden.



VIII

Alvorens multi-nodulaire struma te behandelen met thyroidhormoon ter afremming
van het schildkliermetabolisme, dient men na te gaan of er sprake is van autonoom
functioneren, aangezien er in dat geval geen verkleining van de schildklie/ valt te
verwachten met als mogelijk resultaat een verhoogde T^-concentratie in het bloed.

IX

Het gebruik van het radio-isotoop I is vergeleken bij eenzelfde activiteitshoe-
veelheid I in de praktijk qua stralingsbelasting veelal aanzienlijk minder gunstig
dan de factor 100, die theoretisch aanwezig is.

Toepassing van uranium U voor de contra-gewichten in het besturingssysteem
van vliegtuigen betekent bij calamiteiten een extra risico voor de omgeving.

XI

Een soberder uitvoering van het periodiek "Natuurbehoud'" van de "Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland" zou haar behoudsakties ten
goede kunnen komen.

XII

Economische voorspellingen hebben met astrologische voorspellingen gemeen,
dat zij soms uitkomen.

XIII

Veelvuldig wordt de term "Stralenbescherming" gebezigd, waar "Stralingsbe-
scherming (Stralingshygiëne)" bedoeld wordt.

XIV

Willem Frederik Hermans heeft in zijn roman "De donkere kamer van Damocles"
bij een routebeschrijving van de "Blauwe Tram" de Laan van Nieuw Oost-Indië
vermeld, waar het de Koningin Wilhelminalaan betrof (die overigens gedurende de
oorlogsjaren Admiraal de Ruyterlaan moest heten).

K. J. van Damme, 9-11-1977.
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VOORWOORD

Sedert Evans (22) in de dertiger jaren voor het eerst een "Whole-Body Radioactivity
Monitor" ("Whole-Body Counter" = WBC) construeerde, toen hij trachtte m.b.v.
een Geiger-Müller buis -26Ra aan te tonen bij personen, die bij de uitoefening van
hun beroep wellicht met radium waren besmet geraakt en daarin ook slaagde, heeft
dit instrument een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Heden ;en dage
treft men verspreid over de gehele wereld enige honderden WBC's aan van uiteen-
lopend type. (Zie "Directory of Whole-Body Radioactivity Monitors", 64). Een
historisch overzicht van deze interessante technologische ontwikkeling vindt men
beschreven door Rajewski et al. (49).
Enerzijds is deze ontwikkeling een direct gevolg van de praktische toepassing van
kernenergie met de daaraan verbonden stralingshygiënische aspecten, anderzijds
een gevolg van het beschikbaar komen van kunstmatige radioactieve isotopen, die
op verschillende terreinen, o.a. op het gebied van de geneeskunde, toepassing heb-
ben gevonden.
Een WBC is immers bij uitstek geschikt om hen, die beroepshalve in de nabijheid
verkeren van, of omgaan met radioactieve materialen regelmatig te controleren op
eventuele radioactieve contaminatie. En mocht zich onverhoopt een calamiteit
voordoen, waarbij ook de niet professionele bevolkingsgroep betrokken is, dan
vormt een WBC een belangrijk instrument om aard en omvang van een eventuele
besmetting in de getroffen regio mede te helpen vaststellen.
De geneeskundige betekenis van een WBC is vooral daarin gelegen, dat bij toe-
passing van radionucliden voor de studie van metabole processen, of voor diag-
nostische doeleinden, volstaan kan worden met activiteiten op /uCi-niveau dank-
zij de grote gevoeligheid, hetgeen voor proefpersoon of patiënt een veelal te ver-
waarlozen stralingsbelasting inhoudt.
Ter illustratie van de te bereiken hoge gevoeligheid vermelden wij in dit verband,
dat het mogelijk blijkt het totale lichaamskalium bij een mens vast te stellen door
de altijd aanwezige zeer geringe ^K-activiteit te bepalen! Zoals bekend is 4^K
zwak radioactief (Ty = 1,26 x 109j.) en maakt het voor 0,0118% deel uit van
natuurlijk kalium, dat als zodanig in het lichaam voorkomt.
In het begin der zestiger jaren ontstonden er op instigatie van het i.A. Cohen
Instituut voor Radiopathologie en Stralenbescherming (1RS) *) te Leiden plannen,
die moesten leiden tot de opstelling van een WBC in de randstad Holland. .
Elders bestonden er eveneens plannen, welke resulteerden in een WBC te Arnhem
- de eerste in den lande - op het terrein van de KEMA onder beheer van de Radio-
logische Dienst TNO en een WBC opgesteld bij het Energie-onderzoek Centrum
Nederland (ECN) te Petten, beide in gebruik sedert 1965 (64).
Van meet af aan was de Faculteit der Geneeskunde van de Rijksuniversiteit te
Leiden ten nauwste betrokken bij het WBC-project van het 1RS en bleek bereid

*) Sedert 1 november 1974: "J.A. Cohen Instituut, Interuniversitair Instituut
voor Radiopathologie en Stralenbescherming".



een éénmalige subsidie te verstreKken voor ongeveer de helft van de begrote
aanschaffingskosten.
Medio 1967 kon onder management van het 1RS met de daadwerkelijke uit-
voering der plannen een aanvang worden gemaakt, welke resulteerden in een WBC-
opstelling *) met vier 4 % " x 4" NalCTO-scintillatiedetectoren, (Van Damme en
Barnhoorn, 15; Deel 1, hfdst. IV). In november 1968 reeds konden de eerste
calibratiemetingen worden verricht.
Hierbij tekenen wij aan, dat deze voorspoedige gang van zaken niet mogelijk ge-
weest zou zijn zonder het vele voorbereidende werk voor een zeer groot gedeelte
verricht door Dr. J.H. Meilink, lector in de Medische Stralenfysica aan de Rijks-
universiteit te Leiden.
Mede dankzij de welwillende en efficiënte medewerking van de heer E.W. te
Hennepe, administratief directeur van het 1RS (helaas in 1975 overleden) en de
heer D.A. Biben, technisch directeur van het AZL, was het de directeur van het
1RS, Prof. Dr. F.H. Sobels, mogelijk om in maart 1969 de Leidse WBC officieel
in gebruik te stellen. De apparatuur heeft sindsdien zonder ernstige stagnaties
gefunctioneerd.
Direct vanaf het begin werd er een opvallende belangstelling van medische zijde
ondervonden voor de bepaling van het totale lichaamskalium volgens -"e ^ K -
methode. In dit verband willen wij een tweetal publicaties vermelden, waarvoor
de Leidse WBC een substantiële bijdrage heeft geleverd. Ten eerste de dissertatie
van Dr. M.P. Leemhuis (36, 37) getiteld: "Significance of Hypokalaemia Induced
by Chlorthalidone", waarin de invloed van diuretica op de kaliumhuishouding aan
de orde gesteld wordt en ten tweede een project geleid door Prof. Dr. N.J. Bakker
(5), die gedurende enige jaren de ontwikkeling van een dertiental kinderen met
ureterosigmoidostomy volgde en daarbij ook geïnteresseerd was in het gedrag van
het totale lichaamskalium. Abnormaliteiten bleken in deze niet aantoonbaar.
Het doel van dit proefschrift is in de eerste plaats in te gaan op de meettechnische
problematiek van een WBC en te trachten een bijdrage te leveren tot een praktisch
bruikbare oplossing ervan.
Genoemde problematiek is terug te brengen tot de vraag hoe de totale activiteit te
meten van één of meer radionucliden, die zich bevinden in een bepaald volume van
bekende vorm en afmetingen en welke onzekerheidsmarge daarbij onvermijdelijk
optreedt, wanneer noch de samenstelling van het betreffende volume, noch de
radioactieve distributie daarin en de'tail bekend is.
Onze benadering van het probleem komt in wezen neer op een absolute meet-
methode, die zowel voor opstellingen met stationaire, als met beweegbare detec-
toren ("scannen") is toe te passen. Een uitvoerig exposé wordt gegeven in het
eerste deel.
Eerder reeds deden wij mededeling van onze werkwijze. Voor het eerst op een
gezamenlijke bijeenko nst van Nederlandse en Belgische Radiophysici in oktober
1969 te Luik en later nog eens in een voordracht voor de "Nederlandse Vereniging
voor Stralingshygiëne" in juni 1970 te Rotterdam. De methode vindt men voorts
in principe uiteengezet in: "Meting van radioactiviteit in het menselijk lichaam",

*) Deze bevindt zich op het terrein van het Academisch Ziekenhuis te Leiden
(AZL).



sedert 1969 onze bijdrage aan de IRS-cursussen "Veilig werken met radioactieve
bronnen" en "Stralenbescherming".
Blijkens een publicatie uit oktober 1971 van Julius en Verhoef (33) heeft deze

. werkwijze ook bij de WBC van TNO te Arnhem toepassing gevonden, zij het een-
voudiger van opzet.
Analoge denkbeelden treffen wij aan in 1975 bij Andrâsi en Kötel (2), die o.a.
gebruik maken van het werk van de Arnhemse groep.
Deel 2 van dit proefschrift behandelt de opname van radioactief jodium door de
schildklier, die daartoe werd opgevat als een bron van ruimtelijk gedistribueerde
activiteit. Ontwikkeld werd een absolute methode om uit een profielscan gemaakt
met een smalle spleet te komen tot een activiteitsbepaling, waarbij tevens een
plausibele correctiemethode voor de extra-thyroidale halsactiviteit werd ingevoerd.
Deze correctie is naar ons achteraf is gebleken gebaseerd op bestaande ideeën, doch,
voorzover wij hebben kunnen nagaan, niet in de hier beschreven combinatie.
Wij geraakten in 1969 b^ !iet schildklieronderzoek betrokken door het verzoek van
de Afdeling Kindergeneeskunde van het AZL om te willen nagaan in hoeverre de
kort voordien te Leiden geïnstalleerde WBC met zijn uiterst gevoelige detectie-
apparatuur zou kunnen bijdragen tot een vermindering van de stralingsbelasting,
speciaal met betrekking tot het schildklierfunctieonderzoek m.b.v. ^ I j bij jonge
kinderen. Het is gebleken, dat doorgaans orale doses ^^I(Nal) van 0,5 à 1,5 /̂ iCi
kunnen worden aangehouden.
Zeer recent werden de merites van onze methode ook onderzocht voor 123j Het
blijkt, dat de toepassing van ^ 3 j enjge nadelen oplevert, die de meetnauwkeurig-
heid ongunstig beihvloeden, onafhankelijk van het feit of men activiteitsmetingen
verricht uit profielscans, of m.b.v. een stationaire detector.
In de hoofdstukken III en IV van deel 2 vindt men I23j en ^ l j onderling ver-
geleken.

Tot slot van deze proloog nog een zijdelingse opmerking. Aangezien een WBC in
geavanceerde uitvoering in wezen een 7-spectrometer is, dient men rekening te
houden met bepaalde problemen en complicaties de "/-spectrometiie eigen, zoals
b.v. sompiekverschijnselen t.g.v. coihcidenties van fotonen.
Tot onze verrassing is ons gebleken, dat een methode gepubliceerd in 1963 door
Harper et ai. (29) om activiteitsmetingen te verrichten door gebruikmaking van
deze coihcidenties onjuist is. Tijdens discussies hierover kwam naar voren, dat een
zeer fraaie coihcidentie-methode afkomstig van Brinkman et al. (11) door hen
werd toegepast onder omstandigheden, waarbij hun methode niet geldip is.
In hoofdstuk V van deel 1 vindt de lezer onder punt d) "Sompiek beschouwingen"
onze bedenkingen nader uitgewerkt.



VERANTWOORDING

In de eerste plaats wil ik mijn grote erkentelijkheid uitspreken jegens mijn promotor
Dr. J.H. Meilink, lector in de Medische Stralenfysica aan de Rijksuniversiteit te
Leiden.
Enerzijds voor de grote vrijheid, die hij mij gelaten heeft bij het realiseren van de
Leidse Whole-Body Counter, anderzijds voor zijn adviezen, die hij altijd bereid was
te geven, wanneer daartoe aanleiding bestond.
Professor Dr. K.W. Taconis en Professor Dr. W.J. Huiskamp ben ik veel dank ver-
schuldigd voor het feit, dat zij genegen waren als referenten op te treden, welke
dank ook Professor Dr. J.A. Goedkoop geldt voor zijn bemoeienissen bij de beoor-
deling van het manuscript.
Niet onvermeld mag blijven de sympathieke medewerking, die ik altijd heb mogen
ondervinden van de kant van het Directorium van het 1RS, in het bijzonder van de
administratieve directeur, de heer E.W. te Hennepe.
Mijn medewerker van het eerste uur, de heer A. Barnhoorn, heeft in de periode tot
aan zijn vertrek in 1971 op sublieme wijze de data-verwerking verzorgd m.b.v. de
(toenmalige) IBM 360/50-computer op het Centraal Reken-Instituut (CRI) van de
Rijksuniversiteit te Leiden. Hij leverde een zeer substantiële bijdrage om de facili-
teiten van het CRI dienstbaar te maken aan de WBC.
Zijn opvolger de heer P.H. Ferwerda en later de heer T. van Leeuwen hebben
daaraan nog verscheidene niet onbelangrijke mogelijkheden en verbeteringen toe-
gevoegd, waarbij tevens enige schoonheidsfouten konden worden opgeheven. Dank
gaat in dit verband ook uit naar de medewerkers van het CRI op wie meer dan eens
een beroep gedaan werd bepaalde problemen te helpen oplossen.
Ook ben ik dank verschuldigd aan Drs. J.G. Ackers door wiens bemiddeling twee
zelfvervaardigde ^I-testbronnetjes Op het £CN te Petten werden gecalibreerd.
Drs. W.L. Zijp was zo vriendelijk deze calibraties te verrichten en daarover een ge-
detailleerd rapport te schrijven.
De WBC, model NE 8102 C, aangepast aan de Leidse verlangens, werd gecon-
strueerd door de firma "Nuclear Enterprises Ltd." te Edinburgh, Schotland.
De loden kamer werd geleverd door de firma "Graviner Ltd." te Gosport, Engeland.
De firma "SKALAR" te Delft bouwde geheel volgens de opgegeven wensen het
"scandrive-system", dat uitstekend voldoet.
Tot slot wil ik danken mevrouw M.A.M. Izeboud-Jansen en mejuffrouw M.T.
Hazenberg voor de nauwgezetheid en het geduld, waarmede zij diverse versies van
het manuscript hebben uitgetyped.

11



INHOUD

Pag.

VOORWOORD 7

VERANTWOORDING 11

DEEL 1 15

Hoofdstuk! 17

Bepaling van de activiteit van een 7-actieve puntvormige bron met een
NaI(Tl)-scintillatiedetector.

Hoofdstuk II 23

Het bepalen van de activiteit van een uitgebreide bron volgens een abso-
lute methode. Praktische toepassing bij "Total-Body Monitoring".

Hoofdstuk III 49

Ovei de bepaling van het detectorcentrum en de fotopiekefficiency van
een cilindrische NaI(Tl)-scintillatiedetector.
Meting van de relatieve angulaire responsie en bepaling van de energie-
resolutie.

Hoofdstuk IV 61

Beknopte instrumentele beschrijving.

Hoofdstuk V 70

Afleiding van enkele formules.
Beschouwing van enige speciale onderwerpen.

DEEL 2 83

Hoofdstuk I 84

Beschouwing van de meettechnische problematiek verbonden aan het
bepalen van de hoeveelheid radioactiviteit in de schildklier.

12



Hoofdstuk II 93

De absolute bepaling van de schildklieractiviteit uit een profielscan.
Beschrijving van een speciale correctiemethode voor de extra-thyroidale
activiteit in de halsstreek.

Hoofdstuk III 101

Instrumentele calibraties met ^h en 123j

Hoofdstuk IV 108

Experimentele verificaties.
Toepassing bij een patientje.

Addendum. 120

j LITTERATUUR 122
j

SAMENVATTING 127

SUMMARY 128

13



EERSTE DEEL

Bepaling van de Totale Lichaamsactiviteit volgens een

Absolute Methode.

15



HOOFDSTUK I

Bepaling van de activiteit van een 7-actieve puntvormige bron met een Nal(Tl)-
scintillatiedetector.

§ 1. Inleiding

Iedere detector, die gevoelig is voor 7-straling, is in principe geschikt voor de activi-
teitsbepaling van een 7-actieve bron. Wij zullen ons beperken tot Nal-scintillatie-
detectoren (Marinelli, 38) met cilindrische kristallen geactiveerd met sporen thal-
lium (Hine, 32). Dit soort detectoren is aantrekkelijk qua detectie-efficiency ge-
combineerd met een redelijk energiescheidend vermogen, voldoende om gamma-
spectroscopie mogelijk te maken.
De detector werkt in beginsel als volgt. Een 7-quant met fotonenergie E , dat in het
Nal-kristal geheel wordt geabsorbeerd ten gevolge van het foto-elektrische effect,
veroorzaakt een scintillatie, waarvan de intensiteit in eerste benadering evenredig
is met E.y. Dit lichtflitsje wordt door de fotokathode van een fotovermenigvuldiger-
buis (Photomultiplier = PM) omgezet in een elektrische impuls, waarvan de grootte
I evenredig is met de intensiteit van de scintillatie. Deze impuls wordt vervolgens
lineair versterkt in het dynode-systeem van de PM. De tenslotte door de PM afge-
geven impuls I vormt een maat voor E ,̂ en is er in eerste instantie evenredig mee.
Registratie van alle geproduceerde impulsen met behulp van een meerkanaals
impulshoogte-analysator (Pulse Height Analyzer = PHA) — hoeveel kanalen hangt
af van verscheidene factoren (Van Damme, 16) - leert de verdeling der gamma-
energieën kennen. Omdat elk 7-actief nuclide een voor dat nuclide karakteristiek
energiespectrum bezit, valt derhalve uit het impulshoogtespectrum de aard van het
aanwezige radioactieve materiaal af te leiden. (Gammaspectroscopie).
Het is duidelijk, dat uit het aantal impulsen per tijdseenheid in principe de hoeveel-
heid activiteit kan worden berekend. De daaraan ten grondslag liggende theorie zul-
len wij in dit hoofdstuk behandelen voor het geval van een puntvormige activiteit.
Activiteitsmeting bij een ruimtelijke distributie komt in deel 1, hfdst. II ter sprake.

§ 2. Theorie voor het bepalen van de activiteit van een puntvormige bron

Wij veronderstellen, dat de bron op de détecteras is gelegen en mono-energetische,
isotrope gammastraling uitzendt (fig. 1). Een zekere fractie van de uitgezonden
7-quanta met energie E^ komt terecht in de detector van welke fractie een gedeelte
ten gevolge van het foto-elektrische effect de zogenaamde "fotopiek behorend bij
energie E^" in het impulshoogtespectrum doet ontstaan (Hine, 32).
Het totale aantal impulsen in de fotopiek, dat gedurende een zekere tijd werd ver-
kregen, levert per tijdseenheid de telsnelheid S op, welke als volgt met de bron-
activiteit samenhangt:

1.2.1 S = Go . e . 7?. a . A . 3,7 x 104 (tellingen per seconde = tps),
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waarin:

a) Go = 7- is de geometrische efficiency. Deze geeft aan welke fractie van de uit-
gezonden fotonen de detector binnentreedt. De index "o" duidt erop, dat de
bron op de as is gelegen. Q is de ruimtehoek (in steradialen), waaronder het
detectorvenster vanuit de bron wordt "gezien".
Voor het bepalen van £2 in het geval van een cilindrisch kristal zij verwezen
naar deel I.hfdst. III.

b) e is de fotopiekefficiency, die aangeeft welke fractie van de invallende 7-quanta
heeft bijgedragen tot de fotopiek. Dit aantal is veelal (iets) groter dan de fractie,
die primair foto-elektrisch werd geabsorbeerd. Immers, een foton, dat bijvoor-
beeld na compton-interactie secundair foto-elektrisch wordt geabsorbeerd, zal
bij coiheidentie met de scintillatie veroorzaakt door het compton-elektron, tóch
een impuls in het fotopiekgebied kunnen opleveren.
De bepaling van e als functie van E», komt in deel 1, hfdst III uitvoerig aan de
orde.

c) 7? is de 7-abundantie, welke aangeeft het aantal quanta, dat gemiddeld per des-
integratie ontstaat en staat in de vaklitteratuur vermeld (b.v. Lederer et al., 66).

d) A stelt voor de bronactiviteit in micro-curie 1
1 juCi correspondeert met 3,7 x 104 desintegraties per seconde.

e) a is de transmissiefactor, welke de verzwakking in rekening brengt, die de
7-radiatie ondervindt op zijn weg van bron naar detector.
Géén verzwakking correspondeert met a = 1, terwijl bij a = 0 geen enkel oor-
spronkelijk foton de detector bereikt.

Toelichting

Valt een evenwijdige mono-energetische bundel gammastralen met intensiteit Io

loodrecht op een laag homogeen materiaal ter dikte d met dichtheid p, dan is na
passage de bundelintensiteit geworden

1.2.2 Id = I o . e - ^ - P - d .

Hierin is ß/p de massaverzwakkingscoëfficiënt, die afhangt van de aard van het
materiaal en van de energie. Waarden voor /z/p vindt men in de litteratuur. (Zie b.v.
Berger, 8.) Per definitie geldt

1.2.3 a =i* = e-ßlP-P-a.
'o

Voor een scheefinvallende en/of niet evenwijdige bundel berekent men eerst een
effectieve dikte de ter bepaling van a. En zonodig een effectieve dichtheid p e , als
het materiaal niet homogeen van samenstelling is.
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Zijn Go, e, 77 en a in betrekking 1.2.1 eenmaal bekend, dan levert meting van de tel-
snelheid S (tps) de gezochte bronactiviteit op volgens

1.2.4 A =
Go .e .T).a.3,7 x 104

Fig1

Fig. 1 Bron-detectorgeometrie voor activiteitsbepalingen van puntvormige bron-
nen (hfdst. I), en voor de bepaling van het detectorcentrum De en de
fotopiekefficiency e (hfdst. III).

Opmerkingen

Voor het vaststellen van de juiste waarde van S uit het totale aantal impulsen N in
de fotopiek vragen de volgende correcties onze aandacht.

a) Dode-tijd correctie

De dode-tijd 5 is de tijd, die de telapparatuur (PHA) nodig heeft voor selectie
en registratie van een impuls. Het systeem is dan "dicht".
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Een in dat tijdsinterval door de detector afgegeven impuls wordt dan niet op-
gemerkt. Het aantal tellingen N (en dus S) zal daardoor iets tp. laag uitvallen.
Is 6 bekend, dan vindt men voor de correcte telsnelheid

1.2.5 S„ = S
c " J -S .Ô •

(Zie voor afleiding deel 1, hfdst. V).

Bij geavanceerde apparatuur wordt de dode-tijd automatisch verdisconteerd.
De klok, die de tijdmeting verricht, loopt slechts, wanneer het systeem "open"
is. (De klok geeft "Life Time" = LT aan en blijft achter bij de normale "Clock-
Time" - CT).

b) Correctie voor het nul-effect

Ook wanneer er geen bron aanwezig is worden er impulsen geteld. Dit nul-
effect (= "background") wordt veroorzaakt door quanta afkomstig van de altijd
natuurlijkerwijze aanwezige radioactiviteit in de omgeving en door de kosmische
straling. Door aftrekking is hiervoor eenvoudig te corrigeren.
Afscherming van de detector met 10 cm dik (inactief) lood of 15 cm (inactief)
staal reduceert de background effectief. (Zie deel 1, hfdst. IV).

c) Compton-correctie

Komen er naast fotonen met energie E1 ook fotonen voor met energie E > E ,
dan zal er in de fotopiek behorende bij E een aantal impulsen extra geteld wor-
den. Immers, een gedeelte van de quanta met energie E degenereert ten gevolge
van het compton-effect (en soms t.g.v. paarvorming, gevolgd door annihilate én
compton-effect als E2>1,022 MeV). Deze fotonen geven aanleiding tot het ont-
staan van de zogeheten compton-rug, welke als het ware een verhoging betekent
van de background in de lagere regionen van het impulshoogtespectrum. Met
behulp van mono-energetische bronnen is deze compton-bijdrage na te gaan.
Door bij de fotopiek met de hoogste energie te beginnen en vervolgens de bij-
behorende comptonrug af te trekken en dit zonodig successievelijk te herhalen
verkrijgt men uiteindelijk de totale compton-correctie voor de fotopiek met de
laagste energie ("spectrum stripping").

dj Ontsnappingspiek-effect

Het foto-elektron, dat ten gevolge van het foto-elektrisch effect ontstaat, bezit
een kinetische energie T = E^ - Eb, waarin Ey de fotonenergie is en Eb de
bindingsenergie van het elektron aan het atoom.
Bij een Nal-detector is het elektron meestentijds afkomstig uit de K-schil van het
jodiumatoom. Het gat in de K-schil wordt onmiddellijk opgevuld, waarbij een
karakteristiek X-stralenquant van ongeveer 29 KcV wordt uitgezonden, dat even-
eens een foto-elektrische scintillatie produceert, die door additie met de na-
genoeg gelijktijdige scintillatie behorende bij energie T een impuls in de fotopiek
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(= "full-energy peak") oplevert.
Bij kleine kristallen en bij 7-straling met vrij lage energie (E-y< 100 keV). waar-
voor de foto-elektrische interacties zich oppervlakkig afspelen (zie deel 1, hfdst.
III, § 2), is er een niet verwaarloosbare kans, dat het karakteristieke X-foton het
Nal-kristal verlaat en dus geen bijdrage levert tot de fotopiek. Er ontstaat een
(kleine) tweede piek, waarvan de top ongeveer 29 keV lager ligt, de zogenaamde
"ontsnappingspiek". Als deze ontsnappingspiek niet in de fotopiek opgaat, zoals
bij grotere waarden van E^ het geval is, afhankelijk van de energieresolutie, dan
dient men met dit effect rekening te houden.

e) Sompiek-conectie

Wanneer twte fotonen met energieën E1 en E2 de detector gelijktijdig bereiken,
dan kan het voorkomen, dat er door de detector één impuls wordt afgegeven, die
lijkt te zijn veroorzaakt door een foton met een energie E s o m = Ej + E2.
Het aantal tellingen in de "sompiek" is derhalve aar elk van beide enkelvoudige
pieken bij Ej en E2 onttrokken en dient ter correctie wederom te worden toe-
gevoegd. In het mono-energetische geval E1 = E2 = E betekent zulks, dat het
aantal tellingen in de fotopiek bij E vermeerderd moet worden met twee maai
het aantal sompiektellingen. In werkelijkheid is de situatie gecompliceerder, dan
hier geschetst. In hoofdstuk V van deel 1 zal op deze coihcidentieproblematiek
nader worden ingegaan.

§ 3. Nauwkeurigheidsbesch ou wingen

De nauwkeurigheid waarmee A volgens formule 1.2.4 kan worden bepaald hangt
achtereenvolgens af van :

a) De onzekerheid in Go. Bij een bronafstand tot de detector van omstreeks 30 cm
zal deze ongeveer 0,5%bedragen (zie deel 1, hoofdstuk III).

b) De nauwkeurigheid van e. Deze wordt bepaald met behulp van een bron met be-
kende activiteit (zie deel 1, hfdst. III). Een dergelijke calibratiebron is doorgaans
nauwkeurig tot op 2 à 3%, welke fout derhalve in e aanwezig is.
Hierbij tekenen wij het volgende aan. Is men in staat geweest met behulp van
calibratiebronnen het verloop van e als functie van de gamma-energie E-, te be-
palen en de grafiek daarvan "op te hangen" aan resultaten uit de litteratuur voor
vergelijkbare detectoren (zie fig. 11), dan zijn wij geneigd aan te nemen, dat in
de waarde van e, afgelezen uit de aldus geconstrueerde grafiek, een fout schuilt,
die 2% niet te boven gaat.

c) De abundantie rj wordt in de vaklitteratuur voor een zelfde nuclide somtijds ver-
schillend opgegeven. Het is zaak de waarde van 7? te kennen, die door de fabri-
kant van een calibratiebron werd aangehouden.

d) De fout in a behoeft niet groter te zijn dan 0,5%.
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e) De statistische fout in S wordt volgens de telstatistiek gegeven door de be-
trekking

1.3. ! a« = \ - + — (standaarddeviatie).
v
 ' B + S ' B

Hierin is B de telsnelheid van het nul-effect en (B + S) de telsnelheid bij de bron-
activiteitsmeting. (S wordt dus als verschil van beide resultaten gevonden). De
duur der metingen bedraagt respectievelijk TB en T ü + S . (De afleiding van 1.3.1
wordt gegeven in deel 1, hfdst. V).
Wij zien hieruit, dat een lage background en/of lange teltijden a s doen ver-
kleinen en daarmee de onzekerheid in S.
Zéér lange teltijden zijn evenwel niet zinvoî De background vertoont een lang-
zame variatie, terwijl de instelling van de meetapparatuur eveneens aan variaties
onderhevig is, bijvoorbeeld ten gevolge van temperatuurswijzigingen.
Wij brengen in herinnering, dat als de juiste waarde (die men nooit leert kennen)
S„ is, er ongeveer 32% kans bestaat, dat | S - So | > 6 ; 5% kans, dat | S - So |
> 2 Ô en ongeveer 0,2%, dat | S - So | > 3 5 .

0 Restfouten na correcties
Bij het aanbrengen van één of meer correcties vermeld in de vorige paragraaf zal
men de onzekerheidsmarge moeten vaststellen, die daarbij onvermijdelijk op-
treedt.



