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Foreliggende oppfinnelse omhandler en fremgangsmåte for 

fremstilling av et substrat inneholdende 1-125 brukt for å 

fremstille redioaktlve 1-125 kilder. Slike radioaktive 

kilder anvendes i anordninger for måling av bentetthet i 

legemet, dvs. i bendensitometre. Slike kilder anvendes også 

i diagnostiske anordninger, slik som portable anordninger 

for å ta røntgenbilder. Videre brukes slike kilder i 

bestrålingsterapi, som ved behandling av svulster. I 

bestrålingsterapi blir 1-125 typisk kalt "frø" (seeds). Det 

er viktig at like 1-125 kilder inneholder tilmålte mengder 

1-125. 

Forskjellige måter å avsette 1-125 på et substrat er kjent 

slik som å behandle meget små harpiksperler, typisk 1 til 2 

mm kuler, eller små deler av wire, typisk 1 til 2 mm i 

lengde, med en flytende fase som inneholder 1-125, f.eks. i 

form av et salt. 1-125 blir således bragt til å avleire seg 

fra den flytende fase på perlene eller wiren som virker som 

substratet. 

1-125 er også blitt avsatt fra en basisk flytende oppløsning 

på et nylon-filament. Denne fremgangsmåte er beskrevet mere 

detaljert i US-patent nr. 3.351.049. 

1-125 er også blitt avleiret på et substrat som følger: et 

sølvsubstrat konverteres i kloridformen ved en elektrokje-

misk prosess, fulgt av behandling av sølvkloridsubstratet 

med en basisk natriumjodidoppløsning. Denne fremgangsmåte er 

nærmere beskrevet i US-patent nr. 4.323.055. 

Ulemper med de ovenfor nevnte fremgangsmåter for avleiring 

av 1-125 på substrater innbefatter det faktum at det er 

vanskelig å kontrollere mengden av 1-125 avleiret på et 

substrat ved ovenfor nevnte prosesser, og videre blir ved 

disse ovenfor nevnte prosesser ensartet avleiring av 1-125 

over substratet ikke mulig å erholde. 
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En ytterligere ulempe ved disse tidligere prosesser er at 

det er vanskelig å handtere substratene, så som harpiksper-

lene eller deiene av wire eller nylon som fremstilles. På 

grunn av denne vanskelighet 1 håndtering foreligger det 

potensiell fare for bestråling av operatøren og ytterligere 

problemer med forurensnlng av den fremstilte 1-125 kilde. 

Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for avleiring av I-

125 på et substrat, og som omfatter 

(a) å suspendere et substrat med forutbestemt overflate-

areal 1 et trykk-kammer, 

(b) å sette substratet 1 kontakt med Xe-125 gass 1 en 

tilstrekkelig tid til å avleire minst ca. 1 yCi av 

1-125 gass (dannet ved nedbrytning av Xe-125 gassen) 

som et fast stoff på overflaten av substratet. 

Det resulterende substrat, hvorpå 1-125 er avlelret, blir 

lett håndtert og således unngås de potensielle farer for 

bestråling av operatør og man unngår det ytterligere problem 

med forurensnlng av kilden. 

Fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen tillater relativt 

ensartet avleiring av 1-125 over overflatearealet av 

substratet. Følgelig, etter at avleiring på et substrat er 

blitt fullført kan substratet undersøkes på vanlig måte slik 

som f.eks. ved et gamma-ioniseringskammer for å bestemme den 

totale mengde av 1-125 som er blitt avlelret på substratet. 

Substratet kan så deles opp 1 stykker med på forhånd valgte 

overflatearealer, hvor hvert har en tilmålt mengde 1-125. 

Hver del av substratet kan så bli brukt ved fremstilling av 

en 1-125 kilde med en tilmålt mengde 1-125. 

Som brukt herl betegner uttrykket "1-125" radioaktivt jod-

125, og uttrykket "Xe-125" betegner radioaktiv xenon-125. 
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Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for avleiring av I-

125 på et substrat som omfatter: 

(a) suspensjon av et substrat med på forhånd 

bestemt overflateareal 1 et trykk-kammer, 

(b) sette substratet i kontakt med Xe-125 gass i en 

tilstrekkelig tid for å avleire minst ca. 1 pCi 

av 1-125 gass som et faststoff på overflaten av 

substratet. 