HOOFDSTUK II

Het bepalen van de activiteit van een uitgebreide bron volgens een absolute
methode. Praktische toepassing bij "Total-Body Monitoring".

§ 1. Theorie

Een uitgebreide bron kan worden opgevat als een verzameling isotrope punt-
bronnen. Verdelen wij het ingenomen volume V in volume-elementjes AV, klein
genoeg om als puntbron te mogen worden beschouwd en veronderstellen wij de
uitgezonden 7-straling mono-energetisch, dan wordt de telsnelheid S in de bijbeho-
rende fotopiek gegeven door (zie deei 1, 1.2.1):

II.1.1 S = 3,7 x 104 . e . r ç . Z j G j . a j . C j . AVj (tps)

waarbij de sommatie zich uitstrekt over het totale volume.
e is wederom de fotopiekefficiency en T? de gamma-abundantie. Gj is de geome-
trische efficiency voor het i-de volume-elementje AVj ten opzichte van de detector
en ttj de bijbehorende transmissiefactor.
Cj is de activiteitsconcentratie (juCi/cm3) in AVj.
Het concentratieverloop in de ruimtelijke activiteitsdistributie is in het algemeen
onbekend. Was dit nfet zo, dan was tevens het probleem van de totaie activiteits-
meting opgelost.
Doordat het praktisch niet mogelijk en/of ongewenst is het beschouwde volume
daadwerkelijk in stukjes AV op te splitsen en van ieder afzonderlijk de activiteit
te bepalen, is men genoopt omtrent Cj een bep'aalde aanname te doen. Enerzijds
kan men veronderstellen, dat alle activiteit homogeen gedistribueerd is. Dan wordt
il.1.1, omdat Cj = C,

II.1.2 S = 3,7 x 104 . e . 17. A . [Ga] c f f ,

waarin A = C. 2j AV, = CV de totale activiteit en

Zj G: . ûj . AV;
II. 1.3 [Ga]eft-= v ' *

de effectieve waarde der produkten Gf . at voorstelt.

Bij een homogene activiteitsdistributie vindt men derhalve voor de totale activiteit

A - SII.1.4
. e . 17. 3,7 x

het analogon van uitdrukking 1.2.4.
Anderzijds kan men zich alle activiteit in één punt geconcentreerd denken en deze
volgens 1.2.4 berekenen. Doet men dit voor twee locaties binnen V zodanig, dat bij
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gegeven S een zo hoog mogelijke en zo laag mogelijke waarde van A gevonden
wordt, dan beschikt men over de onzekerheidsmarge welke maximaal mogelijk is
wanneer alle informatie omtrent de activiteitsdistributie ontbreekt. In § 2 van dit
hoofdstuk komen wij daarop terug.

Z-as

X-as

••Y-as

Fig.2

Fig. 2 Illustratie bij de berekening van [Goi\eff voor een cilindrisch fantoomdeel.

Zijn afmetingen en samenstelling van het beschouwde volume bekend, dan is II.1.3
te berekenen. Wij zullen dit illustreren voor een cilinder met elliptische doorsnede
ter lengte L (Fig. 2) met uniforme dichtheid p. Het detectorcentrum De van de
detector (Cf. deel 1, hfdst. III) bezit de cartesische coördinaten (x0, yo , z0). De
doorsnede van de cilinder, waarvan de lengte-as samenvalt met de y-as, zij gegeven
door

waarin a en b respectievelijk de halve lange en korte as van de ellips voorstellen.
Een punt Ps (XJ, yj7 Zj) is gelegen in de cilinder binnen volume-element AVj, dat
verondersteld wordt zó klein te zijn, dat de daarin aanwezige activiteit in Pj ge-
concentreerd mag worden gedacht, zonder dat daarbij de geometrische detectie-
efficiency significant verandert.
De rechte door De en P{ snijdt de cilinder in de punten S-, en S2 en maakt een hoek
Vj met de z-as. DcP; = r(, terwijl dj = SjPj de afstand is nodig voor de berekening
van a.-.
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Voor de geometrische detectie-effîciency van de activiteit in AVj geconcentreerd in
Pj hebben wij

waarin G0(ij) üe geometrische efficiency voorstelt, vvarineer Pj op de detector-as
op afstand rj van De zou zijn gelegen. (Voor berekening van G0(rj), zie deel 1,
hfdst. III). De relatieve angulaire responsie W(sOj) is uit calibratiemetingen bekend
(deel 1, hfdst. III). Men berekent eenvoudig

II. 1.7 <A = Are cos

met

11.1.8 r; = y/(x. - xo)2 + (Vi - y o ) 2 + (Zj - z0)*.

Het traject d, binnen de cilinder berekenen wij als volgt.
De rechte DcPj wordt analytisch beschreven door de parametervergelijkingen:

X = Xo +. X (Xj - X o )

11.1.9 y = yo + X (y i - yo)
z = z0 + X (Zj - z0)

met X als parameter.
Substitutie van de relaties II.1.9 in de uitdrukking II.1.5 levert een tweedegraads-
vergelijking in X op met wortels Xa en X2. Laat substitutie van X = X2 in II. 1.9 de
coördinaten van het snijpunt S! opleveren. Men vindt dan na enige algebra

11.1.10 dj = (1 - Xa)rj .

De transmissiefactor behorende bij AV; is nu

11.1.11 a, = e-M/P • 9 • dj. (Zie deel 1,1.2.3).

Tot zover is geschetst hoe Gj en «j te berekenen. Deze berekeningen dienen voor
elk volume-element AVj (i = 1,2.. . .n) te worden herhaald, waar n het totale aan-
tal volume-elementjes aangeeft, waarin de cilinder is opgedeeld. Aldus vindt men
tenslotte de benodigde waarde voor [Ga]ef f gegeven door formuïe II. 1.3.
Deze werkwijze is "straightforward", doch vergt ze'e'r veel tijdrovend rekenwerk,
dat nog verder toeneemt, wanneer er méér dan één detector in de meetopstelling
voorkomt. Voor iedere detector j wordt dan [Ga]eff j berekend en vindt men na
sommatie [Ga]eff voor de gehele opstelling*). Dit impliceert een fraaie toepassing

*) Indien niet alle £j = e, dan 2j [Ga]effj . e^ in de noemer van formule II.1.4
opnemen in plaats van [Ga]e f f .
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voor een bewegende detector ("scannen"). Men verdeelt daartoe het met eenparige
snelheid doorlopen scantraject in m even lange intervallen. In het midden van elk
interval positioneert men in gedachten een zelfde detector en men berekent ver-
volgens voor deze fictieve opstelling |Ga]*ft-. De benodigde actuele waarde is dan

|Ga]c,(y =— . [Ga]*fj-. Het is duidelijk, dat scannen de onzekerheidsmarge in A,

voor zover deze het gevolg is van het ontbreken van informatie omtrent de activi-
teitsdistributie (zie eerder deze paragraaf), zal verkleinen. Scannen reduceert, wat
wij in het vervolg zullen noemen: "het distributie-effect".
In dit verband wijzen wij er op, dat in deel 2 de problematiek van een absolute
activiteitsbepaling uit profielscans op geheel andere wijze wordt benaderd.
De hierboven uiteengezette meetmethode zou praktisch nooit te realiseren zijn
geweest, wanneer wij niet hadden mogen beschikken over de computerfaciliteiten
van het Centraal Reken-Instituut van de Rijks Universiteit te Leiden.
Het programma voor de berekening van [Ga]cf f werd geschreven in ALGOL-60 en
verloopt in grote trekken als volgt **).
Ingevoerd worden vaste gegevens, zoals detectorpositie(s), locatie van het detector-
centrum De en de massaverzwakkingscoëffïciënt ju/p voor het cilindermateriaal met
dichtheid p, de relatieve angulaire responsie W (<̂ ) als functie van p, de locatie en de
lengte van de cilinder (meer dan één mag ook), zijn omtrek en de assenverhouding
b Met behulp van de formule

11.1.12 Omtrek = 2ir\'^j^- ***)

berekent de computer de asgrootten a en b.
Ingevoerd worden ook ae gewenste stapgrootten in x-, y- en z-richtingen tussen de
punten Pj, met welke gegevens de computer de opdeling van de cilinder in volume-
elementjes AVj kan uitvoeren en het driedimensionale P,-raster wordt vastgesteld.

De formules II.1.7 en II.1.8 leveren <p-x en rx op.
De kwadratische vergelijking in X - die de waarden berekend voor a en b benodigt,

**) Aan dit programma is in het bijzonder de naam A. Barnhoorn verbonden.

***) Exact is:

met k = -f \ a2 - b 2

a •

Omtrek = 4a . Ek

a y

tf/2
Ek = ƒ \

o T

Wanneer 0,5 < - < 1 , dan komen a en b nooit meer dan 2)4% te laag uit.
Onbetekenend, zoals wij in de volgende paragraaf zullen zien.

en
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zoals men gemakkelijk nagaat - levert Xj op, waarna de computer tenslotte via
II.1.10 en 11.1.11 de bij Pj behorende as afleidt.
Voor de berekening van Gj volgens II. 1.6 kiest de computer de bij ^pi behorende
waarde W Oj) en berekent G0(rj) volgens

11.1.13 G()(ri) = 1/2. [ l -

waar r de straal van het cilindrische Nal-kristal van de detector is. (Zie deel 1,
hfdst. III).
Aldus de gang van zaken achtereenvolgens voor i = 1,2,. . ,n.
Uitvoering der sommatie volgens II.1.3 levert met V = n abL tenslotte de gezochte
[Ga] e t ïop.
Bij stapgrootten van ongeveer 6, 6 en 3 cm respectievelijk in x-, y- en z-richting
vergt een [Gajgff-calculatie met behulp van een computer van de IBM-370 serie
ongeveer 5 seconden voor een cilinder, die qua afmetingen vergelijkbaar is met de
romp van een volwassene.

§ 2. Toepassing bij "Total-Body Monitoring"
Mogelijkheden en moeilijkheden

Om de methode beschreven in de vorige paragraaf praktisch te kunnen toepassen
voor het in vivo bepalen van de totale hoeveelheid radioactiviteit in het menselijk
lichaam, is het onvermijdelijk simplificaties in te voeren zoals:

Ie) Vereenvoudiging van het lichaam tot een samenstel van cilinders met cirkel-
vormige en elliptische doorsnede. Deze "fantomisering" geschiedt als a'angegeven
in fig. 3 en is gebaseerd op het fantoom volgens Vennart (65), zoals geschetst in
fig. 4.
De bei. en worden in twee delen van gelijke lengte verdeeld met cirkelvormige
doorsnede en omtrekken overeenkomend met die van onder- en bovenbeen. De
romp wordt benaderd door drie cilindrische delen van gelijke lengte met ellip-
tische doorsnede en omtrekken respectievelijk gemeten over de heupen, om het
middel en over de borst. Lengte en omtrek van hoofd en hals worden bepaald
en tenslotte worden de armen verdeeld en opgemeten op dezelfde wijze als de
benen.
De verkregen numerieke gegevens worden ondergebracht in de tabel behorende
bij fig. 3. Kolom 1 vermeldt de omtrekken der fantoorndelen, kolom 2 hun
lengten. Kolom 3 geeft de y-coördinaten aan van de beginvlakken der delen te
beginnen met de waarde V voor de "voeten". In de kolommen 4 en 5 staan op-
gegeven de eventuele "off-set" van de fantoomdelen in de x- en/of z-richting.
Tenslotte worden de assenverhoudingen — opgegeven in kolom 6.

a
2e) Homogenisering van het lichaam door een gemiddelde dichtheid p. in te voeren.

3e) Veronderstellen, dat alle radioactiviteit homogeen in het lichaam is gedistri-
bueerd.
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Z «as O
naar boven

Ref. vlak Y*O

Gewicht Kg Lengte cm

ONDERBEEN

DIJBEEN

HEUP

BUIK

BORST

HALS

HOOFD

ONDERARM

BOVENARM

1
(OM)

2
(LF)

3
(YF)

4
(OX)

5
(OZ)

6
(b/a)

Fig. 3
Fig. 3 Uit de aangegeven lichaamsafmetingen wordt een fantomide afgeleid. In de

kolommen staan tevens opgenomen de gegevens voor de positionering der
respectievelijke fantoomdelen t.o.v. de detector) en). Er is axiale symmetrie
verondersteld.
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Fig. 4

</£. 4 Z)e afmetingen van het fantoom volgens Vennart (65). Maten in cm.

Deze drie simplificaties maken een berekening van [Ga]ef f mogelijk.
Wij zullen thans nagaan, hoe voor het homogene geval [Ga]e t f verandert met de
7-energie Ey. Vervolgens zullen wij de invloed van de stapgrootten A x, A y en A z

op [Ga]ef f onderzoeken en het effect nagaan van variaties in P en — en van fouten
3.

in omtrek- en lengtebepalingen der fantoomdelen bij een energie E- = 1,46 MeV,
welke karakteristiek is voor het kaliumisotoop ^ K , dat voor 0,0118% voorkomt in
natuurlijk kalium en dus ook in het menselijk lichaam wordt aangetroffen (Lederer
et al., 66). Tenslotte zullen wij uitzoeken welke fouten er maximaal te verwachten
zijn, indien aan de veronderstelling van homogene activiteitsdistributie niet wordt
voldaan.

2.a) Het homogene geval

2.a.l) Voor een reeks energieën variërend van 70 keV t/m 2,615 MeV werd [Ga]efj-
berekend voor een opstelling met 4 detectoren volgens fig. 5. De stapgrootten be-
droegen 3 < A x < 6 ; 3 < A y < 6 e n O , 5 < A z < l_(cm). De berekeningen wer-
den uitgevoerd aan het Venn art-fan to om (fig. 4) met P = 1,0 (g/cm3) en ~p~ = 1,06
en voorts aan twee fantomiden A en B afgeleid van twee qua afmetingen sterk ver-
schillende mannelijke personen met p~ = 1,06. Voor fantoom en fantomiden gelden
de volgende gegevens:
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VENNART-FANTOOM (gevuld met gedistilleerd water)

Gewicht = 74,4 kg
Lengte = 180 cm

0,5b , heupdeel
b_ = 0,68 , borstdeel
a 0,74 , hoofd

1,0 , overige delen

FANTOMIDE-A (B)

Gewicht = 98,1 (60,0) kg
Lengte = 198,5 (163) cm

0,5 , rompdelen

— = 1,0 , hoofd en overige delen
3

57 57 57

Y-richting

Fig. 5

Fig. 5 Standaard-opstelling met vier detectoren op één lijn boven het observatie-
bed. Maten in cm. Voor ^K-metingen (bij volwassenen) wordt doorgaans
een opstelling gebruikt met K = 35 en L = 40.

In tabel Ia staan de resultaten vermeld voor detectorafstanden K = 45, L = 50 cm
(zie fig. 5).
Tabel Ib laat de uitkomsten zien met de detectoren 10 cm lager boven het obser-
vatiebed geplaatst. Voor beide meetopstellingen blijkt, dat, hoewel de fantomiden
A en B qua afmetingen duidelijk verschillen van het Vennart-fantoom, hun [Ga]cff-
waarden slechts 5% of minder verschillen van de corresponderende fantoomwaarden
met p = 1,06 (g/cm3).

30



/
(keV)

70
140
279
365
412
511
662
898

1170
1330
1460
1836
2615

i
M/P

(cm2/g)

0,190
0,151
0,122
0,110
0,105
0,095
0,085
0,075
0,065
0,062
0,058
0,053
0,043

VENNART
FANTOOM
p = l,0

0,228 x 10~2

0,314
0,360
0,373
0,385
0,401
0,418
0,433
0,457
0,471
0,482
0,499
0,524

WERKELIJKE WAARDEN
[Ga]eff

VENNART
FANTOOM
p = l,06

0,218 x 10-2

0,303
0,346
0,360
0,372
0,388
0,405
0,421
0,445
0,459
0,471
0,488
0,514

FANTOMIDE
A

p = 1,06

0,211 x 10"2

0,297
0,339
0,353
0,365
0,381
0,398
0,414
0,439
0,453
0,465
0,482
0,509

FANTOMIDE
B

p =1,06

0,229 x 10"2

0,318
0,361
0,375
0,387
0,403
0,420
0,435
0,459
0,473
0,485
0,501
0,526

Tabel Ia Het effect van de lichaamsafmetingen op [Ga]eff bij verschillende
energieën Ey met de "hoge" detectoropstelling (K = 45, L = 50; zie
fig. 5). De [Gaaswaarden relatief t.o.v. die bij 662 keV variëren
onderling betrekkelijk weinig voor de verschillende fantomiden. (Zie
fig. 6).
Voor de afmetingen van fantoom en fantomiden zij verwezen naar de
tekst.

VENNART
FANTOOM

P =1,0
0,545
0,751
0,861
0,892
0,921
0,959
1,000
1,036
1,093
1,127
1,153
1,194
1,254

RELATIEVE WAARDEN
t.o.v. [Ga]eff # 622 keV

VENNART
FANTOOM
p = 1,06

0,538
0,748
0,854
0,889
0,919
0,958
1,000
1,040
1,099
1,133
1,163
1,205
1,269

FANTOMIDE
A

P =1,06
0,530
0,746
0,852
0,887
0,917
0,957
1,000
1,040
1,103
1,138
1,168
1,211
1,279

FANTOMIDE
B

p = 1,06
0,545
0,757
0,860
0,893
0,921
0,960
1,000
1,036
1,093
1,126
1,155
1,193
1,252
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ƒ

(keV)

70
140
279
365
412
511
662
898

1170
1330
1460
1836
2615

vip

(cm2/g)

0,190
0,151
0,122
0,110
0,105
0,095
0,085
0,075
0,065
0,062
0,058
0,053
0,043

WERKELIJKE WAARDEN

[Galeff

VENNART
FANTOOM
P =1,0

0,298 x lu"2

0,421
0,477
0,494
0,510
0,530
0,552
0,571
0,603
0,621
0,637
0,659
0,692

VENNART
FANTOOM
p =1,06

0,284 x 10-2
0,403
0,458
0,476
0,492
0,512
0,534
0,554
0,586
0,605
0,621
0,644
0,678

FANTOMIDE
A

p =1,06

0,274 x 10- 2

0,395
0,451
0,469
0,485
0,506
0,528
0,548
0,581
0,600
0,616
0,640
0,675

FANTOxMIDE
B

p =1,06

0,299 x l u ' 2

0,423
0,480
0,498
0,514
0,534
0,557
0,576
0,608
0,626
0,642
0,665
0,698

Tabel Ib Als tabel Ia, doch nu voor de "lage "detectoropstelling (K = 35, L = 40)
De relatieve waarden verschillen nauwelijks met die uit tabel Ia.

VENNART
FANTOOM
P =1,0

0,539
0,762
0,864
0,895
0,924
0,960
1,000
1,034
1,091
1,124
1,153
1,194
1,253

RELATIEVE WAARDEN

t.o.v. [Ga]e f f # 622 keV

VENNART
FANTOOM
P =1,06

0,531
0,753
0,858
0,890
0,920
0,958
1,000
1,037
1,097
1,131
1,161
1,205
1,269

FANTOMIDE
A

P =1,06

0,519
0,748
0,854
0,887
0,918
0,957
1,000
1,037
1,100
1,135
1,166
1,211
1,278

FANTOMIDE
B

P =1,06

0,537
0,760
0,863
0,894
0,923
0,960
1,000
1,035
1,092
1,125
1,154
1,195
1,255
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Blijkbaar is [Ga]e( f een grootheid, die betrekkelijk ongevoelig is voor vorm en af-
metingen, hetgeen in de volgende sectie 2.a.2 ook in detail wordt bevestigd.
Normeren wij de [Ga]eff-waarden door te delen door [Ga]c)Y behorende bij E,y =
0,662 MeV, dan worden, zoals de tabellen aangeven, de verschalen marginaal.
De grafiek van de genormeerde waarden uit tabel la laat dit in fig. 6 duidelijk uit-
komen.

Fig 6

15 20 2.5
» E/(MeV)

Fig. 6 [Ga\eff genormeerd op [Ga]eff # 662 keV voor FANTOOM ( P =1,06
gfan3) en twee FANTOMIDEN (zie tekst) als functie van Ey. Zie tabel Ia.

Dit impliceert, dat als men voor een bepaald fantomide beschikt over zijn [Ga]efT

bij een gegeven energie, men daaruit een [Ga]ef-f bij een andere energie kan af-
leiden met een onzekerheid, die ± 3% niet te boven gaat.
Uiteraard dient het fantomide qua vorm en afmetingen te liggen in de voor onze
tabellen gebezigde range, wat meestal het geval zal zijn.
Vanzelfsprekend is deze werkwijze verder uit te breiden. Men kan daarbij zó ver
gaan, dat op grond van berekeningen voor een aantal standaard fantomiden, aan
een bepaald fantomide van bekende vorm en afmetingen direct zijn [Ga]eff-waarde
kan worden toegekend met bijbehorende onzekerheidsmarge voor elke energie E-,.

2.a.2) Nauwkeurigheidsbeschouwingen.

Wij zullen achtereenvolgens het effect nagaan van verscheidene factoren, die van
invloed zijn op [Ga]ef-f voor het Vennart-fantoom (zie sectie 2.a.l) bij een energie
E.y = 1,46 MeV. (Van speciaal belang voor het bepalen van het totale lichaams-
kalium uit ^K-activiteitsmetingen.) De resultaten gelden voor een opstelling met
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4 detectoren volgens fig. 5. Gevuld met water heeft men voor het fantoom p =
1,0 (g/cm3) en n/p = 0,058 (cm2/g) (Berger, 8). Bij een gewicht van 74,4 kg is het
fantoomvolume % 74,4 dm3.

ie) Invloed der stapgrootten A x, A y en Az(cm).

[Ga]cll- = 0,482 x 10~2 3<Ax<6
3<Ay<6

Vol.ber. = 76,5 dm3 0,5 < A z < 1

[Ga]ctf = 0,482 x 10~2 6 < A x < 12
6 < A y <12

Vol.ber. = 77,9 dm3 0,5 < A z < 1

[Ga]cff = 0,482 x 10~2 3 < A x < 6
3 < A y < 6

Vol.ber. = 76,6 dm3 l,0<Az<2

Het effect van het opdelen is siechts van de orde van grootte van l%o. Het bereken-
de volume Vol.ber. = £j AVj verandert wél merkbaar.
Uit dit resultaat blijkt tevens, dat een geometrische onvolkomenheid in de methode,
geillustreerd in fig. 5, onbelangrijk is. Dit betreft het feit, dat bijvoorbeeld voor een
punt P ten opzichte van detector 1 te véél verzwakking berekend wordt wegens de
eindige lengte der onderscheidene fantoomdelen:
****-traject is in werkelijkheid in lucht gelegen.
Blijkbaar wordt zulks voldoende gecompenseerd, doordat omgekeerd voor een punt
0 ten opzichte van detector 4 te weinig verzwakking wordt ingecalculeerd. Deze
tekortkoming treedt overigens het sterkst op ten opzichte van de buitenste detec-
toren. En omdat de geometrische detectie-effïciency in eerste instantie kwadratisch
met de afstand afneemt, is men geneigd te veronderstellen, dat genoemde tekort-
koming weinig of niet zal doorwerken in het eindantwoord voor [Ga]e f f .

2e) De invloed van fouten in de omtrekmetingen

Deze werd onderzocht door van alle fantoomdelen de omtrekwaarden met 10% te
vergroten en te verkleinen. Bij een opdeling 3 < A x < 6 , 3 < A y < 6 ; 0 , 5 < A z
< 1 werden de volgende resultaten geboekt:

[Ga]e l f = 0,472 x IO~2

Omtrek + 10%
Vol.ber. = 92,5 dm3

[Ga]eff = 0,493 x 10~2

Omtrek - 10%
Vol.ber. = 62,0 dm3

Wij constateren, dat een variatie van + 10% in de omtrekwaarden (dus in de as-
lengten van elliptische doorsneden bij constante — en in de diameter van fantoom-
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delen met cirkelvormige doorsnede), slechts resulteert in een variatie van ruim +
2% in [Ga]cff. Het volume varieert, zoals vereist, met ongeveer ± 20%.
Deze uitkomst bevestigt, dat het geoorloofd is voor de berekening van a en b ge-
bruik te maken van de benaderingsformule 11.1.12 voor de omtrek van een ellips.

3e) Wijziging van alleen de assenverhouding -^ levert op:
a

[Ga]cff = 0,489 x 10~2 0,5 ,heupdeel
j = 0,5 , borststuk

Vol.ber. = 72,7 dm3 1,0 , hoofd, etc.

Een toename in [Ga]L,tf van 1,5%.

[Ga]eff = 0,479 x 10~2 0,67 , heupdeel
j = 0,67 , borststuk

Vol.ber. = 77,6 dm3 1,0 , hoofd, etc.

Een afname van minder dan 1% in [Ga]c(y.

4e) Vervolgens bezien wij nog het effect van fouten in de lengtebepalingen.
Wij denken ons het heupdeel 5 cm langer ten koste van het bovenbeen en het borst-
stuk 5 cm langer ten koste van het halsstuk. Men vindt:

[Ga]cf f

Vol.ber.

= 0,480 x 10- 2

= 79,2 dm3

heupdeel
bovenbeen
borststuk
halsdeel

+ 5 cm
— 5 cm
+ 5 cm
- 5 cm

De invloed van fouten in de lengtemetingen blijkt bijzonder gering.

5e) Het effect van homogenisering van de dichtheid

Het effect van een gemiddelde (ofwel effectieve) dichtheid p introduceert een fout
in. [Ga]e()-, omdat men in de praktijk in het algemeen genoopt zal zijn een geschatte
waarde voor p~ te kiezen.
Een exacte berekening van p is slechts mogelijk als men zowel de dichtheidsdistri-
butie, als de activiteitsdistributie in het lichaam (fantomide) tot in details kent.
In het algemeen zullen deze gegevens ontbreken.
Hoe ernstig een foutieve schatting van/fop [Ga]eff inwerkt moge blijken uit de
tabellen Ia en Ib, waar voor verschillende gamma-energieën [Ga]cff is berekend
voor het Vennart-fantoom achtereenvolgens voor p~ = 1,0 enp~ = 1,06 (g/cm3).
Een 6% foutieve schatting zal bij 70 keV een fout van ongeveer 5% en bij 2,615
MeV van ongeveer 2% teweeg brengen. Dus bij een onzekerheid van ± 5% in p~zal
men bij E ,̂ = 1,46 MeV rekening moeten houden met een fout van + 2%.

Conclusie

Uit het voorgaande blijkt, dat een geometrische vereenvoudiging van het menselijk
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lichaam door middel van cilinders met cirkelvormige en elliptische doorsneden
alleszins geoorloofd lijkt, althans bij E ,̂ = 1,46 MeV. De assenverhouding - zal in
de praktijk liggen in de range 0,5 à 0,67 en bij een minder juiste schatting een fout
in [Ga]ctY veroorzaken van omstreeks ± 1%. Als men alle omtrekken systematisch
10% te hoog of te laag zou opmeten, dan resulteert dit slechts in een fout van +
2%. Theoretisch zou dan in totaal een onzekerheid van ± 3% ten gevolge van geome-
trische effecten kunnen optreden. Wij menen, dat een fout van ± 2 à 2,5% een aan-
vaardbare schatting is. Met een onzekerheid van ± 3%in "p = 1,06 (dus l , 0 3 ^ p ^ ^
1,09) komt daar nog ± 1% bij.
Concluderend mogen wij stellen, dat bij ^K-metingen een fout in [Ga]eft- te ver-
wachten is, die 3,5% niet te boven gaat.

2.b) Het inhomogene geval

In het algemeen zal een radioactief isotoop niet homogeen in het lichaam zijn ver-
deeld. Door iemand in de opstelling van fig. 5 zowel op de buik, als op de rug ge-
legen te "tellen" vangt men het "distributie-effect" gedeeltelijk op. Desondanks zal
er een discrepantie blijven bestaan tussen de juiste factor [Ga] en de waarde [Ga]ef f

voor het homogene geval. Hoe groot de afwijking zal worden door aan te nemen,
dat de radioactiviteit homogeen is gedistribueerd, hebben wij onderzocht door als
uiterste alle activiteit puntvormig in het lichaam (fantoom) geconcentreerd te
denken.
Met behulp van de computer werd voor een dertigtal posities verspreid over romp,
armen, benen, hals en hoofd de waarde voor [Ga] bepaald als gemiddelde van een
d )rsale en ventrale meting (beide metingen van even lange duur) achtereenvolgens
voor de energieën 70, 365, 662, 1330 en 2615 keV. Gevonden werd, dat voor een
puntbron gelegen in positie A (zie fig. 5) [Ga]A een extreme afwijking naar boven
vertoont ten opzichte van [Ga]off en in positie B een extreme afwijking naar be-
neden. Een homogene distributie veronderstellend zou men in geval A een te hoge
totale lichaamsactiviteit en in geval B een te lage activiteitswaarde hebben ver-
kregen. Maakt men derhalve bij de berekening van de "Total-Body" contaminatie
met een bepaald nuclide gebruik van [Ga]eft-, dan behoort er bij het aldus ver-
kregen resultaat een onzekerheidsmarge "in extremis" gegeven door de factoren:

[Ga]off
II.2.1 fu] = voor de bovengrens ("upper-limit"),

[Ga]otY
11.2.2 f(I = r—: voorde ondergrens ("lower-limit").

lGa)A

Tabel II vermeldt de waarden van [Ga]A en [Ga]B berekend voor een reeks
energieën naast die van [Ga]e t f geldig voor de opstelling van fig. 5. De laatste twee
kolommen geven de bijbehorende fll( en ̂ j .
In het geval, dat de "upper-limit" van een besmettingsactiviteit de gevarengrens
volgens de normen van de ICRP (63) dreigt te naderen, kan men de onzerkerheids-
marge verkleinen door over te gaan op profiel-scannen. Men vergelijke Dudley en
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(keV)

70
140
279
365
412
662
898

1170
1330
1460
1836
2615

[GaJeff

x 10~2

0,228
0,314
0,360
0,373
0,385
0,418
0,433
0,457
0,471
0,482
0,499
0,524

[G«]A

x 10-2

0,656
0,661
0,670
0,675
0,678
0,693
0,704
0,718
0,723
0,729
0,741
0,766

[Ga]B

x 10-2

0,080
0,127
0,182
0,208
0,223
0,288
0,326
0,372
0,388
0,405
0,438
0,499

f«.

2,85
2,48
1,98
1,79
1,73
1,45
1,33
,23

1,21
1,19
1,14
1,05

f..

0,35
0,47
0,54
0,55
0,56
0,60
0,615
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68

Tabel II Nauwkeurigheidsmarge contaminatie bij verschillende Ey voor een 4-
detectoropstelling met K = 45 en L =oö (zie fig. 5).
In fig. 7 vindt men het resultaat grafisch weergegeven.
[Ga]eff is de geometrische detectie-efficiency bij een uniforme activi-
teitsverdeling.

[Ga]& die voor een puntvormige concentratie in punt A (fig. 5) gemid-
deld over een dorsale en ventrale meting en [Ga]g idem voor een con-
centratie in punt B.
f ui en f il geven de onzekerheidsmarges aan die "in extremis" kunnen
optreden.

Ben Haim (19). Voor E ? = 0,32 MeV; 0,66 MeV en 1,27 MeV berekenden zij voor

de scanmethode respectievelijk IP-^lA = \fi (3,4); 1,6 (2,4) en 1,4 (1,9), waarbij
lGa]B

de tussen haakjes vermelde waarden gelden voor de door ons gebezigde opstelling
met vier stationaire detectoren volgens fig. 5.

Verwerkt men de met scannen verkregen kennis omtrent de activiteitsdistributie
tevens in de berekeningen, dan zal dit een nog verdere versmalling van de onzeker-
heidsmarge opleveren. Een nadeel van scannen is gelegen in het sterk oplopen der
computerkosten voor het verrichten van contaminatieberekeningen. Geheel los
hiervan staat natuurlijk het scannen speciaal met het doel de distributie van een
radioactief nuclide in het lichaam te leren kennen voor diagnostische doeleinden.
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[Ga]

!

Fig. 7 Nauwkeurigheidsmarge contaminatie. Tabel II. De detectie-efficiency met
de detectoropstelling volgens fig. 5 als functie van Ey berekend voor:
a) een homogene activiteitsdistributie.
b) een puntvormige activiteit in A gemiddeld over een dorsale en ventrale

meting,
cj een puntvormige concentratie in B.
A en B zijn zó gelegen, dat de detectie-efficiencies een maximale afwijking
vertonen t.o.v. die bij een homogene distributie.

Opmerking

Het is duidelijk, dat een uniforme geometrische responsie het distributie-effect zal
reduceren. Het is daarom, dat in de opstelling van fig; 5 de beide buitenste detec-
toren dichter bij het observatiebed geplaatst zijn. (Zie b.v. Schneider en Linden,
51.) Met behulp van de angulaire responsie - d.i. de geometrische detectie-
efficiency als functie van de hoek met de detector as - gemeten voor elke detector
afzonderlijk, werd met de computer de "overall-response" Gy berekend met als
parameters de onderlinge afstanden der detectoren en hun afstanden tot het obser-
vatiebed. Deze werden zodanig gevarieerd, dat een zo goed mogelijk gelijkmatige
responsie werd verkregen over een afstand vergelijkbaar met de lichaamslengte van
een volwassene. Een veel vlottere gang van zaken, dan daadwerkelijk metingen
verrichten met een testbron.
Ter illustratie geven wij een tweetal voorbeelden van de berekende en gemeten
"overall-response" van de uiteindelijk als gunstigst aanvaarde opstelling (fig. 5)
voor een puntbron 10 cm boven het bedoppervlak bij E-y = 140 en 662 keV (zie
figuren 8 en 9).
De punten representeren de gemeten waarden Gylç, relatief ten opzichte van hun
gemiddelde. Deze blijken in goede overeenstemming met de verwachte responsie
(getrokken curve) met een variatie in de "overall-responsie" van ongeveer ± 3%.

38



SIY;

Fig 8
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Fig. 8 "Overall-response" (relatief) van de detectoropstelling uit fig. 5 voor een
puntbron, die zich op 10 cm boven het observatiebed beweegt onderlangs
de vier detectoren. Ey = 140 ke V.

1.05-

0.95-

100 200
• Y(cm)

Fig. 9 Als figuur 8 bij Ey = 662 keV.
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§ 3. Experimentele Verificaties

3.a) Homogene activiteitsverdeling.

3.a.l) 40K-Fantoommetingen. Ey = 1,46 MeV.

Bij deze metingen werden de volgende gegevens toegepast (zie Ledereret al., 66):

1 g natuurlijk kalium (Kn a t) bevat 0,0118%(gewichtsprocenten) ^ K .

De halfwaardetijd van 4 0K is Ty2= 1,26 x 109 jaar.

De 1,46 MeV gamma-abundantie is rj = 11%.

Uit deze gegevens berekent men, dat 1 g Knat per minuut Py = 204,4 fotonen
produceert met E-y = 1,46 MeV. (Volgens IAEA (64) is Py = 200,4 7pm.).

De massa-verzwakkingscoëfficiënt voor water bedraagt M/P = 0,058 (cm2/g)
(Berger, 8).
Voor de fotopiekefficiency werd aangehouden e = 0,373 ± 2% (eigen calibratie-
metingen) en voor de hoogte van het detectorcentrum hD c = 4,25 cm (idem).
Het Vennart-fantoom (fig. 4) bevatte 151 ± 0,5% gram Kn a t (KC1 opgelost in ge-
distilleerd water. Er werd gecorrigeerd voor kristalwater).
Formule II. 1.4 levert na enige herleiding de volgende betrekking op voor de hoe-
veelheid kalium ("natuurlijk" kortheidshalve weggelaten) uitgedrukt in gram:

II.3.1 G = - (g),
[Ga]L . f f . e . P7

waarin S de netto telsnelheid is in de 4"K-fotopiek in tellingen per minuut en e en
P-y de hierbovengenoemde waarden bezitten.

3.a.l.l) Fantoommeting met standaardopstelling (fig. 5).

Gevonden werd uit een groot aantal metingen, waarbij de background B varieerde
tussen oinstreeks 60 tot ongeveer 63 tpm:
S = 55,68 ± 0,7% tpm (0,7% relatieve standaarddeviatie volgens telstatistiek).

Met p = 1,0 (g/cm3) en stapgrootten 3 < A x < 6 cm
3 ^ A y ^ 6 cm

0 , 5 < A z < l cm
heeft men [Ga]eff = 0,482 x 10-2

Substitutie in II.3.1 levert voor de totale hoeveelheid kalium in het fantoom op:

G = 151,5 ± 0,7% g.

3.a. 1.2) Idem met de detectoren 10 cm dichter bij het observatiebed.

S = 74,04 ± 0,4% tpm.

[Gajeff = 0,637 x 10~2

G = 152,5 ± 0,4% g.
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3.a.l .3) Fantoommeting met drie detectoren in lijnopstelling.

Omdat een detector defect was, moest er lijdelijk met drie detectoren gemeten
worden. De onderlinge afstand bedroeg 80 cm met de middelste detector op 55,
de beide uiterste op 50 cm boven het bed.

S = 36,80 ± 1,5% tpm.

[Ga]cff = 0,319 x ÏO-2

G = 151,3 ± 1,5% g.

3.a.l .4) Fantoommeting met "zes" detectoren in lijnopstelling.

Er werd achtereenvolgens tweemaal gemeten met drie detectoren zodanig, dat de
volgende fictieve zes-detectoropstelling ontstond:
Onderlinge afstanden 38 cm met alle detectoren op 36 cm afstand r oven het bed.

S = 60,09 ± 0,5% tpm.

[Ga]cff = 0,514 x 10~2

G = 153,3 ± 0,5% g.

3.a.l .5) Fantoommeting met verkleinde vier-detector lijnopstelling.

Deze opstelling is bedoeld voor kaliummetingen bij kleine kinderen. Onderlinge
afstanden 18,5 cm met de beide uiterste op 19 en de twee binnenste op 21 cm
boven het bed.
Als fantoom werd gekozen een "onderbeen" van het Vennart-fantoom bevattende
9,3 ± l%gkalium.

0,5 < A x < 1 cm
[Ga]cff = 3,704 x 10~2 0 , 5 < A y < l c m

0,5 < A z < 1 cm

S = 26,93 ± 0,7% tpm.

G = 9,5 ± 0,7% g.

3.a.l .6) Fantoommeting met vier detectoren in een rechthoek.

De detectoren bevonden zich 20 cm boven het bed in de hoekpunten van een recht-
hoek van 40 x 25 cm.
Onder elk paar 40 cm uit elkaar gelegen detectoren werd een "bovenbeen" van het
Vennart-fantoom gelegd. Elk bevatte 14,3 + l%g kalium, dus in totaal 28,6± l%g.

0,5 < A x < 1 cm
[Ga]eff = 1,614 x l u - 2 0 , 5 < A y < l c m

0,5 < A z <1 cm

S = 36,41 ± 1% tpm.

G = 29,6 ± 1% g.
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3.a.l.7) Het effect van een fantomidefout bij een ^K-onderzoek.

Bij controle van het [Ga]eff-resultaat berekend voor een fantomide afgeleid van een
patiënt bij wie het totale lichaamskalium werd bepaald bleek, dat de positionering
van de armen verkeerd aan de computer was opgegeven: abusievelijk 74 cm ver-
schoven in de richting van de voeten. Berekend werd met p = 1,06 (g/cm3) voor de
standaardopstelling(fig. 5)

[Ga]0,Y = 0,452 x 10~~2 bij foutieve armpositie,

[Ga]ctt- = 0,452 x 10~2 bij correcte armpositie.

Geen waarneembaar effect dus, in overeenstemming met de theorie, op grond waar-
van hier niet meer dan een marginaal effect zou zijn toegestaan.

3.a.2) ^^Fe-ijzerretentiemetingen.

De metingen werden verricht met de opstelling met vier detectoren volgens fig. 5.
Voor E~, = 1,292 MeV werden de volgende constanten gebruikt:

ju/P = 0,063 (cm2/g) voor water (Berger, 8)

e = 40% (eigen calibraties)

h[)c= 4,2 cm (idem)

V = 44% (Lederer et al., 66)

Ty2 = 45,6 d.(idem)

p = 1,06 (g/cm3)

Er werd bij twee personen een dergelijk onderzoek verricht.

3.a.2.1) Eerste geval.

Patiënte kreeg ten tijde To oraal toegediend en hoeveelheid Ao = 19,9 ± 3% /zCi
•^Fe. Gedurende enige weken werd haar totale lichaamsactiviteit gevolgd.. Wij be-
perken ons hier toe de activiteitsmetingen 1 uur en 28 uur na To. De activiteits-
distributie had zich na 28 uur, zoals te verwachten was, sterk gewijzigd. Een eerste
geringe ontlasting trad op na omstreeks 36 uur.
De computer berekende met de gefantomiseerde lichaamsafmetingen van patiënte
[Ga]ef f = 0.503 x 10~2 .
De netto telsnelheid in de fotopiek van 1,292 MeV bedroeg gemiddeld over de
dorsale en ventrale meting (à 2 minuten (LT) elk) 1 uur en 28 uur na To :

S, = 37ó09tpm (o = ±0,4%) ,

S2 8 = 36778 tpm (o = ± 0,4%).

Substitutie in formule II. 1.4 met correctie voorde fysische halveringstijd Ty2 levert
op:
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A, = 19,1 ± 0,4% /uCi,

A 2 8 = 19,0 ± 0,4% ;/Ci.

Er blijkt een goede overeenstemming met Ao.
Voorts blijkt het distributie-effect geen rol te spelen in de gebezigde opstelling in-
dien er zowel dorsaal, als ventraal gemeten wordt.

3.a.2.2) Tweede geval.

Patiënte kreeg ten tijde To intraveneus toegediend Ao = 8,9 + 3%
Voor haar fantomide werd berekend [Ga]cf t = 0,455 x 10~2 .
Zij werd op gezette tijden dorsaal/ventraal gemeten, aanvankelijk gedurende vijf
minuten, oplopend tot 10 minuten (LT).
De volgende resultaten werden verkregen achtereenvolgens 1, 7, 13, 16, 20, 27 en
34 dagen na To , gecorrigeerd voor fysische Ti£

A, = 9,0 ± 0,4% /uCi ,

A7 = 9,3 ± 0,4% MCi,

A,3 = 9,5 ± 0,4% juCi,

A , 6 = 9,5 ± 0,4% //Ci,

A2 0 = 9,2 ± 0,4% /iCi,

A2 7 = 9,3 ± 0,4% AtCi ,

A3 4 = 9,2 ± 0,4% juCi.

(De fouten zijn die volgens de telstatistiek).
De gemiddelde activiteit A = 9,3^Ci.
De spreiding ten opzichte van A is waarschijnlijk het gevolg van een distritutie-
effect. Het verschil tussen A en Ao ad 4,5% is iets groter, dan de ± 3,5 à 4% fout
in [Ga]cff maximaal te verwachten bij E.y = 1,292 MeV. (Bij E-y = 1,46 MeV viel
een fout te verwachten van ± 3,5% max. Dit hoofdstuk, § 2). Gezien de± 3% fout
in Ao is deze discrepantie echter van geen betekenis.

Concluderend zouden wij willen zeggen, dat ijzerretentiemetingen mogen worden
uitgevoerd alsof er inderdaad sprake is van een homogene activiteitsdistributie.

3.b) Het inhomogene geval.

3.b.l) Thorotrast metingen.

Bij één onzer thorotrast-patiënten werd besloten de milt operatief te verwijderen
om redenen, die hier niet ter zake doen. De activiteit van 208yj (dochter van
232Th), dat y-quanta met E ,̂ = 2,615 MeV uitzendt, is goed te meten met de WBC.
Vóór de operatie werd met een drie-detectoropstelling (Dit hoofdstuk, subpara
3.a.l.3) uit dorsale en ventrale metingen gevonden een totale lichaamsactiviteit
208T ]
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AVOür = 43,0 ± 0,72 nCi.

(Fout op grond van de telstatistiek).

Vier maanden nâ de operatie werd met de normale vier-detectoropstelling (fig. 5)
gemeten:

Ana = 38,8 ± 0,58 nCi.

In de geëxtirpeerde milt geplaatst op de detector-as op 20 cm voor de detector
troffen wij aan:

Am i i t = 3,76 ± 0,07 nCi,

welk resultaat verrassend juist is, gezien het feit, dat blijkens röntgen-foto's de
thorotrast-distributie in het lichaam allerminst als homogeen viel aan te merken.
Blijkbaar maakt de vlakke "overall-response" van de meetopstelling in combinatie
met het sterke doordringingsvermogen van hoog-energetische fotonen in het men-
selijk weefsel, dat de "homogene benadering" zichzelf overtreft.
Dit wordt nog eens extra bevestigd door een tweede geval, waarbij de milt operatief
werd weggenomen.

Vóór de operatie werd met de "lage" vier-detectoropstelling volgens fig. 5 (detec-
toren 10 cm omlaag) gevonden op basis van een homogene verdeling

voor
= 32,5 ± 0,49 nCi 2 0 8 Tl .

Vier maanden later werd abusievelijk gemeten met de "hoge" opstelling met als
resultaat

Ana = 27,2 ± 0,49 nCi.

(De aangegeven toleranties zijn standaarddeviaties volgens de telstatistiek).
In de milt werd aangetroffen een activiteit

vmilt = 7,45 ± 0,30 nCi.

(Totale fout gebaseerd op telstatistiek, geometrie en verzwakkingscorrectie).
Bij een homogene distributie is de fout in [Ga]ef f bij E^ = 2,615 MeV te stellen op
ongeveer 3% (dit hoofdstuk).
Dit leidt tot totale onzekerheden in de lichaamsactiviteiten vóór en nâ de operatie
van omstreeks 1,5 respectievelijk 1,2 nCi ^OSji

De afwijking van Am j ] t t.o.v. het verschil tussen A v o o r en Ana ad 5,3 nCi kan op
ongedwongen wijze aan bovengenoemde onzekerheden toegeschreven worden en
omdat zij van de juiste grootte-orde zijn, impliceert zulks de toepasbaarheid van
een hypothetische homogene distributie voor dit soort gevallen.
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3.b.2) Bepaling bloedrest in dialysefilter.

Brengt men met ->lCr gemerkte rode bloedcellen in de bloedbaan van een proef-
persoon of patiënt, dan is het in principe mogelijk, nadat volledige menging heeft
plaats gevonden, om uit een activiteitsmeting van het dialysefilter na afloop van
een kunstnierbehandeling het aantal ml bloed te bepalen, dat in het filter is achter-
gebleven.
Om de stralingsbelasting zo klein mogelijk te houden is een zeer gevoelige detectie-
apparatuur nodig.
Voor het testen van de nauwkeurigheid van deze methode werd een cilindrisch
dialysefilter van plastic 26 cm lang met een diameter van 5,3 cm op een afstand
van 16 cm geplaatst onder twee detectoren 17,7 cm van elkaar. In het filter was
tevoren 5 ml water gebracht met een activiteit van enkele juCi ->lCr.
Bij E7 = 320 keV heeft men voor water n/p = 0,118 (cm2/g) (Berger, 8), r> = 9%.

fLederer et al., 66), e = 0,875 (tabel VI) en h D c = 2,45 cm (tabel VI).
p = 0,95 (g/cm3) werd afgeleid uit gewicht en volume van het filter.
Bij stapgrootten 0,5 < A x < 1 ; 1 < A y < 2 en 0,25 < A z < 0 , 5 cm berekende
de computer voor het filter [Ga]cff = 0,0376.

Gemeten werd S = 65,2 x 103 ± 0,4% tpm.
Met behulp van formule II.1.4 vindt men voor de filteractiviteit A, = 9,9 ßCL
Precies dezelfde hoeveelheid activiteit als in het filter bevond zich in een buisje met
5 ml bloed. Dit werd als puntbron op 22 cm afstand van de detector "geteld". De
activiteit berekend volgens 1.2.4 kwam uit op Ab = 9,3 juCi.
Bij een reële bloedrestineting zouden wij derhalve hebben opgegeven een waarde

van <^ x 5 = 5,3 ml, een resultaat, waarmee de bij de test betrokken clinicus zich

zeer tevreden betoonde.

3.b.3) Controlemetingen onzekerheidsmarge.

3.b.3.1) Fantoommetingen.

Deze metingen werden verricht voor de standaardopstelling met vier detectoren vol-
gens fig. 5 en wel bij drie waarden van Ey : 140 keV ( 9 9 mTc), 662 keV (137Cs) en
l,33MeV(60Co).
Voor elke energie werd een puntbron met bekende activiteit geplaatst in A
("dorsale" ligging) en in C ("ventrale" ligging). In beide posities werd de netto tel-
snelheid in de fotopiek bepaald en de resultaten gemiddeld. De aldus verkregen tel-
snelheid S A c is op te vatten als S = SD v , het gemiddelde uit een echte dorsale/
ventrale meting.
Voorts werden de netto telsnelheden gemeten met de bronnen geplaatst in punt B.
Wij herinneren eraan, dat op deze wijze de maximale afwijkingen verkregen worden
vergeleken bij die, berekend met de veronderstelling.jdat alle activiteit homogeen is
verdeeld. (Dit hoofdstuk, 2.b). De gemeten waarden SA c en SB werden vergeleken

45



met de te verwachten waarde S^OM v o o r e e n homogene distributie berekend uit de
bronsterkte A (//Ci) en de bij de betreffende energie behorende [Ga]eff volgens
formule II. 1.2.
Wij leiden aldus af uit H.2.1 en H.2.2

H , o f - SHOM
11.3.2 ful - ^

11.3.3 f„ = ÎS2M
SA.C

Opmerking

In verband met de compton-verstrooiing, die vooral bij ""mTc een sterke vervor-
ming van de fotopiek veroorzaakt t.g.v. de betrekkelijk povere energieresolutie van
een Nal-detector bij 140 keV *) (de "backscatter-piek" ligt bij ongeveer 90 keV),
hebben wij de berekeningen ook uitgevoerd op basis van de telsnelheden in de
"halve" fotopiek aan de energetisch hogere zijde van de top. Bij 99ITITC w a s zejfs

niet anders mogelijk.

Resultaten

ie) E7 = 140 keV.

Verwacht (zie tabel II) : fu, = 2,48 ; f„ = 0,47

Gemeten (halve piek) : ful = 1,95; f„ = 0,47

2e) E7 = 662 keV.

Verwacht : ful = 1,45; fn = 0,60

Gemeten (gehele piek) : fuI = 1,22; f(1 = 0,60

Idem (halve piek) : ful = 1,35; f„ = 0,59

3e) Ey = 1,33 MeV.

Verwacht :
Gemeten (gehele piek) :

Idem (halve piek) :

ful =

ful =

ful =

1,21;

1,27;

1,25;

f.1

fll

f..

= 0,65

= 0,71

= 0,70

Deze resultaten mogen voor praktische toepassing alleszins bevredigend geacht wor-
den.

*) Hetzelfde effect beïnvloedt metingen met 1 2 3 I , Ey = 159 keV.
(Zie deel 2, hfdst. IV, 2.b.)
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3.b.3.2) Verificatie met een geval van radioactieve besmetting.

Een isotopen-Iaborante, die voor een routinecontrole op eventuele besmetting door
ons werd onderzocht, bleek besmet te zijn met 3,3 ± 0,1 juCi 131 i ( P = 355 k ey)
een homogene distributie veronderstellend.
Scannen leerde, dat de besmetting zich bevond in een klein gebied enige centimeters
boven de linker knie. Aannemende, dat de besmetting geheel uitwendig was, werd
de detectie-efficiency berekend en bleek de besmetting 1,9 ± 0,2 ßCi te bedragen.
Uitgaande van de "homogene waarde" 3,3 ;uCi vindt men, daar in dit geval de marge
naar beneden van toepassing is, met f]i = 0,55 (tabel II) een onderste grens van
1,82 juCi. De gemeten juiste waarde ligt hier inderdaad nog boven.
Ten overvloede werden er nog controle-metingen uitgevoerd met het Vennart-fan-
toom en een gefingeerde besmetting met 1,42 ± 0,1 /zCi 131 1 Op de overeenkom-
stige plaats.
Uit de telsnelheid in de 365 keV fotopiek volgde een "homogene" activiteit van
2,8 ± 1% /iCi. Na berekening van de correcte detectie-efficiency werd gevonden
1,41 ± 0,2 fiCi 1 3 1 I in goede overeenstemming met de hierboven opgegeven "be-
smetting" van 1,42 /iCi.
Uit de "homogene" waarde en fj] vinden wij als ondergrens 1,54 juCi, een uitkomst
gelegen binnen de onzekerheidsmarge van de gemeten activiteit.

§ 4. Conclusies

De totale ^K-activiteit in het menselijk lichaam (en daarmee de totale hoeveelheid
lichaamskalium) kan betrouwbaar gemeten worden volgens de absolute methode be-
schreven in dit hoofdstuk. De onzekerheid in het resultaat wordt voornamelijk be-
paald door:

a) de vorm en afmetingen van het gefantomiseerde lichaam

b) de onzekerheid in de gemiddelde dichtheid p van het lichaam.

Wij schatten, dat op grond van de daartoe uitgevoerde berekeningen de totale fout
3,5% niet te boven gaat, afgezien van de zuiver statistische fout ten gevolge van de
telstatistiek, die evenwel door middel van langere teltijden, meerdere detectoren en
voorzieningen voor een lage "background" is te reduceren.
De methode voldoet daarom zo goed, omdat aan de essentiële veronderstelling van
een homogene activiteitsdistributie in het kalium-geval praktisch is voldaan. Immers,
deze verdeling is altijd nog beter homogeen, dan bij de in de vorige paragraaf be-
schreven S^Fe- e n 208^1 (thorotrast)-metingen, welke reeds goede resultaten op-
leverden.
Zonodig kan een gewijzigde detectoropstelling of "scannen" het distributie-effect
verminderen. Het wijzigen van de detectoropstelling vormt geen probleem. De
methode is in principe bruikbaar bij iedere detectorconfiguratie, hetgeen met enige
experimenten werd geïllustreerd.
Wordt de methode gebruikt bij snelle routinecontroles met behulp van de opstelling
uit fig. 5 op eventuele radioactieve contaminatie, zonder dat daarbij rekening wordt
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gehouden met de werkelijke verdeling van het radionuclide, dan blijkt, dat de daar-
mee gepaard gaande onzekerheidsmarge betrouwbaar is aan te geven met de fac-
toren fui en f|i uit tabel II. (Wellicht zelfs iets te pessimistisch, blijkens experimen-
tele verificaties).
Een gedetailleerd distributie-onderzoek blijkt in veruit de meerderheid der gevallen
overbodig.
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HOOFDSTUK III

Over de bepaling van het detectorcentrum en de fotopiekefficiency van een cilin-
drische NalO'O-scintillatiedetector.
Meting van de relatieve angulaire responsie en bepaling van de energieresolutie.

§ 1- Inleiding

Gammaquanta kunnen op verschillende manieren met materie in wisselwerking
treden ten gevolge waarvan zij energie verliezen (elastische verstrooiing, compton-
verstrooiihg) of zelfs geheel ophouden te bestaan (foto-elektrisch effect, paar-
creatie).
Zoals bekend wordt het aantal 7-quanta met energie E ,̂ in een doorsnede van een
evenwijdige, zich in de x-richting voortbewegende bundel in een homogeen medium
beschreven door

III. 1.1 N(x) = N o e - ^ x ,

waarin No het aantal quanta ter plaatse x=0 voorstelt en N(x) het aantal, dat na
passage over een afstand x nog een energie E ,̂ bezit. De constante ju > 0,
"lineaire verzwakkingscoëfficiënt geheten, is een maat voor de grootte van de ver-
zwakking en is karakteristiek voor het materiaal en hangt voorts af van de 7-energie.
Het aantal quanta, dat uit de bundel ter plaatse x verdwijnt over een afstand dx is

dN = ju.N(x)dx.

Het aantal, dat daarbij foto-elektrisch geabsorbeerd wordt is

dNf = - . dN ,

ofwel

dNf= r . N ( x ) d x ,

welk aantal een bijdrage levert tot de fotopiek ("full-energy peak") behorende bij
E.y. De verhouding - geeft aan voor welk gedeelte van de totale verzwakking het

foto-elektrisch effect verantwoordelijk is.
Heeft de bundel materie ter dikte 5 doorlopen, dan kan men een "gravitatie"-
centrum ter plaatse x z van alle plaatsgevonden foto-elektrische interacties defi-
niëren volgens

fx T N(x)dx
xz = —£

ö f T MCx)dx

o J

ofwel na substitutie van III.1.1
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m.1.2

5
o 'Jxe-

. ' / -
Wanneer er weinig of geen verzwakking aanwezig is, dus ß ^ 1, dan heeft men
x z ^ 7 .waarbij 5 b.v. de totale dikte van een scintillatie-kristal voorstelt.

Immers, men leidt eenvoudig af uit III. 1.2 :

III.1.3 Hm xz - ^ ,
U -> 0

hetgeen ook onmiddellijk is in te zien.

Wanneer de bundel niet evenwijdig is, zoals b.v. in fig. 1, waar fotonen invallen op
een cilindrisni Nal-kristal met radius r , uitgezonden door een op de as gelegen,
mono-energetische, isotrope puntbron B, dan zijn de in het materiaal doorlopen
wegen in verschillende richtingen ongelijk, in het bijzonder voor invalsrichtingen
tussen a en ß . Te verwachten is, dat het gravitatie-centrum van alle foto-elektri-
sche interacties afhankelijk zal zijn van de bronafstand d. Experimenteel onder-
zoek leert dat deze afstandsafhankelijkheid veelal praktisch van géén betekenis is
en dat men onafhankelijk van de bronafstand een op de detectoras gelegen foto-
elektrisch interactiecentrum De kan introduceren, hetwelk wij het "detector-
centrum" zullen noemen.
Het vlak door De gelegen op een afstand h achter het voorvlak van het kristal
bepaalt het effectieve ingangsvenster van de detector, dat vanuit B gezien wordt
onder een hoek 2 i// , corresponderend met een ruimtehoek

111.1.4 £2 = 2 7T(1 -cos\p) (steradialen).

Dit leidt tot een geometrische detectie-efficiency

111.1.5 G „ = ¥ - 1 [ l - . d+h, t 1
I x/(d+h)2+r2' J

waarbij

cos tf = , d + h
 v (zie fig. 1).

y/(d+h)2+r2

Formule III.1.5 komt overeen met II.1.13 vermeld in het voorafgaande hoofdstuk.

§ 2. Experimentele bepaling van het detectorcentrum De .