Det anvendte substrat kan være ethvert jodabsorberende 

materiale, dvs. ethvert materiale hvorpå gassformlg jod vil 

avleire seg. Som definert herl er ethvert substrat som 

tillater fyslsorpsjon og/eller kjemlsorpsjon av Jod ved 

iboende eller økete særtrekk som ved aktivering eller 

impregnering jod-absorberende og er følgelig anvendelig. 

Eksempler på materialer som kan anvendes som substrater 

innbefatter grafitt, sølv, kobber, platina, platinalmpreg-

nert kull og mest foretrukket er sølvimpregnert grafitt for 

bruk 1 et bendensitometer. 

Eksempler på substrater innbefatter graflttbånd, grafittbånd 

Impregnert med sølv, sølv-wlre, sølvfollebånd, sølvspeil, 

platlnawire, kull impregnert med platina, grafitt Impregnert 

med kaliumjodid, aluminiumoksyd impregnert med sølv, 

aktivert kull, kobberwire, kobberfolie, kobberperler og 

anlonebytterharplks. 

Et sølvimpregnert grafittsubstrat kan fremstilles som 

følger: En del av rent graflttbånd plasseres i en grunn skål 

av et inert materiale, såsom teflon, keramikk eller mere 

foretrukket glass. Grafitten blir dekket med en 1:1 pr. 

volum blanding av salpeter- og svovelsyre. 

Grafitten renses så med deionisert vann og behandles med en 

oppløsning av sølvnitrat i salpetersyre. En oppløsning av 

natriumsulfitt tilsettes. Oppløsningen gjøres derpå basisk, 

varmes opp og får henstå. Den behandlete grafitt fjernes fra 
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reakjsonsblandingen, renses med deionisert vann og tørkes. 

Ytterligere substrater omfatter et organisk harpiks for jod 

slik som en sterk eller svak basisk anionebytterharpiks som 

AG3-X4A som er svakt basisk, så vel som sølvimpregnerte 

harpikser. Det vil forstås at elementer med høyere atomnum-

mer blokkerer stråling og senker følgelig den anvendelige 

radioaktivitet av den endelige 1-125 kilde som dannes. Det 

bemerkes også at ved enkelte anvendelser er substrat med 

høyt atomnummer ønskelig. F.eks. i de tilfeller hvor 1-125 

kilden skal brukes som et frø i bestrålingsterapi tillater 

et substrat av et element med høyere atomnummer lokalisering 

av 1-125 kilden inne i legemet ved røntgenfotografering. 

Således er en sølvwire en foretrukken implanteringskilde for 

bestrålingsterapi. 

Formen av substratet er ikke kritisk, men substratet bør 

være av en slik form at det tillater forhåndsmessig måling 

av overflatearealet av substratet. I tillegg kan formen til 

substratet fortrinnsvis være slik at det lett kan deles opp 

i deler av mindre målbare overflatearealer. Følgelig 

innbefatter eksempler på former av substratet en hui 

sylinder med endene avskåret, et filament eller tråd i 

tilfellet sølv, sølvspeil som er blitt dannet på endene av 

glass-staver eller ethvert egnet støttemateriale, hvor alle 

er av samme tversnittsareal og med foretrukket et bånd. 

Blant substrater er grafittbånd foretrukket, og mest 

foretrukket grafittbånd impregnert med sølv. Et substrat med 

på forhånd bestemt overflateareal er anbragt, lokalisert 

eller suspendert 1 et trykk-kammer og settes i kontakt med 

en gassblanding inneholdende Xe-125 gass (Xe-125 som blir 

brukt heri refererer seg også til Xe-125 i de faste, 

flytende eller gassfasene. Typisk prepareres gassblandingen 

inneholdende Xe-125 ved å eksponere en Xe-124 anriket 

xenongassblanding til en neutronstrøm som fra en vanlig 

kjernereaktor lik en termisk forskningskjernereaktor eller 

enhver annen termisk kjernereaktor. Substratet kan være 
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anbragt, lokalisert eller suspendert på enhver vanlig måte, 

som ved henging eller ved plassering av substratet på gulvet 

av trykk-kammeret. 