Een puntvormige bron B (fig. 1), die isotroop fotonen met energie E ,̂ uitstraalt,
bevindt zich op de detectoras op een afstand d van het voorvlak van een cilin-
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drische NaKTO-scintillatiedetector. In ons geval uitgerust met een kristal 4% "
( a 12 cm) in diameter en 4" ( * 10 cm) hoog. Met behulp van een impulshoogte-
analysator wordt het aantal impulsen per tijdseenheid in de fotopiek behorend bij
E-j, gemeten ev zonodig gecorrigeerd voor halveringstijd, compton-radiatie en back-
ground.
Op deze wijze wordt de netto telsneiheid S bepaald voor afstanden variërend van
b.v. 10 tot 100 cm.
Bij een dwarsdoorsnede van de detector gelegen op een afstand h achter het voor-
vlak behoort een geometrische detectie-efficiency gegeven door formule III.1.5 uit

c

de vorige paragraaf. Voor elke waarde van d wordt de verhouding V = fr opge-
maakt (vgl. deel 1, 1.2.1) en vervolgens _h zodanig bepaald, dat de spreiding van V
ten opzichte van de gemiddelde waarde V minimaal is.
Deze optimale keuze van h correspondeert met de gezochte positie van het detec-
torcentrum De. Tabel Hl vermeldt als voorbeeld het complete resultaat verkregen
voor een energie E ,̂ = 140 keV. Het blijkt, dat met h = 1,3 cm 2 I V-V I het
kleinst uitkomt.

d

(cm)

10
15
20
25
30
35
40

V =
21 V-V 1 =

V = S/Go
# h =1,2 cm

7,474 x 106

7,429
7,456
7,369
7,472
7,476
7,516

7,456
0,228

V = S/Go
# h = 1,3 cm

7,585 x 106

7,512
7,523
7,423
7,518
7,516
7,552

7,518

0,209

V = S/Go
# h =1,4 cm

7,697 x 106

7,596
7,590
7,477
7,565
7,557
7,588

7,581

0,291

Tabel III Voorbeeld van de bepaling van het detectorcentrum De bij Ey = 140
keV.
k = 1,3 cm blijkt het best te voldoen (Vgl. fig. 10).

Tabel JV geeft de waarden_yan V bij E-y = 1,836 MeV met h = 4,4 cm, waarvoor de
spreiding ten opzichte van V niet boven ± 1% uitkomt.
De energieën, waarbij De werd bepaald, staan opgegeven in tabel V.
In fig. 10 is de hoogte h van het detectorcentrum uitgezet als functie van E-y,
zoals vermeld in tabel VI voor één onzer detectoren. De overige (vier in totaal) ver-
tonen in vergelijking daarmee marginale afwijkingen van ± 1 à 1,5 mm.
Omdat de lineaire verzwakkingscoëfficiënt ju voor Nal boven 2,5 MeV nog slechts
weinig afneemt om bij ong. 5 MeV door een minimum te gaan (data volgens "The
Harshaw Chemical Company"), zal men op grond van betrekking III. 1.2 mogen
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d

(cm)

15
20
25
30
35
40
45
50

V =

V = S/Go

# h = 4,4 cm

6,022
6,023
5,999
6,0! 4
6,009
6,008
6,028
5,967

6,009

Tabel IV Bij Ey = 1,836 Me V bleek h = 4,4 cm optimaal.
S

De verhouding V =r=r als functie van de bronafstand d varieert bin-

nen ±1% t.o.v. V.

Radionuclide

125,

197 H g

99mTc

* 203Hg

* 131,

* 137Cs

* 88 Y

* 60 C o

* 88 Y

ET(MeV)

-v 0,030

'v 0,070

0,140

0,279

0,365

0,662

0,898

1,33

1,836

Tabel V Radionucliden gebruikt ter bepaling van het detectorcentrum als
functie van Ey.
De met * gemerkte isotopen waren puntbronnen met bekende activi-
teit, zodat daarvoor berekening van de fotopiekefficiency mogelijk was.

verwachten, dat de curve in fig. 10 weinig meer zal stijgen om bij ong. 5 MeV over
te gaan in een daling. Extrapolatie suggereert, dat h inderdaad de halve kristal-
dikte é = 5 cm niet te boven zal gaan, in overeenstemming met III.1.3.



Fig. 10 De hoogte h van het detectorcentrwn De (fig. 1} ah functie van Ey. De
curve is representatief voor al onze detectoren. Zie tabel VI.

E ,

(MeV)

~ 0,030
'v 0,070

0,140
0,279
0,365
0,662
0,898
1,33
1,836

h

(cm)

0,7 ± 0,2
0,9 ± 0,2
1,3 ± 0,2
2,4 ± 0,2
2,8 ± 0,2
3,5 ± 0,2
4,0 + 0,2
4,1 + 0,2
4,4 + 0,2

e
(%)

75 (geschat)
100 (extrapol.)
99 (extrapol.)
92,4 ± 1,9
85,1 ± 2,5
61,3 + 2,0
50,9 + 1,5
40,0 ± 1,0
32,5 ± 1,0

Tabel VI De afstand h van het detectorcentrum De tot het voorvlak van de
detector als functie van de y-energie Ey. Zie fig. 10.
De fotopiekefficiency e vindt men uitgezet in fig. 11.
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§ 3. Bepaling van de fotopiekefficiency e .

Het netto aantal tellingen per seconde S in de fotopiek veroorzaakt door een punt-
vormige, mono-energetische, isotrope bron B van A juCi gelegen op de détecteras
(fig. 1) wordt gegeven door

S = Go . e . 17. a . A . 3,7 x 104 (zie deel 1,1.2.1).

Hieruit is de fotopiekefficiency e voor de betreffende energie E-y te berekenen,
als S, Go, f/, « en A bekend zijn.
De telsnelheid S is te meten, de geometrische efficiency Go is te berekenen uit
III.1.5, als r en h (zie vorige paragraaf) bekend zijn, terwijl de gamma-abundantie
7] opgegeven wordt in de litteratuur (Lederer et al., 66).
De correctiefactor a voor de verzwakking van de radiatie in het intermediair t.w.
bronverpakking, lucht en kristalomhulling (Nal is sterk hygroscopisch), is met be-
hulp van gegevens uit de litteratuur te berekenen (zie deel 1,1.2.3). In tabel V staan
bronnen vermeld met gegeven activiteit, benevens hun 7-energieën. Tabel VI ver-
meldt de resultaten voor e (in %), welke zijn uitgezet in fig. 11. Deze curve is repre-
sentatief voor onze detectoren. De individuele e-waarden vertonen onderlinge af-
wijkingen van ong. ± 0,5% (absoluut) of kleiner. Tevens is in deze figuur uitgezet

Fig. II De fotopiekefficiency e als functie ran de fotonenergie Ey.
De curve is representatief voor al onze detectoren. Zie tabel VI.
De onderste curve is ontleend aan Mehl (39j voor een 5" x 4" Nal(Tl)-
kristal. Zie tabel VU.
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(Me V)

2,8
2,5
2,0
1,5
1,3
1,0
0,8
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

e

(%)

23,9
25,2
29,2
34,6
38,1
44,4
50,5
61,0
68,0
76,1
85,0
94,3

Tobe! VII De fotopiekeffwiency e volgens Mehl (39) voor een 5" x 4" Nal(Tl)-
kristal. Zie flg. 11.

de curve volgens tabel VII afkomstig van Mehl (39) voor een 5" x 4" Nal-detector,
qua afmetingen vergelijkbaar met de door ons gebruikte.
Er blijkt een goede overeenstemming met de resultaten van Mehl te zijn.

§ 4. De relatieve angulaire responsie W ($).

De telsnelheid S^ (a) in de fotopiek van een mono-energetische, isotrope puntbron
B ter sterkte A gelegen op een afstand a van het detectorcentrum De onder een
hoek y ten opzichte van de detectoras (zie fig. 12) wordt gegeven door

III.4.1 S^(a) = c . G ^ ( a ) . A ,

waarin G^ (a) de geometrische efficiency is voor de geschetste situatie, c is een
evenredigheidsconstante.
Denken wij ons dezelfde bron in B* op de detectoras op dezelfde afstand a van
De, dan heeft men

III.4.2 So (a) = c . Go (a) . A ,

waarin, zoals bekend, Go de geometrische efficiency voorstelt voor een op de as
gelegen bron, te berekenen volgens III.1.5 (dit hoofdstuk) met d+h = a (fig. 1).
Per definitie is de relatieve angulaire responsie

III.4.3

55



waarin S^ (a) gemeten wordt en So (a) te berekenen is voor een bron met bekende
activiteit volgens betrekking 1.2.1 uit deel 1.
Aldus verkrijgt men voor de geometrische efficiency in de richting y op een af-
stand a van De:

B

Fig. 12 Bepaling van de relatieve angulaire responsie
parameter. Vergelijk ook fig. 1.

met de afstand d als

III.4.4

Voor een reeks energieën werd W (<p) bepaald met als parameter de afstand d van
het vlak waarin de bron zich bevindt tot de detector (fig. 12). Een voorbeeld van
de resultaten vindt men in de tabellen VIII en IX respectievelijk voor E~ = 1,33
MeV en 1,836 MeV en weergegeven in fig. 13. Er bleek weinig of geen azimuthale
afhankelijkheid aanwezig, terwijl de detectoren onderling goed overeenstemmen. De
afstanden d zijn gekozen in overeenstemming met waarden, die optreden bij het
bepalen van de totale radioactiviteit in het menselijk lichaam.
Ten behoeve van 40K-metingen werd voor E ,̂ = 1,46 MeV W(ip) door interpolatie
afgeleid uit de waarden behorende bij 1,33 en 1,836 MeV voor d = 35 cm. Zie
tabel X en fig. 14.
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d =

hoek (yj°)

0,00
9,62

18,73
26,95
34,14
40,28
45,48
53,59
59,46
63,82
68,53
71,85
74,31
76,19
78,87
80,69
82,00

25 cm

Wfo)

1,0000
0,9938
0,9740
0,9744
0,9648
0,9702
0,9638
0,9667
0,9666
0,9613
0,9557
0,9463
0,9404
0,9345
0,9326
0,9146
0,9088

d =

hoek {\p°\

0,00
7,21

14,21
20,79
26,85
32,33
37,22
45,36
51,69
56,64
62,23
66,30
69,38
71,78
75,25
77,62
79,35

35 cm

W(*)

1,0000
0,9891
0,9781
0,9791
0,9646
0,9792
0,9647
0,9682
0,9647
0,9586
0,9700
0,9569
0,9559
0,9421
0,9369
0,9277
0,9230

d =

hoek (tp°)

0,00
5,77

11,42
16,86
22,00
26,80
31,22
38,94
45,29
50,48
56,58
61,19
64,76
67,58
71,74
74,62
76,74

45 cm

W(*)

1,0000
0,9967
0,9924
0,9846
0,9834
0,9831
0,9731
0,9756
0,9699
0,9621
0,9668
0,9547
0,9569
0,9604
0,9438
0,9383
0,9232

Tabel VIII De relatieve angulaire responsie W f if) gemeten bij drie verschillende af-
standen d voor een fotonenergie Ey= IJ 3 MeV.
W (y) met d = 35 cm is uitgezet in fig: 13 (bovenste kromme). De resul-
taten zijn representatief voor elk onzer detectoren.

d =

hoek 0p°)

0,00
9,56

18,61
26,80
33,96
40,09
45,29
53,41
59,29
63,66
68,40
71,74
74,21
76,10
78,80
80,63
81,95

25 cm

W(*)

1,0000
0,9876
0,9773
0,9719
0,9616
0,9588
0,9544
0,9643
0,9524
0,9628
0,9539
0,9618
0,9534
0,9350
0,9235
0,9463
0,9224

d =

hoek (<p°)

0,00
7,18

14,14
20,70
26,74
32,20
37,08
45,22
51,55
56,51
62,11
66,20
69,29
71,69
75,18
77,56
79,29

35 cm

wfo)
1,0000
0,9984
0,9791
0,9750
0,9707
0,9590
0,9682
0,9521
0,9499
0,9472
0,9589
0,9619
0,9501
0,9493
0,9319
0,9232
0,9233

d

hoek (</>°)

0,00
5,74

11,38
16,79
21,92
26,70
31,12
38,83
45,17
50,36
56,47
61,09
64,67
67,50
71,67
74,56
76,68

= 45 cm

W(*>)

1,0000
0,9950
0,9890
0,9789
0,9804
0,9774
0,9746
0,9787
0,9733
0,9773
0,9735
0,9754
0,9664
0,9586
0,9704
0,9471
0,9634

TabelIX Als bij tabel VIII met Ey = 1,836 MeV. Zie fig. 13, onderste curve.
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0

Fig. 13
10 20 30

De relatieve angulaire responsie W(v) bij
a) Ey = 1,33 Me V, d = 35 cm (bovenste curve),
b) Ey = 1,836 MeV, d = 35 cm (onderste curve).
Cf. tabel VIII & IX.

hoek
0 -
5 -

1 0 -
1 5 -
2 0 -
2 5 -
3 0 -
3 5 -
4 0 -
4 5 -
5 0 -
5 5 -
6 0 -
6 5 -
7 0 -
7 5 -
8 0 -
8 5 -

(V°)
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

Wfo>)
0,998
0,990
0,982
0,976
0,971
0,969
0,968
0,967
0,967
0,967
0,966
0,966
0,964
0,959
0,947
0,928
0,895
0,840

Tabel X W (y) bij Ey = 1,46 MeV en d = 35 cm t.b.v. ^K-metingen verkregen
door interpolatie uit de resultaten bij Ey = 1,33 en 1,836 MeV. (Tabel-
len VIII en IX). Figuur 14 geeft de bijbehorende grafiek.
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1.0-

0.8- —I—
9030 5 0 80

Fig. 14 De relatieve angulaire responsie W(tp) bij Ey = 1,46 MeV en d = 35 cm
t.b.v. ^K-metingen.
Deze curve werd door interpolatie verkregen uit de metingen van W($) bij
E7 = 1,33 en 1,836 MeV # d = 35 cm. Cf. tabel X.

§ 5. De energie-resolutie (scheidend vermogen) van een detector

Het scheidend vermogen (resolutie) van een detector wordt, zoals bekend, gedefi-
nieerd volgens

m.5.1 = 1^- x 100% ,

waarin 2A de halfwaardebreedte (FWHM = "Full Width at Half Maximum") voor-
stelt van de fotopiek bij de stralingsenergie E- .
De resolutie van onze detectoren werd als functie van E-y bepaald met behulp van
isotrope puntbronnen op circa 30 cm afstand van de detector op de detectoras ge-
legen, ongecollimeerd en zonder loden afscherming om het kristal.
De invloed van de afstand op het scheidend vermogen bleek gering, evenals de rich-
tingsafhankelijkheid. De curve in fig. 15 is representatief voor al onze detectoren.
De onderlinge verschillen zijn klein. E.g. bij E ,̂ = 1,46 MeV zijn de resoluties
6,2 ± 0,1% en bij Ey = 662 keV vindt men de range 8,3 ± 0,1%. Dat de resoluties
vergelijkbaar zijn, wordt bevestigd door de Piek/Dal-verhouding bij ^ C o . Deze
varieert voor de verschillende detectoren tussen 4 en 5 bij een kanaalbreedte van
5keV.
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Fig. 15

2.5
-E7(MeV>

2 AFig 15 Deresolutie R-^Jp x 100%als functie van de fotonenergie E~.

De curve is representatief voor al onze detectoren.

De halfwaardebreedte 2A als functie van E-, is uitgezet in fig. 16. Het is deze
curve, die de basisgegevens verschaft voor het volgens een bepaalde techniek
"smoothen" van een gammaspectrum en die ons leert welke kanaalbreedte wij
maximaal mogen kiezen zonder significant verlies aan energieresolutie (zie deel 1,
hfdst. V).

2A
(keV)

f
150-

Fig 16

Fig. 16 De halfwaardebreedte 2 A van de fotopiek als functie van
Deze curve wordt toegepast bij "spectrum smoothing".
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HOOFDSTUK IV

Beknopte instrumentele beschrijving

Aan de hand van het blokschema in fig. 17 zullen wij de Leidse WBC-opstelling
beschrijven. (WBC = "Whole Body Counter". Een andere terminologie luidt: "Total
Body Radioactivity Monitor").

NET

STAP I ! » c
MOTOR! r ^

I—-T--—I
DET. 792

DET. 791

OET. 794

[PET, 803

FUN
REGELINGnu

DISTR.

PANEEL

A I DEM

IDEM LJ\

IDEM

SCAN

REGELING

MIXER

ROUTER

M . C . S.

CONTROLLER

OSCILLOSCOOP

512 KAN.

ANALYSATOR

DATA
PROCESSOR

iX-YRECORDER

|SCHRYVER|

|PONSER |

| LEZER |

Fig. 17 Blokschema van de WBC-meetopstelling.

a) De loden kamer.

Hierin staan vier NaI(Tl)-detectoren opgesteld, waarover later meer.
De 10 cm dikke wanden van oud *) lood verzwakken de stralingsquanta afkomstig
van de kosmische straling en van de natuurlijke omgevingsactiviteit effectief. Het
aantal tellingen per tijdseenheid ten gevolge van deze "background"-radiatie (het zg.
"nul-effect") ligt binnen de loden kamer geïntegreerd over het energiegebied 0,1-2
MeV een factor 72 lager dan daarbuiten. Figuur 18 toont beide spectra achtereen-
volgens opgenomen met één onzer detectoren gedurende 100 minuten (LT) elk.
Mede door hun lage eigen activiteit vinden wij gemiddeld over vier detectoren voor

*) Oud lood bezit een geringere eigen activiteit dan jong lood. Naast de kwaliteit
van het lood zijn ook de locatie en de aard van de materialen voor de bouwkun-
dige voorzieningen van invloed op de "backgrond".
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het gebied 0,1-2 MeV een nulactiviteit van 0,25 tpm per cm3 kristal, een waarde
die zeer goed is (IAEA, 64).

BRCKGROUND BINNEN/BUI TEN (BOVEN) DE LODEN KflMER

GEMETEN SPECTRUM

HIST :
« SMOOTH

10

0.5 1.0 1.5 2.0 ' ' ' ' 2.5

E IN MEV
Fig. 18 Backgroundspectra opgenomen binnen en buiten de loden meetkamer.

"Buiten" cm. bovenste curve. Zie ook fig. 23.

De observatieruimte is 2,37 m lang, 1,83 m breed en 1,94 m hoog (fig. 19). Het
bouwsel is samengesteld uit ongeveer 3300 gevorkte, in elkaar passende blokken
gevat in een stalen frame. Stalen platen, 2 cm dik, dragen het plafond. Het geheel
weegt omstreeks 40 ton. Figuur 20 toont een foto van de meetkamer aan de buiten-
zijde.
De loden kamer is te betreden via een schuifdeur voldoende breed om een brancard
door te laten. Voorts is toegang via het labyrinth mogelijk. De aanwezigheid van
een labyrinth heeft een gunstige uitwerking op eventuele claustrophobic
De kamer wordt geventileerd door continu lucht toe te voeren, die een absoluut-
filter is gepasseerd. De temperatuur van de lucht is regelbaar en wordt gecontro-
leerd door een thermostaat, die de temperatuur in de loden kamer houdt op 21°
±0,5°C.



Fig. 19 Plattegrond van de loden mestkamer.

Fig. 20 De loden kamer van buiten gezien. De schuifdeur wordt zelden gebruikt.
Doorgaans betreedt men de cel via het labyrinth.
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Er is een "intercom" aanwezig, waarmee ook muziek afkomstig van een cassette-
recorder ten gehore kan worden gebracht.
Voor kleine kinderen zijn er sprookjes beschikbaar.
Een kleine TV-monitor met een groothoeklens maakt het mogelijk de gang van
zaken in de kamer gedurende een meting te volgen.

b) De detectoren.

Er zijn vier NaI(Tl)-scintillatiedetectoren in gebruik met één reserve, alle van het
model 19/DM-LB-3/16 gefabriceerd door Nuclear Enterprises Ltd. waarbij men
ernaar gestreefd heeft de eigen activiteit zo gering mogelijk te houden. Figuur 21
toont twee backgroundspectra in de loden kamer opgenomen gedurende 1000
minuten (LT) gemaakt respectievelijk door onze "beste" en onze in dit opzicht
"slechtste" detector.

B f l C K G R O U N D D E T . 7 9 4 E N D E T . 8 0 3 , L T = 1 0 0 0 M I N . 1 0 K E V / K R N

% 10'

C
P

M
/ M

2r
— 10'
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10'.

10'.

10'.

ï -

0

AA—v

' O1.5 '
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r/

_, , 1 , r_
1 . 0

1

• • , ! 5 ' '

GEMETEN SPECTflUH

HIST i
N SMOOT-I

1 1_

- ' aio ' ' ' • Û
E I N HeV

Fig. 21 Het backgroundspectrum in de loden kamer opgenomen met:
a) onze "slechtste"detector(nr. 794)
b) onze "beste"detector (nr. 803).

Eén onzer detectoren vertoont in het backgroundspectrum duidelijk een piek bij
2.61 à 2,62 MeV vermoedelijk afkomstig van 2 0 8 Tl (Ey = 2,615 MeV), afstam-
meling van 232jn_ alhoewel géén der andere karakteristieke pieken uit het 2 3 2 j n .
spectrum waarneembaar zijn. Door te "spelen" met een ^-^Th-bron (gloeikousje)

64



en filters bleek het evenwel mogelijk een soortgelijk background spectrum te simu-
leren met een detector, die vrij was van de bewuste piek.
Elke detectorkop is opgebouwd uit een 4 3 A " X 4 " scintillatiekristal van Nal ge-

Fig. 22 Foto van de vier detectoren in lijnopstelling volgens fig. 5.
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activeerd met sporen Tl (Hine, 32), een fotomultiplicator-buis (PM = "Photo-
Multiplier") met dynodeketen en voorversterker.
Omdat Nal sterk hygroscopisch is, is het kristal hermetisch opgesloten in een
0,5 mm roestvrij stalen mantel. De PM-buis is van het model EMI 9530 QA, dat een
venster van kwarts bezit (weinig kalium!) en is omgeven door een magnetische af-
scherming van mu-metaal. Bij de selectie werd speciaal gelet op lage ruis, lage eigen
radioactiviteit en goede resolutie. Fotopiekefficiency en energie-resolutie kwamen
reeds in het voorgaande hoofdstuk uitvoerig aan de orde.
Om het kristal kan een 2,5 cm dikke loodmantel worden aangebracht, waaraan
collimatoren zijn te bevestigen. Beschikbaar zijn collima toren met een cirkelvormige
opening, <p = 10 cm en met een spleetvormige opening 10 cm lang en 25 cm of
5 mm breed.
De detectoren kunnen ten opzichte van de te onderzoeken persoon verscheidene
posities innemen. Bij de lijnopstelling (zie foto, fig. 22) met vier detectoren boven
het observatiebed (waarvan de hoogte eveneens instelbaar is), ofwel met twee detec-
toren erboven en twee eronder, is de afstand tot de lichaamsas te variëren van 20
tot 45 cm gerekend tot de voorzijde van de (ongecollimeerde) detector.
Ook kunnen de detectoren in één vlak loodrecht op de lichaamsas worden opge-
steld, diametraal tegenover elkaar (cirkelconfiguratie). De afstanden tot de lichaams-
as zijn dan variabel van 30 tot 60 cm.
De ophanging van de detectoren aan beweegbare draagarmen is zodanig, dat het
mogelijk is om te "scannen". Daarbij wordt gebruik gemaakt van twee stapmotoren,
die respectievelijk de transportassen onder en boven het bed in beweging zetten en
die worden aangedreven door een gemeenschappelijke impulsgenerator. De scan-
snelheid wordt geregeld met behulp van de impuïsfrequentie. Aangezien de grootte
van de detectortranslatie per motorstap bekend is, is door impulstelling op eenvou-
dige wijze de verplaatsing der detectoren digitaal te volgen.
Bij de lijnopstelling kan een scanlengte van 2 m worden bestreken ; met de cirkel-
configuratie bedraagt de scanlengte 1,60 m. Welke detectorgeometrie en welke
meettechniek de voorkeur verdient, hangt af van de aard van het onderzoek en het
beoogde doel.

c) Technologische aspecten (zie fig. 17).

Alle apparatuur wordt het het lichtnet gevoed via netfilters, Siemens type B 84299.
De voedingsspanning wordt gestabiliseerd op 220 V met behulp van

Ie) een stabilisator type TS-1 van Claude Lyons Ltd.
2e) een stabilisator, Philips model PE-1000, die netspanningsvariaties sneller com-
penseert dan voornoemd type, dat bijgevolg de minder gevoelige apparatuur van
energie voorziet.

In de loden kamer wordt gloeilampverlichting toegepast en géén TL-verlichting om
niet het risico te lopen elektrische stoorsignalen te introduceren.
Om dezelfde reden vermijde men in de omgeving van de WBC het gebruik van
thyristors. Extra n -filters met ferriet-chokes werden nog aangebracht in elke de-
tector, zowel in de spanningstoevoer naar de PM als in de voedingslijn naar de voor-
versterker. Mede door het aanleggen van een "schone aarde" en lusvorming bij het
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aarden van apparatuur tegen te gaan is bereikt, dat het door de detectoren afge-
geven signaal vrij is van stoorspanningen.
De hoge voedingsspanning voor de PM-buizen 'ong. 1350 V) wordt geleverd door
het bijzonder stabiele - en relatief goedkope — voedingsapparaat model 412 B van
John Fluke. De spanning is voor iedere PM afzonderlijk fijn instelbaar met een
helipot.
Elke detector geeft zijn elektrische impulsen door aan een versterker (ORTEC,
Nim-model 486) opgesteld buiten de loden kamer. Na versterking v/orden de im-
pulsen geleid naar een 512-kanaals impulshoogte analysator (PHA, Model NS-906
van Northern Scientific) via een "Four Input Multiplexer Router" = "Mixer-
Router" (Model NS-459), die het mogelijk maakt, dat iedere detector zijn eigen
subgroep van 128 kanalen toegewezen krijgt. Uiteraard kunnen de detectoren ook
over het volledige 512-kanaals geheugen van de PHA beschikken, al of niet geza-
menlijk.
Wij brengen in herinnering, dat bij een meerkanaals PHA elk kanaal overeenkomt
met impulshoogten, die gelegen zijn binnen een zeker interval, de kanaalbreedte
geheten. Binnenkomende impulsen worden naar grootte geselecteerd en vervolgens
via het juiste kanaal ter registratie doorgegeven aan de bijbehorende geheugenplaats
(adres) in het PHA-geheugen. De keuze van de kanaalbreedte komt in het volgende
hoofdstuk nog ter sprake.
De NS-906 biedt ook de mogelijkheid te opereren in de zg. "Multi Channel Sealer
Mode" (MCS-mode). Hierbij worden de impulsen afkomstig van een detector alle
geteld in een bepaald kanaal gedurende een vóóringesteld tijdsinterval. Nadat dit is
verstreken wordt een adresstap-impuls gecreëerd (van interne of externe origine)
ten gevolge waarvan de impulstelling wordt voortgezet via het naast hoger gelegen
kanaal enz. enz.
De NS-458-D "Four Input MCS-controler" maakt het mogelijk zulks met vier detec-
toren tegelijk te doen door iedere detector aan een subgroep van 128 kanalen te
relateren.
Omdat men bij "scannen" in het algemeen slechts geihtereseerd is in de distributie
van een bepaald radionuclide, gebruikt men iedere ORTEC-486 in zijn functie
versterker/één-kanaaL analysator en stelt men het energievenster zó in, dat alleen
de fotopiekimpulsen van het betreffende nuclide worden doorgegeven aan de
NS-458-D.

Het scan-systeem werkt met twee stap-motoren aangedreven door een gemeen-
schappelijke impulsgenerator (zie b). Tellen van de impulsen leert de grootte van
de detectortranslaties kennen. Is een vóóringesteld aantal bereikt b.v. overeen-
komend met een verplaatsing van 5 cm (de grootte wordt bepaald door de te be-
reiken ruimtelijke resolutie bij gegeven collimator en afstand tot het object), dan
wordt aan de NS-906, opererend in zijn MCS-modus, een externe adresstapimpuls
gepresenteerd, tengevolge waarvan gedurende het volgende scaninterval de detector-
impulsen terechtkomen in de naast hoger gelegen kanalen. Aldus ontstaat voor
iedere detector een profielscan, waaruit conclusies te trekken zijn omtrent de ver-
deling (en de activiteit) van het betreffende radioactieve isotoop.
Het resultaat van een meting, hetzij verkregen in de PHA-modus, hetzij in de MCS-
instelling, staat opgeslagen in h'et (magnetisch) geheugen van de NS-906 en kan op
verscheidene manieren worden uitgelezen:
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I e) Visueel op het scherm van een KSB (kathodestraalbuis) welke standaard is in-
gebouwd. Wordt met een optische indicator een bepaald kanaal aangewezen, dan
verschijnt het aantal daarin getelde impulsen achter een venster met oplichtende
cijfers.

2e) Numeriek op de Teletype type ASR 33. Tegelijk met het uittypen is, zo men
wil, de informatie vast te leggen op ponsband.

3e) Grafisch met behulp van een XY-recorder, zoals b.v. de HP 7035 B van
Hewlett-Packard.

De NS450 dataprocessor maakt het mogelijk de inhoud van een geselecteerde groep
kanalen te sommeren. Andere faciliteiten van de NS-450 zijn: differentiëren,
"spectrum smoothing" en het overbrengen in positieve of negatieve zin (eventueel
vermenigvuldigd met een factor < 1) van de inhoud van een bepaalde subgroep naar
een ander gedeelte van het geheugen.
Ponsband lezen geschiedt eveneens via de Tele-type. Zowel uittypen, als teruglezen
in het geheugen van de analysator is mogelijk.
Voor de dataverwerking staat ter beschikking de IBM 370/158 computer op het
Centraal Reken-Instituut van de Rijks Universiteit te Leiden, zij het niet "On-Line".

d) Fnigc algemeen technische en administratieve opmerkingen.

In de praktijk zal het nodig zijn in de nabijheid van de WBC te kunnen beschikken overeen of
meer kleedkamertjcs, een vaste wastafel met warm en koud stromend water en zo mogelijk een
douche, waar eventuele uitwendige besmetting kan worden weggewassen. Men gebruike daar-
voor bij voorkeur niet een douche bestemd voor medewerkers op een isotopenlaboratorium!
Ken hoofdkussentje en eventueel een dunne schuirnplastic matras voor het harde observatiebed
hebben hun nut. Linnengoed, zoals lakens en slopen, vormt een noodzakelijk attribuut. Men
dient bedacht te zijn op mogelijke, geringe radioactieve besmetting van het linnen (Van Damme
en Pauwels, 18).
Om besmetting van de loden kamer en het observatiebed te voorkomen is het gewenst de te
controleren personen papieren (Vlieseline) wegwerpjassen en hoofdkapjes te doen dragen. Het
verdient aanbeveling om de cel slechts te beireden met speciale sloffen of met etalagehoezen
over te schoenen.
Door continu gefilterde lucht in de cel toe te voeren vermindert men de kans op besmetting
met stof uit de omgeving. Uiteraard dient het vertrek, waarin de WBC staat opgesteld gemakke-
lijk te kunnen worden gereinigd en schoongemaakt, zonder gebruikmaking van zachte zepen,
die kaliumhoudend zijn. Men doet verstandig door het inwendige van de meetkamer te bekleden
met plastic folie. Mocht er onverhoopt tóch besmetting optreden, dan bestaat er goede kans,
dat deze zal zijn verdwenen, nadat het folie is vervangen.
Onmisbaar zijn: een personenweegschaal (eventueel ook een baby-weegschaal), een meetlat voor
het bepalen van de lichaamslengte en een mobiel opstapje voor het observatiebed.
Voor de calibraticdoeleinden zijn commercieel verkrijgbaar diverse puntbronnen van verschil-
lende activiteit en gegeven nauwkeurigheid.
Wij noemen o.a. bronnen met 2 4 IAm (60 keV); 203Hg (279 keV); 137Cs (662 keV): 88Y
(0.898, 1,836 McV);22Na (0,511,1,275 McV);60Co (1,17, 1,33 McV).
Wil men zelf een bron maken b.v. met " M (365 keV), dan gelukt zulks heel handig met een
stukje filtreerpapier vastgezet in het midden van een komvormige knoop. Met behulp van een
thermisch lasapparaat omhult men tenslotte deze "home-made" bron met dun plastic folie.
Het ontwerpen van enige hulpconstructies ten dienste van calibraticmctingcn en instrumenteel
onderzoek is de inspanning zeker waard.
Fantomen van diverse vormen en afmetingen zijn onontbeerlijk voor het nagaan van de merites
van de verschillende detectoropstellingen.
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Voor servicedoeleinden en voor het afregelen en instellen van de apparatuur benodigt men
zaken als een oscillograaf, een multi-meter, een impulsgenerator (b.v. ORTI-'C. model 480) en
voedingsapparaten. Voldoende reserveonderdelen zijn een "must". De aanwezigheid van een
handstofzuigertje, een looplamp, een rolmaat en voldoende (specifiek) gereedschap maken het
leven menigmaal comfortabeler. Het instellen van afstanden wordt soms vereenvoudigd door
toepassing van een kleine telescopische antenne. Onontbeerlijk zijn een schrijfmachine en een
tafelrekenmachine - bij voorkeur van het elektronische type met de gebruikelijke standaard-
functies - , die bewerkingen en resultaten ook afdrukt, zodat de verrichte berekeningen achter-
af gemakkelijk zijn te controleren.
Ook een poolplanimcter is zijn aanschaffingskosten waard.
Voor het opspoelen en terugspoelen van ponsbanden zijn in de handel de middelen verkrijgbaar
in diverse prijsklassen. In dit verband willen wij ook wijzen op de mogelijkheid tot magnetische
registratie met daarvoor speciaal ontwikkelde cassette-recorders. Veel sneller, maar wel duurder
dan ponsband.
Op administratief gebied merken wij nog het volgende op. Vanzelfsprekend is een duidelijk
documentatiesysteem nodig, waarin zijn opgenomen personalia, eventuele verzekeringen, aan-
vragende instantie, datum en aard van het onderzoek.
Voor het doorgeven van de resultaten is het handig te beschikken over standaardformulieren,
evenals voor het opgeven van de kosten van het onderzoek te verdelen in: de specifieke WBC-
kosten, computerkosten en eventueel de kosten van radio-isotopen. De veelheid van gegevens
wordt overzichtelijk opgeborgen in ladenkasten met hangmappen. Ringbanden ontfermen zich
over de papierproduktie van de computer. Speciale archiefkasten bestaan ervoor het opbergen
van ponsbanden en ponskaarten.
Tenslotte: een kleine bibliotheek ter plaatse met handboeken, tafels, woordenboeken en litte-
ratuur op het gebied van gammaspectroscopie, radio-isotopen, radiopharmaca en stralings-
hygiëne is beslist noodzakelijk.
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HOOFDSTUK V

Afleiding van enkele formules. Beschouwing van enige speciale onderwerpen

Wij zullen thans nader ingaan op enige onderwerpen, die in voorgaande hoofdstuk-
ken aan de orde kwamen.

a) Dode-tijd correctie.

De dode-tijd 5 (deel 1, hfdst. I) heeft tot gevolg, dat als men N impulsen heeft
geteld in een tijd T, het systeem in totaal gedurende A T = N.5 "dicht" was.
Indien de impulsen onderling ongecorreleerd "at random" in de tijd door de de-
tector werden aangeboden, dan is er verloren gegaan een aantal

AN = S r A T ,

waarin SL. de correcte telsnelheid voorstelt.
Het gecorrigeerde aantal waargenomen impulsen is

Nc = N + A N .

Dus is

Nc N + AN AT
sc = — = —^— = s + — . sc

1.2.5 S„ =
1 - S . Ô

b) Enige statistische aantekeningen.

Heeft men bij een meting in de fotopiek Nj impulsen geteld, dan zal men bij her-
halingen uit n metingen (onder dezelfde omstandigheden) in het algemeen een rij
van elkaar verschillende waarden N2, N2 , Nn verkrijgen met een gemiddelde
waarde

n
2 Nk

V.b.l N = — •
n

welke uitkomst wij gewend zijn yoor verdere berekeningen te gebruiken. De juiste
waarde No kent men evenwel niet, doch de leer der statistiek verschaft ons de
mogelijkheid om aan te geven welke onzekerheid wij introduceren met N als be-
nadering voor No te kiezen (Moroney, 70; Adams, 71).
Daartoe wordt berekend de z.g. "standaarddeviatie" gedefinieerd volgens
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De theorie leert nu, dat er ongeveer 32% kans bestaat, dat een Nk meer dan a
van N verschilt:

V.b.3 |Nk - N | >a p « 3 2 %

Aangezien men redelijkerwijs mag veronderstellen, dat No ligt in de range der
Nk's, betekent dit, dat het voor ongeveer 68% zeker is, dat de juiste waarde No

niet meer dan a van de aangehouden waarde N zal verschillen.

V.b.3a

De theorie

V.b.3b

V.b.3c

I N O .- N i

zegt verder

lNo

|N„-

- N i

-Ni

>a

>2

> 3

a

a

P

P

P

« 32%

« 5%

« 0,2%

Het is dus vrijwel zeker, dat de juiste waarde No hoogstens±3 a van N verschilt.
Er doet zich nu een gelukkige omstandigheid voor. Men kan bewijzen, dat de vol-
gens V.b.2 moeizaam berekende waarde voor a (ten naaste bij) gelijk is aan y N.

Dus
V.b.4 a =

geeft ons onmiddellijk de onzekerheid in N. Dit impliceert een eenvoudige appa-
ratuurtest. Ligt inderdaad ongeveer 68% van het aantal telresultaten N^ binnen het

interval < N ± v N > , dan duidt_zulks op een betrouwbaar functioneren. _
Uit V.b.4 lezen wij ook af, dat N relatief nauwkeuriger wordt, naarmate N toe-
neemt. Immers, voor de relatieve standaarddeviatie heeft men

v'b-s "'••• • t VÎT
Rest ons thans betrekking 1.3.1 (deel 1) af te leiden.
De basistheorie leert, dat als men twee grootheden A en B met standaarddeviaties
aA en aB van elkaar aftrekt het verschil (A-B) een standaarddeviatie bezit

V.b.6 aA-B

(Hetzelfde geldt voor de som (A + B)).
Bepaling van de telsnelheid S geschiedt door gedurende T B + S seconden (LT) im-
pulsen te tellen inclusief de background B en deze vervolgens af tê  trekken.
Wij hebben achtereenvolgens

NB+<: V / N R + S
V.b.7 B+S = j * ^ ( tps)met o B + s = T (tps)

waarin N B + S het totale aantal tellingen inclusief de background voorstelt.
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Analoog

NR \ / N B

V.b.8 B=-=A (tps) met CTB=T—

TB JB

Voor de netto telsnelheid vinden wij

S = (B+S) - B (tps)

met een standaarddeviatie volgens V.b.6

" \ ° B+S ' " B+ o

Substitutie van de betrekkingen in V.b.7 en V.b.8 levert de gezochte relatie op:

1.3.1 as = \ -f-^ + T
* !B+S 'B

c) Kanaalbreedtekeuze en "spectrum smoothing".

Aan het slot van hoofdstuk III (deel 1) kwam het probleem van de kanaalbreedte-
keuze naar voren. Het is duidelijk, dat een relatief kleine waarde van de verhouding

R = %~ (III.5.1), corresponderend met een smalle fotopiek, meer structurele

details in het impulshoogtespectrum zal opleveren, dan omgekeerd. Gelukt het met
een bepaalde detector twee fotopieken behorende bij fotoenergieën E2 en E2 nog
juist gescheiden waar te nemen, dan zullen bij 'gebruik van een andere, (slechtere)
detector met een grotere waarde voor R beide pieken tot één piek vervloeien. Het
is evenwel niet alleen de kwaliteit van de detector, die bepalend is voor het energie-
scheidend vermogen. Mede van belang zijn:

Ie) het elektronische systeem, dat de door de detector afgegeven elektrische im-
pulsen verwerkt,
2e) de keuze van de kanaalbreedte A E van de impulshoogte-analysator (PHA).

Punt 1) vormt een technologische opgave, die normaliter door de fabrikant is uit-
gewerkt. Een handleiding verstrekt doorgaans de gegevens voor optimale instelling
van de apparatuur, welke bij tijd en wijle dient te worden gecontroleerd.
Ad 2e) merken wij het volgende op. Het is duidelijk, dat er van energiescheiding
weinig overblijft, wanneer men de kanaalbreedte zéér groot kiest. Anderzijds is er
niet onbeperkt energieresolutie te winnen door de kanaalbreedte steeds smaller te
kiezen. De kwaliteit van detector plus elektronica is uiteindelijk bepalend voor de
nog waarneembare details in het energiespectrum. Daarbij komt nog, dat een smal-
lere kanaalbreedte een toenemende statistische onrust ten gevolge heeft, doordat
er per kanaal in een bepaalde tijd minder tellingen worden geregistreerd. Immers,
bij N tellingen behoort een relatieve standaarddeviatie.

a rc l = —=? (V.b.5) en deze neemt in betekenis toe naarmate N kleiner wordt.
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Men ziet zich derhalve gesteld voor het probleem om te komen tot een optimale
keuze van de kanaalbreedte, waarboven men niet moet gaan op straffe van verlies
aan resolutie en waarónder men nauwelijks resolutie wint, maar wél geconfronteerd
wordt met relatief toenemende statistische fluctuaties met een versluierend effect.
Het probleem is elegant op te lossen met behulp van Fourier-analyse met als resul-
taat dat een kanaalbreedte

V.c.l A E = % . FWHM

alleszins voldoet (FWHM = "Full Width at Half Maximum" = 2 A ).
Hetzelfde resultaat is ook rechtstreeks te verkrijgen zonder gebruikmaking van
Fourier-transformaties (Van Damme, 16).
Men ziet onmiddellijk in, dat V.c.l complicaties met zich brengt bij het gebruik
van een meerkanaals-PHA. Immers, alle kanalen bezitten dezelfde breedte AE en
als deze in overeenstemming is met V.c.l bij b.v. 0,1 MeV, dan is zulks niet het
geval bij E7 = 2 MeV (zie fig. 16).

BRCKGROUND BINNEN/BUITEN (BOVEN) DE LODEN KRMER

GEHETEN SPECTRUM

10

0.5 1.0 1.5 2 . 5

E IN MEV

Fig. 23 De beide spectra uit fig. 18 voordat de "smoothing"-procedure werd toe-
gepast. AEy = 10 ke Vf kan. LT= 100 min. elk.
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Bijgevolg ziet men in het impulshoogtespectrum bij hogere energieën de statistische
fluctuaties in het algemeen toenemen. Door een aantal opeenvolgende kanalen
samen te voegen met inachtneming van V.c.l en dit proces voor opklimmende
kanaalnummers achtereenvolgens te herhalen verkrijgt men een spectrum, waarin de
fluctuaties zijn gereduceerd, terwijl de relevante informatie niet of nauwelijks is
aangetast. Wij hebben deze techniek van "spectrum smoothing" vrij uitvoerig
onderzocht en met voorbeelden geïllustreerd (Van Damme, 17). Daarbij is ook ge-
bleken, dat groepering van kanalen onder toekenning van verschillend gewicht soms
voordelen biedt.
Omdat de gehele gang van zaken nogal tijdrovend is, zal in de praktijk voor het
"smoothen" van een spectrum een computer onontbeerlijk zijn. De figuren 23 en
18 tonen spectra vóór en nä het ondergaan van onze "smoothing"-procedure ge-
schreven in ALGOL-60 voor de IMB-370 computer van het "Centraal Reken-
Instituut" van de Rijks Universiteit te Leiden.
Wij willen deze paragraaf beëindigen met op te merken, dat men bij de aanschaffing
van een meerkanaals impulshoogte-analysator zal kunnen besluiten op grond van
de voorgaande beschouwingen, welk aantal kanalen voldoende is voor de beoogde
doeleinden. Tenzij er nog andere overwegingen een rol spelen, is het zinloos boven
dit aantal uit te gaan en bespaart men zich aldus onnodige kosten.

d) Sompiekbeschouwingen.
Activiteitsbepalingen uit coihcidentiemetingen.

Wanneer twee fotonen met energie Ej en E2 tegelijkertijd de detector bereiken, dan
bestaat er een kans, dat beide fotonen als één foton worden geteld met een impuls-
hoogte corresponderend met een energie E s o m = E1 + E2 , welke aanleiding geeft
tot het ontstaan van de z.g. "sompiek" in het impulshoogtespectrum. Meestentijds
zal dit samentreffen een puur toevallig gebeuren zijn. Er bestaan evenwel radio-
actieve isotopen, die bij hun verval achtereenvolgens twee (of meer) fotonen uit-
zenden zo kort na elkaar, dat als een dergelijke combinatie de detector treft er
steeds van coïncidentie sprake is.
Wij noemen twee of meer fotonen coincident, als zij de detector binnen de
"revolving time" r bereiken *).
Als de tijdsinterval tussen twee invallende fotonen groter is dan T , dan is per defi-
nitie uitsluitend gescheiden detectie mogelijk.
Wanneer fotonen steeds binnen het interval r worden geëmitteerd, dan spreekt
men van: fotonen in cascade ofwel van gekoppelde of gecorreleerde fotonen. Wij
zullen thans achtereenvolgens het sompiekverschijnsel beschrijven voor het onge-
correleerde en het gecorreleerde geval met twee soorten fotonen.

dl) De accidentele sompiek.

Veronderstel een bron bestaande uit twee nucliden met activiteiten D1 en D2

*) Men verwarre "resolving time" niet met "dode-tijd". (Zie a.)
De orde van grootte van x is 1 us of kleiner.
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(des./sec), die fotonen uitzenden met energieën Ex en E2 met abundanties r)1 en
T?2- (Een bron met één nuclide ter sterkte D, dat ongecorreleerde 7j en y2 uit-
zendt met abundanties r)li en 7?2, is hiermee gelijkwaardig).
Het aantal fotopiekimpulsen per seconde afgegeven door de detector is (zonder
sompiekeffecten)

V . d l . l N j = D j . G j . i ï j . e j . a j ( i = 1 , 2 ) ,

waar, zoals bekend, Gj de geometrische detectie-efficiency is voorde fotonen 7j, e;

de fotopiekefficiency en ctj de transmissiefactor voor het medium tussen bron en
detector. (Vgl. deel 1, hfdst. I, § 2).
De kans dat één bepaald foton yf een fotopiekimpuls produceert, die samenvalt
met een afkomstig van een bepaald foton 7f in het tijdsinterval T > r-x is

p(TÏ & 7 | ) = —
T\+T2

De kans dat zulks niet gebeurt is

q(7Î & 7?) = L 1 " ^ T ^ J

Er zijn B = N ^ 72-impulsen in interval T. De kans dat de impuls van 7f gepaard
gaat met één coïncidente y2-impuls wordt gegeven door de voorlaatste tenn in de
ontwikkeling van (p+q)B t.w.

p(7Î & 72> = B . p . q B - 1 = B - l ^ r - i [ l - - 1 — - J

hetgeen na weglating van hogerorde termen in — = — leidt tot

p(7Ï & 7 2 ) = B - ^ - T - 2 •

Er zijn A = Nj.T y^ -impulsen in interval T. Het te verwachten aantal samen-
vallingen is dan

N(7j & 72) = A . B . ^ i ^

en wordt de telsnelheid in de accidentele sompiek

Hicc.som = ^ i •N 2 ( ' " 1 + T 2 ) (vergelijk Polic, 47 en Crouthamel, 14).

Substitutie van N; (V.dl.l) geeft tenslotte

V.dl.2 Nacc.som = D i • D 2 • G i • G 2 • Vi • V2 • e2 . e2 . c^ . a 2 . ( r x + T 2 )
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Het optreden van de produkten Dj . D2 en r)1 . TJ2 is karakteristiek voor de acci-
dentele sompiek, zoals weldra blijken zal. Men lette erop, dat bij een activiteits-
verandering van de bron met een factor m bij constante ratio Dj/D2 de acciden-
tele sompiek met een factor m2 verandert!
Ter correctie dient men de telsnelheden N j in de enkelvoudige pieken te vermeer-
deren met N a c c s o m . In de praktijk liggen de zaken echter veel gecompliceerder,
omdat ook (7j & 72), (y2 & y2) en nog vele andere soorten coïncidenties voor-
komen. Een en ander maakt, dat een betrouwbare correctie voor het optreden van
"accidentals" een twijfelachtige aangelegenheid is. Verkleining van de bronactiviteit
met een bekende factor, die het aantal "accidentals" kwadratisch doet afnemen, is
in feite de enig juiste remedie om tot een correcte activiteitsbepaling te komen.

Opmerking

Voor een bron met activiteit D, die één soort fotonen met abundantie 77 en energie
E uitzendt, vindt men uit V.dl.2 voor de accidentele sompiek bij 2E:

2V f 11 1 N = D 2 G2 n
v . u i . j IN u.c. so m u • ° • ''

d2) De coiheidentiepiek voor gecorreleerde fotonen.

Wij denken ons een bron, die twee soorten fotonen y1 en y2 uitzendt volgens een
abundantiemodel M beschreven door

V.d2.1
• -7?2 = 17 2 + 1? 2 •

waar r}1 de totale abundantie van de y1 -fotonen voorstelt, die is te verdelen in een
fractie 77'ï , welke wordt gevolgd in cascade door y2-fotonen en een fractie r}\
waarvoor zulks niet het geval is. Idem voor rj2 , TJ2' en T?2, waar r\2 de abundantie
is van y2-fotonen gekoppeld aan een voorafgaand foton y1 *).
Natuurlijk geldt TJ'X' = rj2 = 77", waar 7?" dus aangeeft de abundantie van paren
gecorreleerde fotonen (1 & 2).
Een hoeveelheid radioactiviteit D (des/sec.) produceert per seconde een aantal
paren ( 1 & 2) gegeven door

V.d2.2 P 1 & 2 , b r o n = D . T J " .

Het aantal paren, dat de detector bereikt per seconde is

V.C12.3 P 1 & 2 > d e t . = D . i ? " . G . g . a i .a2

waarin, zoals gebruikelijk, G de geometrische efficiency voorstelt en ax en a2 de

*) De volgorde van emissie is overigens niet essentieel.
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verzwakking van de fotonen y1 en y2 op hun weg naar de detector in rekening
brengen. (Gemakshalve Gj = G2 = G verondersteld).
De factor g brengt het effect van eventuele angulaire correlatie tussen de rich-
tingen, waarin yx en y2 in cascade worden uitgezonden, in rekening (0 < g < 1).
In bepaalde gevallen is de waarde van g gemakkelijk aan te geven.
Indien er geen angulaire correlatie aanwezig is heeft men g = G ; als de hoek a
tussen beide richtingen altijd nul is, dan geldt g = 1 voor elke detectorgeometrie.
Voor een 4 7r-geometrie geldt g = G = 1, ongeacht de gedaante van de functie
f(a), die de angulaire correlatie beschrijft. Wij komen later nog terug op de bere-
kening van g voor andere, dan de hierboven vermelde eenvoudige gevallen.
Daar de fotopiekefficiency fj (i = 1,2) de kans aangeeft, dat een invallend foton
7j geteld wordt in de fotopiek behorende bij energie E}, verkrijgt men derhalve
voor de telsnelheid in de sompiek bij E s o m = E1 + E2

V.d2.4 N s o m = D.ij".G.g.a1.az.e1.e2,

in overeenstemming met Brinkman et al. (11). Men neme waar, dat in het geval van
gecorreleerde fotonen N s o m lineair afhangt van de activiteit D en dat rj" voor-
komt in plaats van het produkt r\1.J]2, zoals in het geval van accidentele coïnciden-
ties. (Vergelijk formule V.dl.2).

Tot slot van deze paragraaf zullen wij schetsen hoe de factor g te berekenen is voor
een cilindrische detector met een openingshoek 2 0 voor een op de as gelegen bron
(zie fig. 1).
Wij veronderstellen eerst, dat de gekoppelde fotonen 72 en y2

 n a elkaar worden
uitgezonden {yz na yx ) in richtingen, die onderling een vaste hoek a (0 < a < 7r)*)
met elkaar maken. Het is duidelijk, dat altijd geldt p = 0, indien a > 2 \p **)>
waar p aangeeft de kans, dat na een yt ook een y2 de detector zal bereiken.
(Wij zien af van de in het algemeen kleine kans op een toevallige sompiek teweeg-
gebracht door ongecorreleerde yx en y2.) Indien a = 0, dan geldt triviaal p = 1
voor alle û (0 < d < \fr), waar â de y1 -richting is ten opzichte van de detector-
as.
Het probleem, waarvoor wij ons in eerste instantie geplaatst zien, is te onderzoeken
hoe p a (#) in het algemeen afhangt van de invalsrichting â van een jj -foton bij
gegeven 4> met a als parameter. Wij beschouwen daartoe fig. 24. Een kegel met
zijn top in het bolmiddelpunt M en halve openingshoek i// snijdt een "breedte-
cirkel" door P uit-L kegelas = detectoras.
Ieder y1 -foton, dat vanuit een bron in M wordt uitgezonden onder een hoek
i? < 4* zal de detector bereiken (géén verzwakking verondersteld). Voor een be-
paald invallend foton y1 zal het bijbehorende y2-foton bij een gegeven waarde
van a "at random" terecht komen op de cirkelomtrek, die ontstaat als doorsnij-
ding met de bol van een kegel met halve tophoek a en de betreffende yx -richting
als as.

*) Deze hoek a heeft niets te maken met de hoek a uit fig. 1.

**) Tenminste, zolang «A<-ï- .
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det. as

Fig. 24 Figuur benodigd voor de berekening van de angulaire correlatiefactor g.

De kans, dat na yx het foton yz de detector eveneens bereikt wordt gegeven
door

v ,4i < D f Vi - 2 x b ë R K _ f
V ' d 2 - 5 Pa(û)- cirkelomtrek " T '

tevens geldig voor alle fotonen ylt die een hoek û met de detector-as maken
wegens de rotatiesymmetrie.

Men vindt na enige goniometrie

cos \ji — cos a • cos ô
V.d2.6 cosy? = r

sin a • sin d

Het gezochte antwoord luidt derhalve

V.d2.7 _ , „. 1 . cos \b — cos a . cos ;
Pa (&) = —• Are cos -• :—s

•n sin a . sin i>
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met in het bijzonder, wanneer volgens V.d2.6

Pa (#) = P = 0 als cos >p > + 1

p t t (iî) = p = 1 als cos if < - 1 .

Middeling over d levert op

0 J p a (Û) sin t? d i!

0 Jsin i? d ô

Als de angulaire distributie beschreven wordt door f (a) - precies gezegd : f (a) is
de angulaire frequentiedichtheidsdistributiefunctie - genormeerd volgens

ƒ f (a) da = 1, dan berekent men tenslotte voor de gezochte angulaire correlatie-
Factor g :

V.d2.9 g = nj'

waar wij g(a) i.p.v. g a hebben geschreven. Eerder werd deze materie behandeld
door Rose (50) en West (58) i.v.m. coihcidentieverschijnselen bij twee detectoren.

d3) Activiteitsbepalingen uit coihcidentiemetingen.

Onder bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden is het sompiek-
verschijnsel vanwege gecorreleerde fotonen toe te passen voor activiteitsmetingen.
Wij zullen dit met twee voorbeelden ontleend aan de litteratuur illustreren. Het
eerste voorbeeld werd gekozen wegens de aanwezigheid van een fundamentele
fout, het tweede wegens toepassing onder ongeoorloofde omstandigheden.

d3.a) Voorbeeld I.

Laten wij veronderstellen, dat alleen foto-elektrische wisselwerkingen van de ge-
koppelde fotonen yx en y2 met de detector van belang zijn en dat er geen strooi-
stiaüng van betekenis aanwezig is ontstaan in het intermediair of afkomstig van de
omgeving en/of de detector zelf. Er zullen dan praktisch geen coïncidenties op-
treden tussen een y1 -foton en een verstrooid gecorreleerd y2 -foton en vice versa.
Voorts nemen wij aan, dat het aantal fotonen, dat de detector per seconde bereikt
voldoende laag ligt in verhouding tot de "resolving time" T, om accidentele coïn-
cidenties als verwaarloosbaar te mogen beschouwen (zie V.dl .2).
Onder deze voorwaarden mogen wij stellen, dat alle tellingen, die wegens coïnci-
dentie aan de enkelvoudige fotopieken bij Ej en E2 zijn onttrokken, volledig
worden teruggevonden in hun sompiek. Wij vinden aldus (zie deel 1, formules
V.dl.l enV.d2.4):

V.d3.1 N-i = D . G . a j . e ! (T?! - T ? " . g . a 2 . e 2 )

V.d3.2 N2 = D . G . a 2 . e 2 (T?2 - TJ" . g . ax . e j .
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waarin N2 en N2 de waargenomen telsnelheden in de fotopieken bij E1 en E2

voorstellen.
Tenslotte leiden wij af uit de uitdrukkingen voor N s o r n , N-, en N2 de betrekking

V.d3.3 D =fr.T? . . — ß s o m .
G [Vl .ttl . e l + v 2 - a 2 - e 2 ] 2 N s o m

De gemaakte veronderstellingen houden in e : = e2 = 1.
Als nu de verzwakking van het intermediair verwaarloosbaar is, dan a2 = a2 = 1
en heeft men

e v" [N, + N2 + 2N s o m ] 2

V.d3.4 D = g V 1 1 2 somJG [r ? 1+r ? 2]2 Nsom

(Hetzelfde resultaat verkrijgt men door te veronderstellen a2 = a2 , mits de voor-
waarde: "géén strooistraling" blijft gelden, hetgeen bij zachte 7-radiatie mogelijk
is).
Indien er geen angulaire correlatie bestaat dan is g = G en blijkt V.d3.4 invariant
voor de gebezigde geometrie! (Van Damme, 73).

Opmerking

In de litteratuur vindt men (zie b.v. Eldridge et al., 20) in plaats van de correcte
formule V.d2.4 een uitdrukking voor N s o m waarin 17" vervangen is door het
produkt T?a x TJ2. (Bij de accidentele sompiek, betrekking V.dl.2, treedt dit pro-
dukt terecht op in combinatie met de "resolving time" r) .
Uitgaande van deze onjuiste formule voor N so rn verkrijgen wij op analoge wijze als
V.d3.4, aannemende g = G

ïfjxîfe [ N i + N 2 + 2 N s o m ] 2

welke relatie in 1963 door Harper et al. (29) werd gepubliceerd. In deze incorrecte
vorm werd Harper's coihcidentiemethode o.a. ook toegepast door Eldridge et al.
(20), Bordell et al. (10), Ackers (1) en Brinkman et al. (75).

d3.b) Voorbeeld II.