Den resulterende gassblanding Inneholdende Xe-125 pumpes 

deretter eller plasseres på annen måte 1 et trykk-kammer 

Inneholdende substratet, for derved å komme i kontakt med 

substratet. Veggene i trykk-kammeret er av rustfritt stål 

eller et annet materiale på hvilket 1-125 ikke lett avlelrer 

seg. Det er ønskelig å velge trykk-kammeret slik at 1-125 

ikke lett avleires på veggene derav, mens 1-125 til sammen-

llgning lett avleires på overflaten av substratet. Kammeret 

bør være av en slik konstruksjon at det motstår fra ca. 1 

til ca. 200 atmosfæres trykk. Veggene av trykk-kammeret må 

være impermeable for xenon og lignende gasser. Trykk-

kammeret kan videre være omsluttet av et radioaktivt 

skjermende materiale, dvs. et material som blokkerer 

stråling. Bly eller uran er slike beskyttende materialer. 

Xe-125 nedbrytes spontant til 1-125 som fortrinnsvis 

avlelrer seg på overflaten av substratet i motsetning til 

veggene av beholderen. Overflatearealet av substratet, 

materialet av substratet, konsentrasjonen av det anvendte 

Xe-125, og varigheten av kontakt med Xe-125, bestemmer alle 

antall Curie til 1-125 som avleires. 

Tidslengden med kontakt kan ligge fra ca. 1 sekund til flere 

dager. Mere spesielt kan kontakttiden være så kort som de 

mekaniske trinn ved å sette substratet 1 kontakt med Xe-125 

og fjerning av Xe-125 tillater. Den øvre tidsgrense for 

kontakt bestemmes ved nedbrytning av Xe-125. Typisk er den 

øvre grense for kontakttiden 5 dager. Tidskontaktlengden er 

f.eks. ca. 1 til 5 dager, fortrinnsvis 2 dager. Imidlertid, 

når det er ønsket å avleire kun en liten mengde 1-125 på 

susbtratet kan tidslengden for kontakt være så liten som ca. 

1 sekund. 

Ved fremstilling av kilden ifølge foreliggende oppfinnelse 
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er mengden av avlelret 1-125 på susbtratet misnt ca. 1 pCi. 

Generelt er mengden av 1-125 som er avlelret minst ca. 

5 milliCi til ca. 20,0 Cl eller ca. 100 milliCi til ca. 20,0 

Ci er foretrukket. 

Mengden av 1-125 spesifikt påsatt, hvor substratet er 

sølvimpregnert grafitt kan ligge 1 området fra ca. 10-1500 

Ci/g. 

Konsentrasjonen av Xe-125 gass som anvendes kan være slik at 

ca. 10-5000 Ci, eller mere foretrukket ca. 100-500 Ci Xe-

125 er i kontakt med substratet. 

I en alternativ utførelsesform av oppfinnelsen kan substra-

tet bringes 1 kontakt med nylig fremstilt Xe-125 to eller 

flere ganger. Hver ytterligere kontakt av substratet med Xe-

125 avleirer ytterligere 1-125 på substratet. 

1-125 avleires relativt uniformt over overflatearealet av 

substratet. Hele substratet undersøkes på vanlig måte, så 

som i et gammaioniserlngskammer. Fordi 1-125 er avlelret 

relativt jevnt over overflatearealet av substratet, deles 

substratet opp i deler med tilmålt overflateareal hvorav 

hver da har en målt mengde av det avleirete 1-125. Hver del 

av substratet kan så brukes ved fremstilling av en 1-125 

kilde. Hver 1-125 kilde således fremstilt inneholder en 

tilmålt mengde 1-125. Generelt er det ved alle anendelser, 

såsom røntgenstrålemaskiner og bendensitometre kritisk at en 

1-125 kilde inneholder en tilmålt mengde 1-125. 

Typisk plasseres ved fremstilling av en 1-125 kilde substra-

tet i en primær sylindrisk kapsel av rustfritt stål som 

f.eks. kan være ca. 0,5 til 5 mm i diameter og ca. 1-20 mm 

lang. Ytterligere fyllmaterial, slik som glass, aluminium 

eller rustfritt stål kan tilsettes til den primære kapsel, 

om nødvendig. En slik kapsel har typisk én ende av f.eks. 

aluminnium, gjennom hvilken strålingen passerer. Den andre 

ende forsegles deretter med f.eks. stålfylt epoksy. Den 
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primære kapsel plasseres så en større, sekundær kapsel og 

forsegles inne i denne for å komplettere fremsti11ingen av 

1-125 kilden. 