Brinkman, Aten en Veenboer (11) publiceerden in 1963 een indrukwekkende
methode *) om met een NaI(Tl)-spectrometer de activiteit te meten van een radio-
nuclide, dat twee soorten fotonen y1 en y2 in cascade uitzendt. Zij leidden de
volgende betrekking af voor de bronactiviteit D (des./sec.) aangepast aan onze
notatie:

*) Zie ook stelling IX bij Brinkmans proefschrift, Gem. Univ. A'dam, 1962.
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ï r N, . N 2 . 1
V.d3.5 D = —-. —± + T

^k l Nsom J

met de restrictie T?'J = 0 (k=l ,j=2
k=2 ,j=l)

Hun formule is dus niet bruikbaar, wanneer zowel T?i f 0, als T?2 f 0. (Men zie
het emissiemodel M gegeven door V.d2.1). Zulks werd ook bevestigd door Brink-
man tijdens een schriftelijke gedachtenwisseling. Nj en N^ zijn de telsnelheden in
de enkelvoudige fotopieken bij de energieën Ea en E2 en N s o n i die in hun sompiek.
T is de telsnelheid voor het totale spectrum, dus compton-tellingen en pieken ge-
zamenlijk. Stilzwijgend is verondersteld, dat er géén verzwakking optreedt tussen
bron en detector en dat de geometrische detectie-efficiency 100% bedraagt (G = 1).
Wij zullen nu aantonen, dat de methode in het algemeen niet zal mogen worden
toegepast voor metingen met G < 1. In dat geval zal er ter plaatse van het detector-
venster immers een abundantiemodel m bestaan gegeven door:

.d3.ó T/J = ? ? ! + rj1

% = % + 7?2 m e t ^ ' l ' = % " V"

w a a r i n

V . d 3 . 7 T?I = G . 1 7 ,

fji = G [TJ'J + ( l - g ) i ? ï ] , T?Ï = g . G . r j ï
% = G fr/g + ( 1 — g>i?y 1 . % = g - G . i ? 2

met T?I' = ÎÎ'2' = T?"
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De parameter g brengt, zoals wij reeds eerder zagen, het effect van eventuele angu-
laire correlatie tussen yx en 72 in rekening (0 < g < 1 ) . (Dit hfdst., V.d2.3).
Indien er geen angulaire correlatie aanwezig is heeft men g = G ; als de hoek a
tussen y1 en y2 aîtijd nul is, dan geldt g = 1 voor elke detectorgeometrie.
Voor een 4 7r-geometrie geldt g = G = 1, ongeacht het al of niet aanwezig zijn van
angulaire correlatie.
Wij merken nu het volgende op. Wanneer ter plaatse van de bron een emissiemodel
M van kracht is, waarvoor de condities n\ en T/2 niet beide tegelijk f 0 geldt,
dan is zulks in het algemeen niet langer waar voor rfx en % <•"* V.d3.6 voor het
getransformeerde emissieschema M, tenzij blijkens V.d3.7 de grootheid g = 1.
In de praktijk betekent dit, dat men de methode van Brinkman et al. doorgaans
alleen in combinatie met een 47r-opstelling zal mogen toepassen met als gelukkige
bijkomstigheid, dat beschouwingen omtrent angulaire correlatie-effecten overbodig
geworden zijn.
In geval van ß*-activiteit, waarbij per annihilatie van een positon twee 511-keV
fotonen in tegenovergestelde richtingen gelijktijdig worden geëmitteerd (a = TT),
zal men de bron ook symmetrisch op de as tussen twee identieke detectoren kun-
nen plaatsen. Men heeft dan g = l bij G < l. Gemeten wordt dan G.D.
Men realisere zich, dat de toepasbaarheid van een correct abundantiemodel M ook
wordt aangetast door verstrooiing en absorptie tussen bron en detector. Ook dient
men om dezelfde reden de afmetingen van het Nal-kristal voldoende groot te kiezen
ter vermijding van "backscatter" van niet geabsorbeerde fotonen.
Wij willen besluiten met op te merken, dat naar onze mening op grond van de
bovenstaande beschouwing ettelijke sedert 1963 gepubliceerde resultaten opnieuw
op hun merites zullen moeten worden beoordeeld (Van Damme, 74).
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TWEEDE DEEL

Absolute Schildklier-activiteitsbepalingen uit Profielscans.
Beschrijving van een Correctiemethode voor Extra-thyroiÖale Halsactiviteit.
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HOOFDSTUK I

Beschouwing van de meettechnische problematiek verbonden aan het bepalen van
de hoeveelheid radioactiviteit in de schildklier.

§ 1. Inleiding

Sedert het pionierswerk van Hamilton en Soley (27, 28) in de dertiger jaren, toen
voor het eerst een kunstmatig radioactief isotoop i.e. " I j *) werd toegepast voor
het verrichten van metabole studies in het menselijk lichaam, heeft deze wijze van
werken veelvuldig navolging gevonden. Van meet af aan namen daarbij Myant en
zijn medewerkers van het eerste uur Pochin, Goldie, Honour en Corbett (40 t/m
43) een vooraanstaande plaats in. Hun onderzoekingen waren representatief voor
de problematiek en de techniek verbonden aan de studie van de jodiumstofwisseling,
de schildklierfunctie in het bijzonder.
De schildklier bezit, zoals bekend, een specifieke affiniteit voor het element jodium,
wanneer het als I -ion aanwezig is.
Zeer summier is de gang van zaken als volgt. Men dient de patiënt of proefpersoon
een bekende (geringe) hoeveelheid 131j (Nal) toe, hetzij oraal, hetzij intraveneus,
afhankelijk van hier niet nader te noemen overwegingen.
Omdat de schildklier geen onderscheid maakt tussen ionen van natuurlijk jodium en
van actief ^ l ] t verschaft de meting van het activiteitsverloop van de schildklier met
een geschikte detector voor de hals geplaatst belangrijke informatie omtrent het
functioneren van dat orgaan.
De fractie van de toegediende activiteit (%-"uptake"), welke op verschillende tijd-
stippen na toediening in de schildklier aanwezig blijkt, bezit heden ten dage een be-
langrijke diagnostische betekenis.
Gooiden (26) vermeldt in een duidelijk overzichtsartikel welke tijdstippen de voor-
keur verdienen bij een bepaald type thyroidfunctie. Bij hyperthyroidie blijkt een
betrouwbare "uptake"-bepaling reeds mogelijk binnen een half uur na intraveneuze
injectie. Toediening van de dosis per os en metingen 1, 2,6 en 24 uur daarna vormt
een gangbare procedure, wanneer er sprake is van eu- of hypothyroidie.
Heden ten dage is men niet meer uitsluitend aangewezen op 131] Ook andere
radionucliden, zoals 123^ 125] e n 99mj c (a j s pertechnetaat-ion) vinden thans toe-
passing bij het schildklier-onderzoek, elk met hun eigen pro's en contra's. We
komen daar later nog op terug.
Alhoewel de hiervoor geschetste gang van zaken in principe eenvoudig is, spelen er
enkele factoren een rol, die het nauwkeurig meten van de schildklieractiviteit be-
moeilijken en soms onder bepaalde omstandigheden welhaast onmogelijk maken.
De volgende drie punten bepalen in belangrijke mate de betrouwbaarheid van het
meetresultaat:

*) Ty2 = 8,05 d. 1 3 1 l is (3-actief en produceert 7-straling, waarvan die met een
energie E7 = 365 keV en een abundantie 7? = 82% de belangrijkste is (zie Lederer
et al., 66).
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a) De statistische fout in de hoeveelheid gedetecteerde 7-radiatie.
b) De onzekerheid in afmetingen en positie van de schildklier.
c) De extra-thyroidale activiteit (ETA) in het lichaam, in het bijzonder in de hals-

streek.

Vooral wanneer de ETA in de hals relatief sterk is vergeleken bij de thyroidactiviteit,
zal men al spoedig zinloze waarden voor de "uptake" verkrijgen, indien men geen
speciale maatregelen treft.
Wij zullen in de volgende paragraaf op deze problematiek nader ingaan.

§ 2. Nauwkeurigheidsproblemen

2.a) De door de schildklier uitgezonden hoeveelheid 7-straling wordt in het alge-
meen gemeten door het aantal fotonen, dat door de detector per tijdseenheid wordt
gedetecteerd te bepalen. Richt men een en ander zó in, dat alleen fotonen van één
bepaalde energie (bij 13 Ij b.v. E~ = 365 keV) worden gedetecteerd, dan vermijdt
men (grotendeels) de storende effecten ten gevolge van strooistraling.
Laat impulstelling, zoals geschetst in hoofdstuk 1 van deel 1, een telsnelheid ople-
veren van (B + S) tellingen per minuut (tpm). B is de telsnelheid van het nul-effect
("background"), afkomstig van de altijd aanwezige natuurlijke omgevingsactiviteit
en de kosmische straling en S is de bijdrage afkomstig van de activiteit in de schild-
klier. (Het effect van de ETA laten we voor het ogenblik even buiten beschouwing.
Dit komt onder 2.c aan de orde).
Na een aparte "background"-meting vindt men zodoende door aftrekking

1.2.1 S = (B + S ) - B ' (tpm),

welke waarde een maat is voor de schildklieractiviteit.

De theorie leert (zie deel 1, hfdst. V), dat de statistische fout, de zgn. "standaard-
deviatie", in S gegeven wordt door

b V TB+S TB

waarin TB + S de duur van de schildkliermeting is en TB de tijd voorstelt, waarin
de "background" werd bepaald.
We zien, dat a s t . minimaliseren is door B zo klein mogelijk te maken en door
lange meettijden te kiezen.
Het eerste bereikt men door de detector van een goede afscherming te voorzien
- deze reduceert dan tevens extra-thyroidale '^I-activiteit.
Door de gehele meetopstelling in een speciale afgeschermde kamer van dik lood of
staal te plaatsen is B nog verder te verlagen. Het uithoudingsvermogen van patiënt
of proefpersoon stelt uiteraard een natuurlijke grens aan T B + S .

Bij toenemende waarde van S wordt a s relatief steeds minder belangrijk.

De verhouding - ^ neemt bij toenemende S af, zoals men m.b.v. betrekking 1.2.2

gemakkelijk nagaat.
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Vergroting van S kan men verwezenlijken door 1) zo mogelijk de detectie-
efficiency te verbeteren, 2) de toe te dienen radioactieve dosis te vergroten, doch
overwegingen van stralingshygiënische aard stellen ook hier spoedig een limiet.
In de praktijk zal men meestentijds een en ander zó kunnen inrichten, dat de
statistische fout in S 1 à 2% niet te boven gaat.

2.b) De 7-straling uitgezonden door de actieve schildklier zal op zijn weg naar de
detector worden verzwakt in het intermediair gevormd door schildklierweefsel,
halsweefsel en lucht *).
De volgens formule 1.2.1 verkregen waarde S dient derhalve te worden gecorri-
geerd met een bepaalde factor, die deze verzwakking in rekening brengt. Voor de
berekening van deze factor dient men te beschikken over vorm, afmetingen en
ligging van de schildklier en over de details in de thyroidale activiteitsdistributie.
(Dee! 1, hfdst. 1, § 2 en deel 2, Addendum). Zulks is in vivo principieel niet mo-
gelijk, weshalve men zich in de praktijk genoopt ziet tot een verantwoord com-
promis te geraken.
De meetopstelling dient uiteraard dusdanig te zijn, dat de gehele schildklier door de
detector wordt "gezien". Zonodig is de omvang van het te bestrijken gebied d.m.v.
"scannen" te bepalen.
Er bestaan verscheidene methoden om tot een acceptabele verzwakkingscorrectie
te komen. Wij zullen er enige behandelen.
Schultz et al. (52) meten de waarde van S bij twee verschillende detectorafstanden
tot de hals. De verandering in S levert dan m.b.v. resultaten verkregen uit fantoom-
metingen een effectieve waarde voor de schildklierdiepte op, waaruit de gezochte
correctie is te berekenen. Espinasse et al. (21) maken gebruik van het feit, dat de
verzwakking door het weefsel afhankelijk is van de energie E-,. Vergelijking van
resultaten verkregen met '25r (g^ ~ 3 Q k ey) en l ' l j (g^ = 305 k ev) levert de
gezochte correctie op.
Wellman et al. (57) tenslotte baseren de.correctie op de verhouding tussen de tel-
snelheid in de fotopiek (= "full-energy peak") en die veroorzaakt door de compton-
radiatie, welke verhouding o.a. afhangt van de hoeveelheid verstrooiend weefsel.
Aan iedere methode kleeft evenwel het bezwaar van de ETA, die de uitkomsten
niet onaanzienlijk zal beïnvloeden, indien deze ETA niet verwaarloosbaar is t.o.v.
de thyroidactiviteit, of indien er niet op afdoende wijze voor kan worden gecor-
rigeerd. Men vraagt zich dan ook af, of deze inspanningen soms niet meer van
academische, dan van praktische betekenis zijn en wellicht een onnodige belasting
van de patiënt inhouden.
Voor wat betreft een thyroidfunctieonderzoek m.b.v. ^ 1 [ Uĵ t dit inderdaad het
geval te zijn. Immers, bij een reëel geschatte schildklierdiepte van 3,0 ± 0,5 cm
berekent men voor de verzwakkingscorrectie (deel 1, hfdst. I, § 2 en deel 2,
Addendum) een waarde 1,4 ± 6%. Bij een detectorafstand tot de hals van 25 cm
loopt de totale onzekerheid in het eindantwoord voor de schildklieractiviteit op
to t± 10%.
Wanneer men dus een "uptake" zou meten van 20% bij een veronderstelde schild-

*) De verzwakking door lucht is i.h.a. verwaarloosbaar.
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klierdiepte van 3 cm en een detectorafstand van 25 cm, dan mag men een marge
verwachten van 18 a 22%, welke marge nog zó smal is, dat de diagnostische waarde
van het resultaat er niet door wordt aangetast gezien de wijde overgangszones die
de natuur doorgaans toelaat tussen normaal en abnormaal en waarop de schildklicr
geen uitzondering vormt.
Bij lagere energieën, waarbij de weefselverzwakking (aanzienlijk) groter is dan voor
13II, wint de onzekerheid in de schildklierdiepte aan betekenis. Dit houdt een
nadeel in voor het toepassen van 1 2 5J (E7 x 30 keV), 1 2 3I (E7 = 159 keV) en
9 9 m Tc(E T =140keV) .

2.c) De invloed van de extrathryroidale activiteit (ETA) op het meetresultaat be-
spreken wij met opzet het laatst, het "last but not least "-principe indachtig. Door
een goede afscherming van de detector is het storende effect van de ETA, voor
zover niet afkomstig uit de halsstreek, voldoende te ondervangen. Het is onvermij-
delijk, dat nââst radiatie afkomstig van de schildklier er tevens straling gedetecteerd
wordt afkomstig van vasculaire en extra-vasculaire activiteit in dât gedeelte van de
hals, dat mede door de detector wordt gezien. Vooral wanneer de ETA in de hals
niet gering is vergeleken met de thyroiiiale activiteit (en dit kan nog vele uren na
het toedienen van de tracerdosis het geval zijn) is het beslist noodzakelijk om over
een betrouwbare methode te beschikken, die aangeeft, welke fractie van S (dit
hfdst., 1.2.1) voor rekening van de ETA in de hals komt. Het probleem is moeilijk.
Niet zelden levert de volgens een bepaalde methode toegepaste ETA-correctie een
negatieve waarde op voor de schildklier-"uptake". Da* er relatieve fouten in de
"uptake" kunnen optreden van 100% en meer, waarbij de fouten genoemd in § 1
onder a) en b) in het niet zinken, behoeft geen betoog.
Vele onderzoekers hebben zich met het ETA-probleem bezig gehouden. Wij zullen
thans een overzicht geven van de verschillende werkwijzen, die werden voorgesteld
om tot een oplossing te geraken.
Myant et al. (41, 43) plaatsten een tweede detector boven het dijbeen, zodanig op-
gesteld en gecollimeerd, dat het door deze detector bestreken weefselvolume verge-
lijkbaar was met het halsvolume gezien door de voor de schildklier geplaatste
detector. Uitgaande van de veronderstelling, dat dan de ETA in de hals gelijk zou
zijn aan de dijbeenactiviteit, werd de telsnelheid boven de schildklier ter correctie
verminderd met die gemeten boven de dij. Deze methode bleek niet altijd bevre-
digende resultaten op te leveren - negatieve schildklieractiviteiten waren geen uit-
zondering - en werd door Oddie et al. (45, 46) op grond van door hen verkregen
resultaten zelfs geheel verworpen. De door hen gevolgde werkwijze is een nadere
uitwerking van een methode, die door Berson et al. (9) werd ingevoerd. Zij maten
1 à 2 minuten na intraveneuze toediening van een dosis A (//Ci) ^hde halsactivi-
teit E, daarbij veronderstellend, dat er binnen zo een korte tijd nog geen te detec-
teren thyroidale activiteit zou zijn ontstaan. Verder veronderstelden zij de veran-

TH+U
dering van de halsactiviteit E evenredig met de verhouding , waarin TH

A
de ten tijde van de meting aanwezige thyroidactiviteit is en U de tot dan toe door
de nieren integraal uitgescheiden traceractiviteit voorstelt. Uitgaande van deze
veronderstellingen berekent men een "uptake"-waarde, welke voor ETA in de hals
is gecorrigeerd. Uiteraard is het noodzakelijk gedurende het hele onderzoek alle
urine nauwgezet te verzamelen.
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TH+U
De veronderstelling, dat E lineair verandert met de verhouding — , impii-

V
ceert de hypothese, dat de verhouding -^ niet verandert gedurende het onder-

zoek, waarbij VN aangeeft het volume van de door de detector bestreken hals-

activiteit en V de totale "jodiumruimte" in het lichaam betekent.
VM

De verhouding —- blijkt evenwel in werkelijkheid wél tijdsafhankelijk (Cf.
Gooiden et al., 25) en de verfijning aangebracht door Oddie et al. (45,46) bestaat
hierin, dat zij deze tijdsafhankelijkheid in de berekeningen opnemen. De resultaten
zijn beter dan die verkregen volgens de dijbeenmethode van Myant et al. (41,43),
maar laten toch nog te wensen over.
Een tiental jaren later, in 1965, voeren Koutras et al. (34) nog een technische ver-
eenvoudiging in door het moeizaam verzamelen van urine te vervangen door activi-
teitsmetingen van het bloedplasma met vergelijkbare resultaten.
De ORINS-methode beschreven door Brucer (12) maakt gebruik van twee loden
filters, één geplaatst bij de detector en één bij de thyroid. Oddie et al. (45, 46)
gebruiken een lange collimator, doch géén thyroidfilter. Uit een vergelijkend onder-
zoek beschreven door Myhill (44) blijkt, dat de meer gecompliceerde werkwijze
van Brucer (12) beslist niet superieur is.
De dijbeenmethode voor ET A-correctie volgens Myant et al. (41, 43) is aantrekke-
lijk om zijn eenvoud, doch is, zoals vermeld, onbetrouwbaar gebleken. Gooiden et
al. (25) hebben getracht deze methode te verbeteren door bij tien personen bij
wie de schildklier om medische redenen operatief was verwijderd, de verhouding
— te bepalen als functie van de tijd over een periode van ong. 3 uur na intraveneuze

toediening van ^ l j . N is de telsnelheid van de thyroiddetector boven de halsen
T die voor de detector boven de dij. In alle gevallen ziet men in het eerste half

uur een duidelijke daling van de ö - waarde, gemiddeld met ongeveer 20%, hetgeen

er op wijst, dat het jodium, eerst uitsluitend vasculair aanwezig, zich ook is gaan
verdelen extravasculair in de weefsels ten koste van de plasma-activiteit. Stijgende
activiteit in de weefselrijke dij gecombineerd met dalende bloedactiviteit in de
relatief meer bloedrijke hals verklaart op ongedwongen wijze de dalende tendens

van ^ . Dit illustreert tevens, dat de eerder genoemde hypothese van Berson et al.
Vw

(9), dat de verhouding —- onafhankelijk van de tijd zou zijn, niet opgaat.

Middeling van de op overeenkomstige tijdstippen bij de tien personen verkregen

waarden voor y levert de factor f(t) = J=-| op, waarmee de dijactiviteit ten tijde

van de schildkliermeting dient te worden vermenigvuldigd om de gewenste ETA-
correctie te verkrijgen. Aldus Gooiden et al. (25).

Op ieder tijdstip vertonen deze tien individuele = - waarden evenwel een aanzien-
lijke spreiding met een standaarddeviatie variërend van 12 tot 17% van hun gemid-
delde waarde. Aangezien de netto telsnelheid ST h vanwege de schildklier wordt
verkregen door de ETA-correctie af te trekken van de gemeten waarde S (zie vgl.
1.2.1), zal de onzekerheid in de "uptake" in bepaalde gevallen (b.v. bij hypofunctie)
vele malen groter uitvallen dan 12 à 17%.
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Een vernuftige manier om tot een verantwoorde ET A-correctie te komen wordt ver-
meld door Larsson (35) in zijn dissertatie. Hij vervaardigde een loden filter zodanig
van vorm en afmetingen, dat de schildklier er juist volledig mee kon worden af-
gedekt.
Vervolgens mat hij het verloop van de telsnelheid van de detector na intraveneuze
injectie van ' ^ I j afwisselend met en zonder filter telkens ongeveer gedurende 1
minuut. Dit leverde hem twee curven op respectievelijk B (t) en H(t). Door extra-
polatie bepaalde hij de verhouding 0 7 ^ (de eerste minuut na injectie niet mee-

gerekend) en gebruikte deze verhouding om de ETA-correctie te bepalen voor een

thyroiämeting bij de onderhavige patiënt ten tijde t aldus: correctie = ™W x B (t).

Larsson paste deze methode toe speciaal voor "early-uptake" metingen, 20 à 30
minuten na het tijdstip van injectie.
Bezwaren aan deze werkwijze verbonden zijn:
a) Voor iedere patiënt is een aangemeten filter nodig.

b) De onzekerheid in de extrapolatie naar 5 ^ , speciaal wanneer er sprake is van

hyperthyroidie.
c) De niet correcte veronderstelling, dat de verhouding tussen ^'I-activiteit in

(hals)weefsel en bloed constant blijft. (Cf. Gooiden et al., 25).

De talrijke resultaten met betrekking tot de thyroidfunctie, door vele onderzoekers
verspreid over de hele wereld aan het einde der vijftiger jaren verkregen, bleken
echter niet altijd met elkaar in overeenstemming. Om de invloed van puur tech-
nische factoren, welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van inconsistente
resultaten, te verkleinen en zo mogelijk op te heffen, werd door een groep adviseurs
van de "International Atomatic Energy Agency (IAEA) te Wenen in 1961 een aan-
tal aanbevelingen gedaan ten aanzien van calibratie en standaardisatie (61). Daarbij
komt ook het probleem van de extra-thyroidale activiteit in de hals aan de orde.
In paragraaf 2.2.5 uit ref. 61 lezen wij:
"A thigh should not be considered as representative of a human neck without
thyroid. Nevertheless, measurements of thigh radio-activity may be useful in
estimating the contribution of the extra-thyroidal neck radio-activity if carefully
determined conversion factors are applied; this may be particularly true in early
uptake studies when the problem can not be solved by collimation".
Daarbij tekent men nog het volgende aan:
"The main objection against the use of a thigh count to correct for extra-thyroidal
neck radio-activity was that the counting rate over the thigh may differ consider-
ably and unpredictably from that over a neck without thyroid".
De hier aangehaalde voorzichtige formuleringen komen er in feite op neer, dat het
niet wel mogelijk lijkt een betrouwbare methode aan te geven, die op bevredigende
wijze een oplossing biedt voor het ET A-probleem.

Het moet de lezer zijn opgevallen, dat tot dusver alleen melding gemaakt werd van
onderzoekingen met behulp van stationair opgestelde detectoren. (Uitgezonderd de
methode om de schildklierdiepte te bepalen volgens Schultz et al., 52). Toch be-
schrijven in 1953 reeds Bauer et al. (6) en enige jaren later Corbett et al. (13) het
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onderzoek naar de distributie van radioisotopen in het menselijk lichaam m.b.v. een
beweegbare gecollimeerde detector. Rechtlijnige verplaatsing van de detector langs
het lichaam levert een z.g. "profielscan" op, welke aangeeft het aantal detector-
impulsen per tijdseenheid versus de detectorpositie boven het lichaam. Pieken in
de profielscan duiden op concentraties van radioactiviteit. Op grond van calibratie-
metingen aan fantomen is het in principe mogelijk om uit de grootte van deze
pieken af te leiden hoeveel activiteit er aanwezig is. In 1971 vindt men deze gang
van zaken nog eens uitvoerig uiteengezet door Tothill et al. (56).
In de loop der vijftiger jaren komen er meer en meer radioisotopen beschikbaar
voor medisch-diagnostische doeleinden (Cf. Baumann et al., 7). Daaronder be-
vonden zich isotopen, die in relatief grote hoeveelheden kunnen worden toegediend
zonder de stralingshygiëne geweld aan te doen. Daar hogere activiteiten grotere
scansnelheden mogelijk maken zonder dat zulks ten koste gaat van de door de tel-
statistiek (zie 2.a) beheerste meetnauwkeurigheid, had dit tot gevolg, dat de belang-
stelling voor deze waarnemingstechniek snel begon toe te nemen. Daarbij kwam
naast de vertrouwde profielscan de z.g. "dot-scan" sterk naar voren. Hierbij be-
weegt de detector, voorzien van een gefocusseerde collimator, zich met constante
snelheid volgens een zig-zag patroon in een plat vlak boven het lichaam, lichaams-
deel of te onderzoeken orgaan. De afmetingen van het doorlopen oppervlak zijn
zodanig, dat ook nog de naaste omgeving van het te onderzoeken gebied door de
detector wordt bestreken. Zodra het aantal door de detector afgegeven impulsen
een bepaalde vooraf ingestelde waarde heeft bereikt, wordt - b.v. op een foto-
grafische plaat - een stip ("dot") geregistreerd. Naarmate de activiteit hoger is,
zullen de stippen dichter bijeen komen te liggen en ontstaat er, als het gehele
oppervlak door de detector is afgetast, een tweedimensionaal patroon, dat een
indruk geeft van de activiteitsdistributie in de beschouwde regio.

De "dot-scan" techniek biedt nieuwe perspectieven voor het invoeren van een
correctie voor de ETA in de hals. Andros et al. (3) omlijnden daartoe in de af-
beelding van de schildklier en omgeving een rechthoekig gebied G van dezelfde
afmetingen als de rechthoek T, die precies de thyroid omvatte, grenzend aan dié
zijde van T, welke afgekeerd van de saliva was gelegen. (De speekselklieren ver-
tonen zowel voor jodium, als voor pertechnetaat enige affiniteit).
Zij stelden het aantal stippen in G gelijk aan de ETA-bijdrage in T en trokken
dit aantal af van het totaal in T. Daar iedere stip een bekend aantal detector-
impulsen vertegenwoordigt, leverde het verschil aldus het netto aantal impulsen
op voor de berekening van de thyroid activiteit. (Zie ook Garreta et al, 23).
Deze correctiemethode werd enigszins verfijnd en nader uitgewerkt eveneens toe-
gepast door Atkins et al. (4) en doc r Williams et al. (60).
Een vergelijkbare gedachtengang om een acceptabele ETA-correctie te verkrijgen,
treft men aan bij Hilditch et al. (31), die voor het maken van een "dot-scan" van
de schildklier een volgens huidige begrippen grote dosis van 50 //Ci 13*1 toedien-
den.
Shimmins et al. (53) gebruikten voor "early-uptake" metingen 50 /uCi ^ 2 j *),

*) 1 3 2 I , Ty2 = 2,3 uur, j3-actief, uitgebreid 7-spectrum. (Cf. 62, 66).
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vanuit stralingshygiënisch standpunt bezien bijna een factor 100 gunstiger. (Cf.
tabel Hl). Dezelfde correctieprocedure volgden Shimmins et al. bij de toepassing
van 99myc v o o r thyroidonderzoek (54, 55).
De ETA-correctiemethode van Andros et al. (3) — en de daaraan ontleende en
daarmee verwante werkwijzen - vergt een moeizaam tellen van vele stippen, wan-
neer men tenminste niet beschikt over zodanige geavanceerde, (kostbare) appara-
tuur, dat de sommaties in de geselecteerde gebieden automatisch kunnen worden
uitgevoerd.
Glass et al. (24) hebben aangetoond, volgens een methode, die grote overeenkomst
vertoont met die van Pochin et al. (48), dat gelijkwaardige resultaten worden ver-
kregen uit profielscans, die op eenvoudige wijze worden opgenomen met een
spleetvormig gecollimeerde detector, waarbij de spleet loodrecht staat op de be-
wegingsrichting. De collimator is alleen gefocusseerd *) in de translatierichting.
In de dwarsrichting is de bundel voldoende breed om bij het scannen de gehele
thyroid te omvatten.
Het totale aantal impulstellingen in intervallen grenzend aan weerszijden van de
schildklierpiek en tezamen even groot als het thyroidgebied, wordt aangehouden
als ETA-correctie en afgetrokken van het piektotaal. Voor "early-uptake" me-
tingen met 99mTc (pertechnetaat) is deze gang van zaken tot een routineprocedure
geworden van hun instituut. Er kan worden volstaan met een intraveneuze dosis
van 200 juCi ^mTc, wat zeer gunstig is i.v.m. de stralingsbelasting (tabel III).
Quantitatieve metingen in gevallen van hypothyroidie zijn evenwel niet op deze
wijze te realiseren.
Wellicht ten overvloede tekenen wij hierbij nog aan, dat het schildklieronderzoek
met 99myc a r j e e n îets leert omtrent het vermogen van de schildklier om het
pertechnetaat-ion in te vangen, aangezien dit ion in tegenstelling tot het jodium-
ion niet organisch wordt gebonden.
In 1970 achtte de IAEA de tijd rijp voor het bijeenroepen van een groep inter-
nationale deskundigen ten einde te komen tot een inventarisatie van meettech-
nieken en resultaten en deze op hun verdiensten te beoordelen. Hun bevindingen
treft men aan in "Special report no. 7" (62).
Hierin komt ook de problematiek van de ETA-correctie aan de orde. De voorkeur
gaat uit naar de correctiemethode volgens Andros et al. (3), zoals deze later door
Williams et al. (60) nader is uitgewerkt. De veel eenvoudiger werkwijze van Glass
et al. (24) gepubliceeid in 1972 komt in het rapport no. 7 uit 1973 evenwel niet
voor, ofschoon Glass zelf aan de totstandkoming van dat rapport heeft medege-
werkt.

In 1969 ontving de auteur het verzoek zijn aandacht te willen schenken aan de op-
name van radioactief ^ l i d o o r de schildklier en na te gaan in hoeverre de kort
voordien te Leiden geïnstalleerde "Whole-Body Counter" (cf. deel 1, hfdst. IV) met
zijn uiterst gevoelige detectieapparatuur zou kunnen bijdragen tot een vermindering
van de stralingsbelasting, speciaal met betrekking tot het schildklierfunctieonder-
zoek bij kinderen.

*) In hoofdstuk II zullen wij aantonen, dat focussering niet nodig is voor activi-
teitsmetingen en dat deze zelfs een nadelig effect kan hebben.
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Besloten werd de schildklieractiviteitsmetingen te verrichten d.m.v. "profïel-
scanning" met een spleetvormig gecollimeerde detector om foutieve resultaten
t.g.v. abnormale schildklierposities (b.v. tongbasisligging) a priori te vermijden. Nor-
maliter worden orale doses ^M(Nal) in de range van 0,5 à 1,5 (iCi aangehouden.
In de volgende hoofdstukken wordt de mathematische achtergrond van de gebezig-
de scantechniek uiteengezet. Deze laat zien, hoe de activiteit van een ruimtelijk ver-
deelde hoeveelheid activiteit kan worden bepaald, na éénmalige calibratie en bere-
kening van enige voor het detectiesysteem karakteristieke parameters.
Controlemetingen aan bronnen met en zonder fantoom bevestigen de juistheid van
de theorie. In feite komt deze werkwijze neer op absolute activiteitsbepalingen. Dit
in tegenstelling tot de meer algemeen gangbare relatieve benadering van het "ro-
bleem door m.b.v. verschillende activiteiten en fantomen van diverse afmetingen de
te verwachten voorkomende situaties te simuleren, waarop dan later de eigenlijk*
metingen worden betrokken.
Deze scantechniek maakte het tevens mogelijk om, in combinatie met een tweede
detector geplaatst boven de dij, een correctiemethode voor de ETA in de hals uit te
werken, die nimmer resulteert in een negatieve waarde voor de schildklier-"uptake".
De lezer zal ongetwijfeld constateren, dat ideeën, gelanceerd door meer dan een
auteur in deze inleiding vermeld, ook bij ons toepassing hebben gevonden. Echter,
volgens ons beste weten na een uitgebreid litteratuuronderzoek achteraf, niet eerder
op een wijze, zoals in de komende bladzijder. wordt uiteengezet.
Wij willen tenslotte deze inleiding niet beëindigen zonder expliciet te vermelden,
dat alle aandacht is uitgegaan naar het correct meten van de schildklieractiviteit op
een bepaald tijdstip. Een beschouwing over de interpretatie van de thyroid-"uptake"
in samenhang met de rénale en digestive functies valt buiten het kader van ons
betoog.
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HOOFDSTUK II

De absolute bepaling van de schildklieractiviteit uit een profielscan. Beschrijving van
een speciale correctiemethode voor de extra-thyroidale activiteit in de halsstreek.

§ 1. Scantheorie

Wij zullen in deze paragraaf nagaan, hoe men door te "scannen" met een daartoe
geschikte detector een hoeveelheid radioactiviteit kan bepalen wanneer deze ruim-
telijk en eventueel inhomogeen is gedistribueerd.

X-as
Fig. 1 Een y-actieve, mono-energetische, isotrope puntbron A verplaatst zich

langs de x-as onderlangs een detector. De detectoras snijdt de x-as in x = 0.
S(x) is het aantal door de detector afgegeven fotopiekimpulsen per tijds-
eenheid veroorzaakt door fotonen afkomstig van de bron A, wanneer deze
zich ter plaatse x bevindt.

l.a) Laat A(x) de activiteit voorstellen van een constante, puntvormige, mono-
energetische bron, die isotroop 7-quanta uitzendt (zie fig. 1). Een gedeelte van deze
quanta zal worden ingevangen door een detector (b.v. een NaI(Tl)-scintillatie-
detector), die zich op een afstand d loodrecht boven de x-as bevindt, tengevolge
waarvan de detector elektrische impulsen afgeeft, die worden geteld met daartoe
geschikte apparatuur. Wij veronderstellen het telsysteem zó ingericht, dat alleen de
fotopiek (= '"full energy")-impulsen worden geteld. Strooistraling wordt dus niet
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W (x)

• X

Fig. 2 Deze figuur illustreert het verloop van de relatieve lineaire geometrische
Sfx)detectorresponsie W(xj = -ëTm voor een detector gecollimeerd met een

spleet dwars op de bewegingsrichting van de bron.

opgemerkt. (Zie deel 1, hfdst. I). Het aantal impulsen per tijdseenheid -j— , de

telsnelheid S, zal i.h.a. veranderen als de activiteit A zich verplaatst langs de x-as.
Recht onder de detector op de detector-as ter plaatse x = 0 zal de impulsproduktie
het grootst zijn. Delen wij door deze waarde S(0), dan verkrijgen wij de relatieve
lineaire responsie (zie fig. 2)

II.l.l W(x) = ^

een voor de detector karakteristieke functie, welke door collimatie is te variëren.
(Zonodig dient S(x) voor de bepaling van W(x) eerst nog gecorrigeerd te worden
voor de "background" en voor de verzwakking door het intermediair tussen bron
en detector). Vanzelfsprekend hadden wij ook de detector kunnen verplaatsen bij
gefixeerde bron.

l.b) Laat A(x) thans een lijnvormige, mono-energetische activiteitsdistributie langs
de x-as voorstellen tussen x=a en x=b (fig. 3). A(x) is de activiteitsdichtheid ter
plaatse x (b.v. uitgedrukt in /uCi/cm).
Integratie levert de totale activiteit op

II.1.2 Hot
b/A(x)dx.
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Fig. 3 Configuratie van een detector op een afstand d boven het (x,yj-vlak. De
detectoras snijdt de x-as ter plaatse x.
De detector is verplaatsbaar in de x-richting en passeert een lijnvormige
bron, waarvan de activiteit gelegen is tussen x = a en x = b.
dS(x) is de impulssnelheid veroorzaakt door de activiteit ter plaatse
(x + i) t. w. A(x +

Beschouwen wij vervolgens een situatie, waarbij de detector zich bevindt op een
afstand d van de x-as en de detector-as de x-as loodrecht snijdt ter plaatse x (fig. 3).
Als wij aannemen, dat een activiteit A(x)dx mag worden opgevat als een isotrope
bron, dan wordt het aantal impulsen per tijdseenheid met de detector in positie x
veroorzaakt door activiteit ter plaatse (x + if) gegeven door

II. 1.3 dS(x) = f-Go .W (£). A (x + £) d£

Hierin is Go de geometrische detectie-effïciency vooreen puntbron op de detector-
as gelegen op een afstand d van de detector (zie deel 1, hfdst. I) en f een even-
redigheidsconstante, die afhangt van de detectoreigenschappen, de ^-energie etc.
en door calibratie is te bepalen.
Na integratie vinden wij voor de totale impulssnelheid met de detector in x veroor-
zaakt door de gehele lijnbron

S(x) = f.Go.
+ OO
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Integratie over x , d.w.z. "scannen", levert op

+00 +00 +00
ƒ S(x)dx = f.Go. ƒ ƒ W(|)A(:

—co 00 oö

+00 +13° +<
f S(x)dx = f.G0. ƒ W(|)d* ƒ

-oÓ -00 - ~

y-°° 3(x)dx = f.Go.Atot. _
— 00 co

volgens II.1.2.

De rechter integraal is gelijk aan de integraal over het interval waarbinnen W (£) ^ 0,
d.w.z. de integraal strekt zich over de "detector-opening" behorende bij de afstand
d.
De linker integraal strekt zich uit over het interval waarbuiten géén fotonen af-
komstig van de lijnbron meer door de detector worden waargenomen. De lengte
van dit "complete-scaninterval" wordt bepaald door de uitgestrektheid van de lijn-
bron en de wijdte van de detectoropening. Derhalve

II.1.5 /S(x)dx = f.Go.Atot. / w ( | ) d É

complete scan det.op.

dxWanneer men scant met constante snelheid v = gr » dan berekent men eenvoudig

/ S ( x ) d x = / ^ . v d t = v . N t o t .

complete scan c.s.

De activiteit van de lijnbron wordt hiermee

v.N,
Mot ~11.1.6 A - t o t

f .G 0 . /W( | )d |
det.op.

waarin N t o t het totale aantal impulsen is geteld gedurende de complete scan.
Zonodig zal men A t o t nog moeten corrigeren voor verzwakking in het inter-
mediair en in de bron zelf. (Zie hoofdstuk IV en addendum).

Opmerkingen

Ie) Voor een puntvormige bron met activiteit A volgt uit II.1.1 en II.1.5

S(0)./W(x)dx

A - det.op. = S(0) ,
f .G o . /W( | )d | f"Go

det.op.

96



een triviaal resultaat, dat aangeeft, dat men kan volstaan met een stationaire detec-
tor met de bron geplaatst op de detector-as.

2e) Ofschoon niet gebruikelijk behoeft het scannen van een puntbron, waarbij de
detector zich in rechte lijn over de bron beweegt, toch niet zinloos te zijn. Het
nauwkeurig centreren op de detector-as kan vervallen en daarmee wordt de kans op
het optreden van een fout t.g.v. een verkeerde instelling verkleind.
Voorts realisere men zich, dat een fout van +p% in de afstand d resulteert in een
fout van -2p% in Go en in een van +p% in de integraal / W (£) d | .

det'.op.
Het totale effect is een fout van +p%in A t o t , terwijl in het stationaire geval de fout
+2p% zou hebben bedragen!

3e) Strekt de activiteit zich uit in twee dimensies b.v. in het (x,y)-vlak en is de uit-
gebreidheid in de y-richting zó groot, dat de distributie niet langer meer t.o.v. de
detectoropening als lijnvormig mag worden beschouwd, dan dient men een com-
plete scan in twee dimensies uit te voeren. Daartoe scant men achtereenvolgens
II x-as op onderlinge afstanden A y. De naast elkaar gelegen scans worden zó ver
uitgestrekt, dat de detector geen fotonen meer opvangt uit het actieve gebied.
De keuze van Ay is van invloed op de nauwkeurigheid van het eindresultaat. In het
algemeen zal voldoen

A y <Vi. (FWHM).

(FWHM) stelt de breedte in de y-richting voor tussen de punten, waar de detector-
responsie tot de helft van zijn topwaarde is teruggevallen. (FWHM = Full Width at
Half Maximum.)
In de praktijk blijken de flanken van de responsiecurve veelal met goede benadering
door een gauss-kromme te worden weergegeven. Via een numerieke berekening
toont men gemakkelijk aan, dat voor een gauss-vormige responsie het meetresultaat
bij genoemde A y onder ongunstige omstandigheden nog geen 1,5% te laag zal uit-
vallen. Een fijnere verdeling A y loont derhalve niet of nauwelijks de moeite.
Men vergelijke ook ref. 16, waarin een beschouwing over kanaal-breedtekeuze en
detectorresolutie (deel 1, hfdst. V) langs een andere weg tot een zelfde keuze voor
A y voert.

Analoog II.1.6 heeft men in dit tweedimensionale geval voor de totale activiteit

II 1 7 A = V ' N t n t • A y

t o t f .G o . / /w« , i7 )dêdTï
det.op.

Op grond van wat er in de vorige opmerking gezegd werd omtrent het effect op
A t o t van een fout van p% in de afstand d, concluderen wij, dat deze fout in het
tweedimensionale geval niet meer meespeelt.
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Het produkt

Go- ff
det.op.

is invariant voor d! *)

Dit impliceert een belangrijke gevolgtrekking:

Een hoeveelheid ruimtelijk verdeelde activiteit kan volgens de scanmethode worden
gemeten, als gold het een vlakke bron.

(Wel zal men achteraf eventueel nog een correctie moeten aanbrengen in de ver-
kregen waarde van A t o t voor verzwakking van de straling in het intermediair en in
de bron zelf)-

4e) Boven een gebied van hoge activiteit kan men sneller scannen, dan boven een
gebied met lage activiteit, zonder verlies aan nauwkeurigheid volgens de telstatistiek
(zie deel l.hfdst. V).
Het is derhalve mogelijk het scantraject te verdeling in n intervallen en elk daarvan
te doorlopen met een eigen constante snelheid vk, die hoger ligt naarmate de tel-
snelheid groter is.
Uitdrukking II. 1.6 gaat dan over in

n
2 vk • Nk

II.1.8 A t o t = —
f.Go. ƒ

det.op.

waarin Nk het aantal tellingen is verkregen tijdens het doorlopen van het kc interval.
Aldus is in principe de duur van de scanning te bekorten.

§ 2. Beschrijving van een correctiemethode voor extra-thyroidale activiteit in de
halsstreek.

Wij zullen thans een methode behandelen om tot een verantwoorde extra-thyroidale
activiteitscorrectie te komen.
Laat in fig. 4 de curve aangeduid met Q) voorstellen de profielscan over de schild-
klier verkregen 2 uur na het toedienen van de tracerdosis ^ l j . Links is het hoofd
gelegen (H). Het thyroidale gebied is aangegeven met Th. Verticaal staat uitgezet

*) Men ziet gemakkelijk in, dat zulks niet geldt voor een detector met gefocus-
seerde collimator. (Cf. Glass et al., 24.) Hier doelden wij op, toen wij onder
punt 2.c in het vorige hoofdstuk stelden, dat focussering een nadelig effect
kan hebben voor activiteitsmetingen.
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Fig. 4 Twee schetsmatige profielscans over de schildklier met een dwars op de
scanrichting spleetvormig gecollimeerde detector respectievelijk 2 uur en
6 uur na het toedienen van de tracerdosis radioactief jodium.

de telsnelheid S(x), gecorrigeerd voor de background, als functie van de detector-
positie. De "heuvel" gelegen tussen x=l en x=m duidt op een activiteitsconcentratie
in de schildklier. De minima bij 1 en m t.w. S2 (1) en S2 (m) zijn evenwel ^ 0 ten ge-
volge van de extra-thyroidale activiteit (ETA) in de halsstreek vermoedelijk. Dit ver-
moeden wordt gesteund door het feit, dat na b.v. 6 uur curve © naast een meer ge-
prononceerde piek in het thyroidgebied, voor de posities 1 en m duidelijk lagere
telsnelheden vertoont: S6(l)<S2(l)en S6(m)<S2 (m), hetgeen zich ongedwongen
laat verklaren door de vermindering van de activiteit in het bloed t.g.v. stapeling
van 13'I in de schildklier en uitscheiding via de nieren.
Er bestaat nu een mogelijkheid om te controleren of men in de posities 1 en m
inderdaad alleen met ETA in de hals te doen heeft. Daartoe plaatst men een tweede
detector tegen het dijbeen, zodanig gecollimeerd, dat uitsluitend daarvandaan stra-
ling wordt gedetecteerd. Gedurende een scan wordt de netto telsnelheid S* van
deze referentiedetector gemeten. Bij een scanduur van 15 à 30 minuten blijkt S*
niet of nauwelijks te veranderen.
In ons voorbeeld beschouwen wij thans de verhouding

R
a2

2,6

Indien nu mocht blijken, dat

R2i6.S6(l) «S2(P,
II.2.1 ' en tevens

R2j6.S6(m) = S2(m),
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dan bestaai er o.i. alle aanleiding om aan te nemen, dat de telsnelheden behorende
bij x=l en x=m geheel zijn toe te schrijven aan het ETA-effect en is het, dunkt ons,
gerechtvaardigd om de verbindingslijn tussen S(l) en S(m) als basislijn te kiezen. De

integraal ƒ S(x)dx gecorrigeerd voor extrathyroidale halsactiviteit wordt dan ge-
leverd door het oppervlak omsloten door de profielscan en genoemde basislijn.
In de praktijk is de geldigheid van de betrekkingen IÎ.2.1 inderdaad gebleken op één
uitzondering na, die verklaarbaar was, doordat de referentiedetector niet correct
werd herplaatst.
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HOOFDSTUK HI

Instrumentele calibraties met en i23i.

§ 1. Bepaling van Go voor een spleetvormig gecollirneerde NaI(TI)-detector als
functie van de bronafstand.

De geometrische efficiency Go voor een op de detector-as gelegen puntbron volgt
eenvoudig uit

HF 1 1 C S(d)
1 1 1 1 1 G ° = f . A . a . 3 , 7 x 1 0 *

Hierin is S(d) de netto telsnelheid (tps) in de fotopiek behorende bij een bepaalde
energie E-, bij een bronafstand d gerekend tot het voorvlak van de spleetcollimator.
A is de bronactiviteit in £iCi. (1 pCi correspondeert met 3,7 x 104 kerndesintegraties
per seconde.)
f = e x 7}, waarin e de fotopiekefficiency is en IJ de abundantie van de fotonen
met energie E ,̂ voorstelt.
De transmissiefactor a brengt de stralingsverzwakking in rekening. Een en ander
vindt men uitvoerig beschreven in deel 1, hoofdstuk 1.
De metingen werden verricht voor een spleetvormige collimator 10 cm lang en 1"
= 2.54 cm breed.

l.a) Resultaten voor l j l I , E7=365.keV, Ty2 = 8,05 d.

d
(cm)

2,5
5,0
7,5
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0

0,02928 ± 2 %
0,01814
0,01256
0,00886
0,00538
0,00356
0,00251
0,00188
0,00148

Tabel Ia De geometrische detectie-efficiency GQ van een 4%" x 4" Naif'Tij-
detector, gecollimeerd met een 1" wijde, 4" lange en 2" diepe spleet,
gemeten bij verschillende afstanden d tot het collimatoroppervlak
voor een puntbron 131j(E = j ^ j keVJop de detectoras.Zie fig. 5a.
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Met e = 84,2% voor de gebezigde detector (eigen calibraties; deel 1, hfdst. Iff) en
T? = 82,3% (Lederer et al , 66) heeft men f = 0,693.

Go

-3
30x10

20-

10-

10 20 30 •d(cm)

Fig. 5a De geometrische efficiency Go op de detectoras als functie van de afstand
d tot het collimatoroppervlak voor een 4*/J' x 4" Nal( Tl j-detector voor-
zien van een 1"brede, 4"lange en 2"diepe spleet gemeten met een punt-
bron131! (Ey = 365keV).
De getrokken curve is een "kleinste-kwadraten" benadering door de ge-
meten waarden. Zie tabel Ia.
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M.b.v. een "home-made" puntbron van 9,7 ± 2% juCi *3U werd met a = 1 (geen
verzwakking) bij diverse afstanden d de geometrische efficiency Go bepaald vol-
gens III.1.1. De uitkomsten staan vermeld in tabel Ia en staan uitgezet in figuur 5a
tegelijk met hun "kleinste-kwadraten"-curve.
Deze curve wordt voorgesteld door

1—2IH.1.2 G0(d) = [ 0,6229.d + 4,3119 ]

l.b) Resultaten voor 1 2 3 I , ET = 159 keV, Ty2 = 13,3 u.

d
(cm)

2,5
5,0
7,5
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0

Go

0,02910 ± 2 %
0,01825
0,01248
0,00901
0,00537
0,00350
0,00252
0,00187
0,00145

Tabel Ib Als tabel Ia, doch met 123I (Ey = 159 ke V). Zie fig. 5b.

Met e = 98% en r\ = 83%is f = 0,813. Met een bronsterkte A = 13,3 ± 2%/uCi
123i en a = 1 werden op analoge wijze de resultaten van tabel Ib verkregen, die
staan uitgezet in figuur 5b.
De "kleinste-kwadraten"-curve wordt gegeven door

III. 1.3 G0(d) = [ 0,6284.d + 4,2602 ] —2

Opmerking

De overeenkomst tussen III.1.2 en III.1.3 is frappant. Of het verschil significant is,
of moet worden toegeschreven aan meetfouten, is niet met zekerheid te zeggen.
Persoonlijk zijn wij geneigd tot het laatste.

§ 2. Bepaling van ƒ W (|) d£ als functie van de bronafstand
det.op.

Door te scannen over een puntbron met de spleet dwars op de bewegingsrichting
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Go

-3
30x10-

20-

10-

10 20 30 • d (cm)

Fig. 5b Als fig. 5a, doch voor ' 23l (Ey = 159 ke V). Zie tabel Ib.

d

(cm)

2
4
6
10
15
20
25
30

/ W (t) d£
det.op.

(cm)
3,64 ± 0,05
4,72
5,69
7,85
10,45
12,92
15,65
18,32

Tabel lia Gemeten en berekende waarden van f W(%)d% voor een complete
scan over een puntbron (Cf. fig. 1 en 2) met de spleet dwars op de scan-
richting bij verschillende afstanden d met Ey = 365 keV(^h). Zie
fig. 6a.
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werd I VV (£) d£ bepaald bij verschillende bronafstanden, zoals in het voorgaan-

de hoofdstuk werd geschetst.

2.a) Resultaten voor I 3 1 I , E7 = 365 keV.

Deze staan vermeld in tabel Ha en worden in figuur 6a weergegeven tezamen met de
rechte door de meetpunten geconstrueerd volgens de "kleinste-kwadraten" metho-
de. Deze wordt beschreven door

III.2.1 ƒ W(f)d£ = [ 0,5223.d + 2,5928 ] (cm)

det.op.

10 12 14 16 IS 20 22 24 25

Fig. 6a J W (%) d% uitgezet volgens tabel Ha. De rechte geeft een "kk"-benade-
det.op.
ring van de integraalwaarde als functie van de afstand.

Men merke op, dat extrapolatie naar d = O een waarde 2,59 cm oplevert, iets meer
dan de spleetbreedte van 1" = 2,54 cm.

2.b) Resultaten voor 1 2 3 I , E 7=159keV.

De verkregen waarden staan vermeld in tabel lib en worden weergegeven in figuur
6b.
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d
(cm)

2
4
6
10
15
20
25
30

ƒ w a) d!
det.op.

(cm)

3,48 ± 0,05
4,45
5,41
7,26
9,71
12,17
14,63
17,18

Tabel lib Als tabel Ha, doch voor Ey = 159 keV(123I). Zie fig. 6b.

De "kk"-rechte luidt:

HI.2.2 ƒ W(|)d£ = [ 0,4877.d + 2,4581 ] (cm)

det.op.

Voor d = 0 wordt de waarde van de integraal wederom a spleetbreedte. Dat deze
bij 131j jets groter uitvalt dan bij ^ 3 j j s j n overeenstemming met het feit, dat bij
365 keV de spleet zich iets wijder zal gedragen dan bij 159 keV wegens het grotere
doordringingsvefmogen der 365-keV fotonen.

2 'A Â 8 10 12 14

Fig. 6b Als fig, 6a, doch volgens tabel Hb.
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Opmerking

De helling van III.2.2 is enigszins kleiner dan bij III.2.1. Wellicht toe te schrijven
aan effectievere collimatie bij 159 keV, wat een geringere afstandsafhankelijkheid
met zich meebrengt.

Gó/W({)d{(cm>

Fig. ?a

18 20 24 26
-d(cm)

Fig. 7a Het produkt Go. ƒ W (%) d% als functie van de afstand d berekend en
det.op.

uitgezet volgens de "kk"-formules III. 1.2 en III.2.1 geldig voor Ey = 365
keV.

Gd/W<$>dï(cnn>

8 10 14 16 18 20 22 24 26
»d(cm>

Fig. 7b Als fig. 7a volgens de betrekkingen III.1.3 en 111.2.2 geldig voor Ey =
159 keV. '
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§ 3. Berekening van Go . ƒ W (£) d£ .

det.op.

De in de vorige paragraaf gevonden "kleinste-kwadraten"-uitdrukkingen werden
aangewend om voor een reeks afstanden d het produkt Go. ƒ W (f) d£ te be-

det.op.
rekenen, zowel voor ^ M als voor ^-^I. De resultaten staan grafisch weergegeven
in de figuren 7a en 7b op een schaal, die voor praktische toepassingen voldoende
nauwkeurig is.
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HOOFDSTUK IV

Experimentele verificaties. Toepassing bij een patientje.

§ 1. Algemeen

In het navolgende wordt betrekking II. 1.6 toegepast in een enigszins gemodificeerde
vorm t.w.

F.v.Ntot .c
IV.1.1 A = ^ —

f . G o . a . r W ( | ) d | . 3 , 7 . 104 .60

detop.

De toegevoegde factoren F en a brengen respectievelijk de fysische halveringstijd
Ty2 en de verzwakking in het intermediair in rekening. De correctiefactor c is
nodig in verband met compton-radiatie.
Bij 1311 komen ook fotonen voor met energieën van 637 (6,8%) en 723 (1,6%) keV.
(Cf. Lederer et al., 66).
Bij 123j ijgt de "backscatter"-piek op ongeveer 100 keV en interfereert bij een Nal-
detector met de 159-keV fotopiek t.g.v. de betrekkelijk povere energie-resolutie.
(Zie ook subpara 2.b verderop onder punt c). Met v in cm/min, levert IV.1.1 de
gezochte activiteit A in //Ci op.

§ 2. Fantoommetingen

2.a) Resultaten met 1 3 l l , Ey = 365 keV.

Deze werden verkregen met een hoeveelheid activiteit A = 5,02 ± 3% juCi
(Nal). De activiteit werd met onze eigen meetopstelling bepaald, waarbij de activi-
teitsconcentratie in ongeveer 1 cm3 water kon worden beschouwd als een puntbron
geplaatst op 25 cm van het (ongecollimeerde) detectoroppervlak op de detectoras
van één onzer 4%." x 4" NaI(Tl)-detectoren. Het energievenster van de telappara-
tuur was zó ingesteld, dat alleen de door de detector afgegeven fotopiekimpulsen
behorende bij E^ = 365 keV werden doorgelaten. De opgegeven nauwkeurigheid
van ± 3% is samengesteld uit ± 2% systematische fout, die bij de hierna te bespreken
scanresultaten evenzeer aanwezig is en dus van geen belang voor het onderling ver-
gelijken van de verkregen uitkomsten en ± 1% toevallige fout t.g.v. afstandsmeting,
instelling van het energievenster en de telstatistiek.
Er werd gscorrigeerd voor zelfverzwakking.
Genoemde hoeveelheid activiteit 131 j w e r d verder verdund met water gebracht in
een cilindervormig plastic flesje lang ongeveer 5 cm (hals niet meegerekend) met een
uitwendige diameter van 2,9 cm en een inwendige van 2,7 cm behorende bij een
standaard thyroidfantoom vervaardigd volgens de aanbevelingen van de IAEA (61).
Het flesje was geheel gevuld.
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Er werden twee scan-metingen verricht. De eerste maal in de lengterichting over
het flesje met de 1 "-spleet dwars op de scanrichting op een afstand d = 15 cm vanaf
het collimatoroppervlak tot het hart van het flesje. De tweede maal idem dito. doch
nu met het flesje in het standaardfantoom.
Beide keren bedroeg de scansnelheid v = 1 cm/min.
De profielscans werden opgenomen met een meerkanaals impulshoogteanalysator
ingesteld in zijn z.g. "MCS-mode" (zie deel 1, hfdst. IV). In ons geval werd telken-
male het aantal tellingen over een detectortranslatie van 0,5 cm geregistreerd, waar-
na een externe adres-stapimpuls werd geproduceerd, dus telkens na 30 s.

a) Alleen het flesje.

Voor de berekening van A uit betrekking IV.1.1 werden de volgende waarden ge-
substitueerd :
N t o t = 391510 tellingen, gecorrigeerd voor background en Ty2.

v = 1 (cm/min.)
F = 1

Go. f W(Ö d | = 55,9 x 1 0 - 3 (cm) # d = 15 cm (zie fig. 7a).
det.öp.
f = 0,693 (zie vorige hoofdstuk, § 1).
a = 0,880 (zie addendum),
c = 0,98 (zie toelichting verderop).

Resultaat: A = 5,0

b) Idem met fantoom.

N t o t = 366254 tellingen, gecorrigeerd voor background en Ty2.
a = 0,820 (zie addendum).

Overige waarden als onder a).

Resultaat: A = 5,09/iCi.

Beide uitkomsten mogen alleszins bevredigend geacht worden.

Toelichting

De factor c brengt hier, zoals eerder opgemerkt, in rekening het effect veroorzaakt
door de comptonradiatie afkomstig van de eveneens door 13 q uitgezonden fotonen
met E.y = 637 en 723 keV. Tezamen komen zij voor met een abundantie, die ong.
10% bedraagt van de abundantie der 365-keV quanta. Comptonverstrooiing door de
collimatorwanden en in de bron zelf maakt, dat ongeveer 2% (wellicht nog iets meer)
van alle tellingen in het 365-keV fotopiekgebied op rekening komt van verstrooide
367 en 723-keV fotonen. Dit effect onderzochten wij door het energievenster voor
de 365-keV fotopiek naar "boven" in de richting van hogere 7-energieën te ver-
schuiven en wel zó ver, dat juist het 365-keV fotopiekinterval werd verlaten.
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Bij deze instelling van het venster werd het flesje in het fantoom gescanned. Dit
leverde een profielscan op met een netto aantal tellingen ten bedrage van 1,9% van
het aantal verkregen met de vensterinstellingen voor 365 keV. Op grond van dit
resultaat hebben wij de compton-correctiefactor c = 0,98 gesteld.

2.b) Resultaten met 1 2 3 I , ET=159keV.

Deze werden verkregen met een activiteit A = 23,2 ± 4% /uCi ^ 3 ] (0,05 cm3

hippuran). De activiteit werd gemeten in de eigen opstelling op een afstand van
47 cm van het ongecollimeerde detectoroppervlak met het energievenster ingesteld
op de 159-keV fotopiek op analoge wijze als bij ^1\ p e opgegeven nauwkeurig-
heid is samengesteld uit ± 2% systematische fout en ± 2% toevallige fout t.g.v. af-
standsmeting etc.
Gemelde activiteit *23j werd gebracht in een zelfde soort plastic flesje als hiervoor
beschreven, eveneens geheel gevuld met water. Er werden vervolgens twee scan-
metingen uitgevoerd met het flesje in het thyroidfantoom gelegen voor twee ver-
schillende afstanden tot de detector. Tenslotte werd het flesje, horizontaal gelegen,
ook nog eens stationair met ongecollimeerde detector gemeten om een reden, die
nog blijken zal.
Alle afstanden d zijn zoals steeds gerekend vanaf het collimatoroppervlak tot de as
van het flesje en bij afwezigheid van een collimator vanaf het detectoroppervlak.

a) Flesje in fantoom # d = 16 cm.

N t o t = 1911899 tellingen, gecorrigeerd voor background en Ty2.
v = 1 (cm/min.)
F = 1

Go . /" W (£) d? = 50,1 x 10 - 3 (cm) (zie fig. 7b).
det.op.

f = 0,813 (zie vorige hoofdstuk, § 1).
a = 0,778 (zie addendum).

Wij stellen voorlopig de correctiefactor c = 1.

Met behulp van uitdrukking IV.1.1 vinden wij A = 27,2 juCi.

b) Idem # d = 20 cm.

N t o t = 1641065 tellingen, gecorrigeerd voor background en Ty2.

Go . f W (£) d | = 43,1 x 10 - 3 (cm) (zie fig. 7b).
det!op.

Overige waarden als onder a).

Resultaat: A = 27,1 juCi.
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Aangezien de resultaten onder a) en b) onderling vrijwel volmaakt overeenstemmen,
maar ongeveer 15% hoger uitkomen, dan de uitgangsactiviteit A = 23,2 //Ci, werd
besloten het flesje ook nog eens stationair te meten.

c) Flesje horizontaal, stationair, ongecollimeerd # d = 123 cm.

De activiteit werd berekend volgens 1.2.4 (deel 1, hfdst. 1) enigszins gemodificeerd
tot

A = S (tpm)
G o . e . T ? . a . 3 , 7 x 104 x 60

S = 23778 in tellingen per minuut gemeten en gecorrigeerd voor background en
Ty2.

e = (eigen calibrates; deel 1, hoofdstuk III).
r\ = 0,83 (Lederer et al., 66).
a = 0,850 (zie addendum).
Go = 0,584 x 10-3.

Go werd berekend volgens III. 1.5, met r = 6 cm, d = 123 cm en h = 1,7 cm (eigen
calibrates; deel 1, hfdst. III). Omdat de afstand d groot is vergeleken met de afme-
tingen van het flesje, mag dit als een puntbron worden behandeld.
Wij vinden:

A = 26,5 juCi.

Dit resultaat is vergelijkbaar met de scanuitkomsten onder a) en b) en ligt derhalve
eveneens te hoog. De verklaring is eenvoudig. De "backscatter"-piek ligt voor ^ 3 ]
op ongeveer 100 keV en de resolutie van een NaI(Tl)-detector is zodanig, dat een
gedeelte van deze piek de 159-keV fotopiek overlapt. In onze uitgangsactiviteit be-
sloten in 50 mm3 was deze "backscatter"-piek slechts klein, hetgeen niet langer het
geval is uiteraard voor het flesje met en zonder fantoom. Wij zouden derhalve om
voor dit "backscatter"-effect te corrigeren in IV.1.1 de waarde c = 0,85 hebben
moeten invoeren.

2.c) Discussie.

De resultaten met ^h verkregen volgens de scanmethode zijn dusdanig, dat wij het
gerechtvaardigd achten te concluderen, dat de methode praktisch bruikbaar is.
Voor l-^I Hggen de zaken evenwel minder eenvoudig, doordat er enige complicaties
optreden.
Het compton-effect, in het bijzonder de "backscatter"-piek, maakt, dat er een vrij
grote onzekerheid zal bestaan in de toe te passen waarde voor c. Deze zal boven-
dien tijdsafhankelijk zijn, omdat de verdeling van het •'-•'I njet constant is. Daar-
door zal de geldigheid van de beschreven ETA-correctiemethode eveneens worden
aangetast. Men kan deze nadelen ondervangen door alleen gebruik te maken van de
"hoog-energetische" helft van de fotopiek, wat echter een factor 2 in detectie-
efficiency scheelt, óf door gebruik te maken van een ander type detector met vol-
doende resolutie, de referentiedetector incluis.
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In dit verband noemen wij, ofschoon zij niet speciaal gebonden zijn aan de scan-
techniek en de bijbehorende ETA-correctiemethode, nog twee factoren, die de
voordelen van het gebruik van 123j r i j n of m e e r vermogen te reduceren.
In de eerste plaats de grotere verzwakking van de straling, die het nodig maakt
nauwkeuriger informatie te verkrijgen omtrent de schildklier qua afmetingen en
ligging en omtrent de dikte der extra-thyroidale weefsels, die de fotonen op hun
weg naar de detector moeten passeren. Wij merkten dit reeds eerder op (deel 2,
hfdst. I). Voor de patiënt zal zulks in de regel een extra belasting betekenen.
In de tweede plaats is daar het feit, dat bij de produktie van 123| onvermijdelijk
bijprodukten ontstaan, die de ongeveer honderdvoudig geringere stralingsbelasting
van 123] vergeleken met 13 Ij (Zje tabel III) in de praktijk teniet doen. Zo ontstaat

Radio-
nuclide

99mTc

123,

125f
131,
132j

Halverings-
tijd

6u .
13 u.

60 d.

8,05 d.
2,3 u.

Foton-
energieën

(keV)

140
159

30

365
668

773

en vele
andere

Stralingsdosis
aan volwassen
thyroid
(mrad/juCi)

0,2

16

1120
1520

17

Tabel III Stralingsbelasting van de thyroid per ßCi toegediende activiteit.
Ontleend aan:
Special report no. 7, IAEA, I971 (62).
Aangenomen werd een "uptake" van 30%, voor de helft bereikt 5 uur
na toediening, een schild'kliermassa van 25 gram bij een equivalente
radius van 1,81 cm en een biologische halveringstijd van 138 dagen.

bij de produktie van 1 2 3 I via de 1 2 7 I (p,5n)-reactie 0,13% 1 2 5 I (Wilkins et al., 59).
Uitgaande van een commercieel preparaat 123j kwamen wij op 0,10% ^25j rje

stralingsbelasting per /uCi van de schildklier door ^ l j s vergelijkbaar met die van
131l. (Tabel III.) Dit houdt in, dat 3 à 31/2 dag na produktie het radioisotoop 123]
met een halveringstijd Tyz = 13,3 uur (Lederer et al., 66) nauwelijks nog voordelen
biedt. Immers, men dient i.v.m. de veel kortere halveringstijd en de grotere ver-
zwakking een 5x zo grote aanvangsactiviteit te kiezen dan bij ^ l j o r n een 24-uurs
meting mogelijk te maken (houden).
Hermann et al. (72) komen zelfs op slechts 2 dagen, indien er naast 125] oojr nOg
voorkomen de nucliden 124j e n 126]
Bovendien dient men bij routinetoepassingen rekening te houden met het risico,
dat ondanks alle voorschriften gebruik wordt gemaakt van een verouderd 123].
preparaat, hetzij door vergissing, hetzij door nonchalance, hetzij door onwetend-
heid, met daardoor mogelijk nadelige gevolgen.
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§ 3. Beschrijving van een pntiëntmeting met '•' 'I(Nal).

Ter illustratie zullen wij thans de resultaten beschrijven verkregen tijdens een schild-
klierfunctieonderzoek bij een negenjarig meisje bij wie hypothyroidie vermoed werd.
Zij kreeg ten tijde To oraal toegediend een activiteit Ao = 2,95 + 3% juCi I31I(NaI),
waarvan de samenstelling voldeed aan de normen aanbevolen door de IAEA (61).
Er werd gescanned met de eerder genoemde 1 "-spleet dwars op de scanrichting van
hoofd naar voeten over de schildklier met een constante snelheid v = 1 cm/min.,
waarbij het patientje horizontaal op de rug gelegen was. De afstand d van het

X
Ax=0,5
(cm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Na

(t)

199
255
215
257
283
285
308
377
322
385
380
410
445
393
474
479
492
519
501
540
514
505
531
510
584
590
609

N2

(0

252
255
295
328
309
392
381
390
426
400
504
463
526
555
519
534
560
594
613
673
725
787
789
900
874
882
891

N6

(t)

188
198
214
219
244
266
281
291
332
313
332
420
477
518
517
585
674
687
774
868
926
1134
1147
1296
1462
1505
1581

N24
1
0)

59
76
74
68
83
92
96
108
135
179
174
218
279
332
411
578
638
826
924
1097
1333
1562
1892
1989
2217
2438
2376

X
Ax=0,5
(cm)

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Ni

(t)

648
607
613
644
594
606
590
579
582
536
503
514
527
469
474
501
524
529
534
549
610
630
730
730
913
991
1160

N2

(t)

988
969
878
832
834
832
728
708
639
619
646
531
562
519
545
513
566
593
607
650
724
855
934
988
1084
1259
1339

N6

(t)

1616
1596
1539
1503
1433
1318
1265
1086
1024
966
811
798
654
585
531
470
439
440
429
400
412
383
460
432
508
518
560

N24

(0

2575
2501
2460
2310
2176
1983
1870
1699
1438
1352
1109
976
805
585
483
364
273
190
153
164
157
112
146
151
113
149
155

Tabel 1 Va Profielscans over de schildklier gemaakt bij een negenjarig meisje 1,2,6
en 24 uur na orale toediening van 2,95 ± 3% ßCi 1*1/ (Naj). De scan-
snelheid bedroeg 1 cm f min. De aantallen tellingen N (t) zijn gecorri-
geerd voor background en fysische halveringstijd Ty2. De vier scans
staan uitgezet in fig. 8a.
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collimatoroppervlak tot de schildklier bedroeg daarbij 13 à 14 cm.
Het aantal tellingen verkregen over een detectortranslatic Ax gedurende A t =
0,5 min. werd telkenmale geregistreerd m.b.v. een meerkanaals impulshoogte-
analysator ingesteld in zijn "MCS-mode". (Deel 1, hfdst. IV).

X

Ax=0,5
(cm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

*i

(t)

199
255
215
257
283
285
308
377
322
385
380
410
445
393
474
479
492
519
501
540
514
505
531
510
584
590
609

(t)

223
226
261
290
274
347
337
345
377
354
446
410
466
492
460
473
496
526
543
596
642
697
699
797
774
781
789

N6

(t)

199
209
226
231
258
281
297
307
351
331
351
444
504
547
546
618
712
726
818
917
978
1198
1212
1369
1544
1590
1670

*2 4

(O

226
291
283
260
318
352
367
394
517
685
666
834
1068
1271
1573
2212
2442
3116
3536
4198
5101
5978
7241
7612
8484
9330
9093

X

Ax=0,5
(cm)

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

(t)

648
607
613
644
594
606
590
579
582
536
503
514
527
469
474
501
524
529
534
549
610
630
730
730
913
991
1160

» 2

(t)

875
858
777
736
738
736
644
627
566
548
572
470
497
459
482
454
501
525
537
575
641
757
827
875
960
1114
1185

N6

(0

1707
1686
1Ó26
1593
1514
1392
1336
1147
1082
1020
857
843
691
618
561
497
464
465
453
423
435
405
486
509
537
547
592

^ 2 4

(t)

9852
9571
9414
8840
8327
7589
7156
6502
5503
5174
4244
3735
3081
2239
1848
1412
1045
727
586
628
601
429
559
578
432
570
593

Tabel I Vb De waarden N-, verkregen uit de waarden N-t door vermenigvuldiging
met /?,„• fj = 1, 2, 6, 24). ./?,,.• is de verhouding van de tehnelheid van
de referentiedetector boven het dijbeen verkregen 1 uur respectievelijk
j uur na het toedienen van de tracerdosis. Figuur 8b toont de aldus ge-
modificeerde profielscans, verschoven t.o.v. elkaar (vgl. fig. 8a) ten ge-
volge van het logarithmisch uitzetten.

Tabel IVa vermeldt het over ieder interval A x gemeten aantal tellingen N, gecorri-
geerd voor background en fysische halveringstijd voor scans aanvangende respectie-
velijk 1, 2, 6 en 24 uur na tijdstip To. De bij tabel IVa behorende figuur 8a laat de
vier verkregen profielscans zien. De scanrichting is volgens toenemende x-waarden.
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Fig. 8a Vier profielscans over de schildklier bij een negenjarig meisje met een
4%" x 4" NaI(Tl)-detector gecolümeerd met een 1" wijde spleet dwars
op de scanrichting. De afstand tot de schildklier bedroeg 13 à 14 cm.
Gegeven werd oraal 2,95 ± 3%ßCi 131I.
De scans vingen aan 1, 2, 6 en 24 uur na de activiteitstoediening. Descan-
snelheid bedroeg 1 cmfmin. Zie tabel 1 Va.

De telsnelheden S* van de referentiedetector tegen liet dijbeen (eveneens gecolli-
meerd met een spleet zodanig, dat de blaasactiviteit werd gemist) leverde na cor-
rectie voor background en halveringstijd de volgende verhoudingen op (zie hfdst. II,
§ 2 )

R, , = 0,885

IV.3.1
R],6 = 1.06
R1<24 = 3,83

(R, i = 1 uiteraard)

10-

Fig. 8b De profielscans uit fig. 8a na vermenigvuldiging met de factoren
(j-1.2,6.24). Zie tabelIVb.
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Vermenigvuldiging van de Nj-waarden uit tabel IVa met de bijbehorende R( j-ver-
houdingen levert tabel IVb op (j = 1,2,6,24).

Het blijkt uit figuur 8b, dat de aldus gemodificeerde profielscans de tendens ver-
tonen op eenzelfde "basislijn" te staan. Zoals in § 2 van hoofdstuk II werd opge-
merkt, is het niet irreëel om onder deze omstandigheid aan te nemen, dat deze lijn
representatief is voor de extra-thyroidale halsactiviteit. Door uitsluitend dât ge-
deelte van de gemodificeerde profielscan te integreren, dat boven deze basisrechte
is gelegen (dus hier ongeveer over het scaninterval 8 < x < 46) verkrijgt men de
gezochte schildkliercontributie.
Deze integraties werden onafhankelijk van elkaar door twee personen verricht met
de volgende uitkomsten:

1-uursscan
2-uurs scan

6-uurs scan

24-uurs scan

Ntot,l =

fyot.2 =

fttot,6 =
ÏÏtot,24 =

3084
5729

20685

154206

±

+

±

500
525

600

480

waarbij de circumflexi aanduiden, dat de gevonden waarden nog gedeeld dienen te
worden door de corresponderende R] j (j = 1,2,6,24) om de ware thyroidcontri-
butie te verkrijgen.

Met behulp van formule IV. 1.1 werd de schildklieractiviteit op de achtereenvolgen-
de tijdstippen berekend. De uitkomsten staan vermeld in tabel V, zowel absoluut
in nCi (1 nCi = 1 nano-Ci = 10~9Ci), als relatief als percentage van de gegeven

dosis Ao volgens "uptake" U| = ^ x 100%.

AT
(uur)

1
2
6

24

36,3
76,1

229,5

473,4

d =

A
(nCi)

± 5,9
± 7,0
± 6,7
± 1,5

13 cm

(

1,23
2,58
7,78

16,05

U
%

+

±

±
+

)

0,20
0,24
0,23

0,05

d =

A
(nCi)

42,5
89,2

269,0

555,0

± 6,9
± 8,2
± 7,8
± 1,7

14 cm

(

1,44
3,02
9,12

18,81

U
%

±
±
±
+

)

0,23
0,28
0,26
0,06

Tabel V De schildklier- "uptake " U (%) als functie van de tijd verstreken na het
toedienen van de tracerdosis. Er werd een onzekerheid van 1 cm in de
schildklierdiepte achter het halsoppervlak aangenomen, resulterend in
twee curven. Zie fig. 9.
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De berekeningen werden uitgevoerd voor twee afstanden t.w. d = 13 en d = 14 cm.
Het verzwakkende weefsel werd respectievelijk S = 1 en 5 = 2 cm dik veronder-
steld, resulterend in twee waarden voor de transmissiefactor: a = 0,891 en a =
0,794. Zoals bekend wordt a berekend uit

a =

waarin de massaverzwakkingscoëfficiënt (water) ju/§ = 0,11 (cm2/g) voor
E ,̂ = 365 keV (Berger, 8) en de dichtheid van het weefsel gesteld werd op 9 =
1,05 (g/cm3). Voorts F = 1 en v = 1 (cm/min.), f =0,693, c = 0,98 (zie fantoom-
metingen).

Uit figuur 7a leest men af

Go . / 'W(£)d? = 60,8 x 10" 3 (cm) # d = 13 cm
det.op.

Go . / W ( £ ) d ? = 58,2 x 10~3 (cm) # d = 14 cm.
det.op.

De "uptake" als functie van de tijd is in figuur 9 grafisch weergegeven. Extrapolatie
suggereert, dat het eerste actieve jodium ongeveer 20 min. na toediening de schild-
klier heeft bereikt.

u
t

20-

ng.9

0 - To 10
—•— t (uur)

Fig. 9 De schildklieractiviteit U als functie van de tijd uitgedrukt als percentage
van de gegeven traceractiviteit ^^1.
De activiteiten werden berekend voor schildklierafstanden van d = 13 en
d = 14 cm. De tijdstippen van de uitgezette punten liggen steeds 15 mi-
nuten na de aanvang van een scan. Zie tabel V.
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Onze resultaten illustreren duidelijk de onzekerheidsmarge, die bij schildklieractivi-
teitsmetingen onvermijdelijk optreedt tengevolge van het feit, da+ owcl de afstand
van de schildklier tot de detector, als de dikte van de verzwak!.«-, je weefsellagen
- het thyroid weefsel incluis - nooit met uiterste precisie bekend zijn.
Deze onzekerheid heeft evenwel een systematisch effect en tast als zodanig het
karakter van het verloop van de schildklieractiviteit met de tijd niet aan. Dit in
tegen; telling tot de fout veroorzaakt door de extra-thyroidale halsactiviteit. Wan-
neer men niet beschikt over een betrouwbare methode, die het mogelijk maakt
daarvoor te corrigeren, dan wordt het (vrijwel) zinloos - zeker bij hypofunctie -
om de eerste uren na het toedienen van de tracerdosis een activiteitsopname van
de schildklier te meten. Scannen biedt zulk een mogelijkheid, waarbij tevens zo-
nodig nog gecorrigeerd kan worden voor exira-thyroidale activiteit in de speeksel-
klieren, wanneer de profielscan daartoe aanleiding geeft.

§ 4. Conclusie

Lineair scannen met een spleetvormig gecollimeerde detector in combinatie met
een referentiedetector boven het dijbeen maakt een verantwoorde correctie voor
extra-thyroidale halsactiviteit mogelijk. Zulks is vooral van betekenis de eerste
uren na de toediening van de tracerdosis, wanneer de activiteit in het bloed en dus
de halsactiviteit nog relatief hoog is t.o.v. de schildklieractiviteit.
Een voordeel van de methode is ook, dat de procentuele fout in de afstand van
detector tot schildklier lineair in het eindantwoord doorwerkt en niet kwadratisch,
zoals bij een meetopstelling met stationaire detector.
Voorts vermindert scannen de kans op een diagnose "athyreosis", wanneer men in
feite te doen heeft met een ectopische dysplasie (cf. stelling VII, proefschrift
Heremans (30)).
Nadeel is, dat de geschetste werkwijze omslachtiger is, dan die met vaste detector.
In het algemeen zal dan ook de stationaire opstelling om zijn eenvoud de voorkeur
verdienen, indien men slechts geïnteresseerd is in een schildklieractiviteitsmeiing
na 24 uur en er geen localisatieproblemen zijn.

119



ADDENDUM

A) Berekening van de transmissiefactor a.Cili voor een cilinder met een homogene
verdeling van de activiteit.

Wij beschouwen een mono-energetische lijnbron ter lengte 1 = 2r. Als de activiteits-
distributie wordt voorgesteld door A(z) ( - r < z < +r), dan wordt het aantal
fotonen met energie E^ uitgezonden per tijdseenheid in het verlengde van de lijn-
bron in de positieve z-richting gegeven door

A.l P = f. (f A ( z ) e - ^ ( r - z ) d z ,
—r

waarin ß de lineaire verzwakkingscoëfficiënt is in de bron bij de betreffende stra-
lingsenergie en constant is verondersteld, f is een evenredigheidsfactor. Voor een
uniforme activiteitsdistributie A(z)=A gaat A.l over in

| A.2 P = f . A , o t . e - J " . _ _ _ ,

i waar A t o t de totale lijnbronactiviteit is.
Indien iUr < 0,25 maakt men een fout van hoogstens l%door te schrijven

A.3 P = f . A t o t . e - ^ ,

hetgeen betekent, dat men alle activiteit in het midden van de bron geconcentreerd
mag denken met de halve rechte als verzwakkend medium, dus met een transmissie-
factor a = e~~^r.
Wij passen dit toe op de cilinder

A.4 y2 + z2 = r2 ,

waarvan de as samenvalt met de x-as.
Voor een cirkelvormige doorsnede vindt men onafhankelijk van de richting t.o.v. de
z-as

A.5

welk resultaat ook geldig is voor dunne schijven "uitgesneden" door een smalle,
lange spleet II y-as, die een detector collimeert. Derhalve geldt A.5 ook voor de ge-
hele cilinder, wanneer deze wordt gescanned in de x-richting.
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Opmerking

Strikt genomen behoort ten gevolge van de eindige dikte der schijven betrekking
A.5 aan de uiteinden van de cilinder te worden gecorrigeerd. Een soortgelijk rand-
effect ontstaat, doordat de spleet een eindige lengte bezit.

\Vi het geval van 1^1, g^ = 355 keV, heeft men ß = 0,11 cm""1 (Berger, 8). De
straal van het fantoomflesje is r = 1,45 cm. Daar pr = 0,16 <0,25, is A.5 toepas-
baar. Berekening levert op a = 0,875. Deze waarde werd met 0,5% gecorrigeerd
voor de invloed van de hals van het flesje. Door ons werd voor de transmissiefactor
van het flesje tenslotte aangehouden de waarde

A.6 acil = 0,880.

B) Berekening van de transmissiefactor van het thyroidfantoom.

Uit weging en volumeberekening van het fantoom werd gevonden een materiaal-
dichtheid 8= 1,16 g/cm3. De massaverzwakkingscoëfficiënt voor water ju/ § =
0,11 (cm2/g) bij E7 = 365 keV (Berger, 8).

Voor de radiatie uit de cilinder betekende het fantoom een intermediair variërend
in dikte van 0,5 tot 0,6 cm.
Met d = 0,55 cm vinden wij voor de transmissiefactor van het fantoom

af = e-M/? . g • d = e - 0 , l l . 1,16 . 0,55 = 0,932.

'Samen met A.6 hebben wij voor de combinatie cilinder-fantoom een totale trans-
missiefactor

«tot = «dl a f = ° ' 8 2 0 •

Op analoge wijze werd voor ^ 3 j ; P = 159 ]4eyj berekend met ^/p = 0,14
(cm2/g)

a d , = 0,850 en a t o t = 0,778 .
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SAMENVATTING

DEEL 1 en DEEL 2

In het eerste gedeelte van dit proefschrift wordt een absolute methode beschreven
om een hoeveelheid gamma-activiteit te meten, die niet puntvormig geconcentreerd
is, maar ruimtelijk verdeeld zich bevindt in een zeker volume van bekende samen-
stelling, vorm en afmetingen. De methode is bruikbaar voor opstellingen met één of
meer detectoren, al of niet voorzien van mogelijkheden tot "scannen". Essentieel is
slechts, dat men van elke detector 'e karakteristieke eigenschappen kent, zoals
fotopiekefficiency, angulaire responsie etc. e tc , welke gegevens betrekkelijk een-
voudig uit éénmalige calibratiemetingen zijn te verkrijgen.
Wordt het beschouwde volume gevormd door het menselijk lichaam, zoals dat bij
WBC-metingen het geval is, dan is het noodzakelijk vereenvoudigingen in te voeren.
Het lichaam wordt dan benaderd door middel van een samenstel van cilinders, al of
niet met elliptische doorsneden. Voor het berekenen van de verzwakking, die de
7-straling in het lichaam ondervindt, wordt voorts een effectieve (gemiddelde)
dichtheid ingevoerd. Het effect van de verschillende benaderingen en veronder-
stellingen op de nauwkeurigheid van het eindantwoord wordt uitvoerig onderzocht
in hfdst. II voor 7-energieën variërend van ong. 50 keV tot ong. 3 MeV.
Het blijkt, dat men m.b.v. vier stationaire 4%" x 4" NaI(Tl)-detectoren bij 40K-
metingen (E-, = 1,46 MeV) ter bepaling van het totale lichaamskalium een onzeker-
heid mag verwachten inhaerent aan onze methode van 3 à V/z %. Daarnaast treedt
uiteraard nog een fout op t.g.v. de telstatistiek.
Voorts willen wij in deze samenvatting nog naar voren brengen twee onderwerpen,
die in hfdst. V aan de orde komen. Het betreft activiteitsmetingen m.b.v. coihci-
dentieverschijnselen.
Het is gebleken, dat een methode gepubliceerd in 1963 door Harper et al. (29)
berust op een foutieve formule. Tijdens discussies hierover kwam naar voren, dat
een zeer fraaie werkwijze afkomstig van Brinkman et al. (11) door hen ook werd
toegepast onder ongeoorloofde omstandigheden.
In het tweede deel vindt men beschreven hoe volgens een absolute methode de hoe-
veelheid radioactief jodium in de schildklier is te bepalen uit een profielscan ver-
kregen met een spleetvormig gecollimeerde detector.
De extra-thyroidale activiteit (ETA) in de halsstreek vormt, zoals bekend, een
ernstige belemmering voor het nauwkeurig vaststellen van de schildklier-"uptake"
in het bijzonder bij hypo-thyroidie en i.h.a. gedurende de eerste uren na het toe-
dienen van de traceractiviteit (b.v. oraal 0,5 j/Ci ^^I(Nal).
In § 2 van hfdst. II vindt de lezer uiteengezet, hoe wij deze problematiek menen
te hebben opgelost. Een praktische toepassing van de methode wordt in extenso
gegeven in hfdst. IV, § 3.
Voorts is in ons betoog nog opgenomen een beknopte beschouwing over de voor-
en nadelen verbonden aan het gebruik van '^3j j,p-V. 13 lj^
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SUMMARY

PART 1 and PART 2

In the first part of this thesis an absolute method has been described to measure a
quantity of radioactivity not being concentrated in a single point, but distributed
in a certain volume of known composition, shape and dimensions;
The method is applicable for formations with several detectors with or without
scanning facilities. It is only essential to know the characteristics of each detector
such as photo-electric detection efficiency, angular response etc. which are readily
obtained once and for all from calibration measurements.
When the volume considered is that of the human body, as is the case for
measurements with a Total Body Radioactivity Monitor (Whale-Body Counter),
then it will be necessary to introduce some simplifications.
The body becomes a composition of cylinders with circular and elliptical cross-
sections and an effective density has been assumed to calculate the attenuation of
the 7-radiation inside the body model. We have elaborately investigated in chapter
II how the approximations and assumptions affect the accuracy of the measure-
ments at energies ranging from about 50 keV to ca. 3 MeV.
E.g. it comes out, that our method using four fixed 4%" x 4" NaI(Tl)-scintillation
detectors allows an accuracy of 3 à 3% % in the estimation of total body potassium
by ^K-measurements at E ,̂ = 1,46 MeV. Besides there will be an extra error due
to counting statistics of course.
Two special topics are dealth with in chapter V. They concern activity measure-
ments using coincidence techniques. We have noticed, that a method published in
1963 by Harper et al. (29) has been based on an erroneous formula. We also
discovered that an impressing method by Brinkman et al. (11) may be applied
only when a 4tf-detector is used, a condition which has not always been reckoned
with by the authors.
In the second part we describe an absolute method to measure the uptake of
radio-active iodide by the thyroid by making a profile scan across the thyroid
region with a slit-collimated detector.
It is well known that the extra-thyroidal activity (ETA) in the neck may constitute
a severe hindrance to measure the uptake accurately, especially in cases of hypo-
thyroidism and often during the first few hours after the administration of the
tracer dose (e.g. orally 0,5 juCi ^ ' l (Nal) ) .
Our approach to the problem had been explained in § 2 of chapter II. A practical
application of the method has been given in extenso in chapter IV, § 3.
We will conclude this summary by remarking that a comparison has been made
between the merites of ^ 3 j a nd 131]