Andre metoder for fremstilling av 1-125 kilder er kjent. US-

patent nr 3.351.409 og 4.323.055 beskriver metoder for 

fremstilling av 1-125 kilder. 

I én utførelsesform av oppfinnelsen settes et rustfritt 

ståltrykk-kammer, hvori det er suspendert et grafittbånd, i 

kontakt via et rør med en beholder for xenongass, hvorav 40H> 

er isotopen Xe-124. Xenongassen bestråles med en neutron-

strøm fra enhver vanlig kilde, slik som en passende kjerne-

reaktor for å danne en gassblanding av produkter innbefat-

tende Xe-125 gass. Blandingen innbefattende Xe-125 gass 

pumpes kryogenisk inn i trykk-kammeret av rustfritt stål for 

å komme i kontakt med grafittbåndet. En tilstrekkelig mengde 

av blandingen innbefattende Xe-125 gass tilføres slik at ca. 

10-5000 Ci av Xe-125 overføres inn i trykk-kammeret av 

rustfritt stål på denne måte. F.eks. blir ca. 1 1 / 2 liter av 

av xenongassblandingen ved standard temperatur- og trykkbe-

tingelser ført inn i trykk-kammeret ved 10 atmosfæres trykk. 

Xe-125 forblir i kontakt med grafittbåndet i en periode på 

ca. 1 sekund opp til flere dager. I løpet av denne tid 

nedbrytes Xe-125 gass spontant til 1-125 gass som avleirer 

seg som et fast stoff på overflaten av substratet. Derpå 

blir Xe-125 og resten av gassblandingen fjernet fra substra-

tet, f.eks. ved pumping. 

Hvis ytterligere 1-125 ønskes å bli avleiret på susbtratet 

gjentas ovenfor nevnte trinn. Dvs. Xe gass anriket med 40$ 

Xe-124 gass bestråles med en neutronstrøm i ca. 1 dag for å 

erholde fra 10 til ca. 5000 Ci av Xe-125 i Xe-124 målegas-

sen. En nylig bestrålt prøve settes i kontakt med det på 

forhånd behandlete substrat en andre gang. Selvfølgelig kan 

ytterligere avleiring av 1-125 på substratet erholdes ved 

ytterligere gjentagelser av disse trinn. Opp til 1500 Ci/g 

av 1-125 kan generelt avleires på et substrat av sølvimpreg-
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nert grafitt, men mere kan avleires som beskrevet ovenfor om 

nødvendig. 

Ved denne fremgangsmåte blir 1-125 relativt uniformt 

avleiret på substratet. 

I en alternativ utførelsesform av oppfinnelsen kan veggene 

av trykk-kammeret av rustfritt stål oppvarmes til fra ca. 

80°C til ca. 100°C unde avleiring av 1-125 på substratet. 

Dette forårsaker at 1-125, som er blitt avleiret som et fast 

stoff på veggene i trykk-kammeret, sublimerer fra veggene av 

trykk-kammeret og setter seg på nytt på overflaten av 

substratet. 

Substratet undersøkes så på vanlig måte som ved et gammaio-

niseringskammer for å bestemme den totale mengde av 1-125 

som er blitt avleiret. 

Substratet hvorpå det er blitt avleiret 1-125 kan deretter 
20 

deles opp i stykker med mindre og pa forhand bestemt 

overflateareal for å erholde stykker av substrat, hvor hvert 

har en tilmålt mengde 1-125. F.eks., dersom substratet er et 

grafittbånd, kan grafittbåndet deles opp i deler med lik 

lengde, hvor hver del vil inneholde relativt samme mengde av 25 

1-125 som de andre deler. De tilmålte deler av 1-125 

substrat bearbeides deretter til forskjellige 1-125 kilder 

som beskrevet ovenfor. 

De følgende eksempler illustrerer ytterligere oppfinnelsen, 

men begrenser på ingen måte bredden av oppfinnelsen. 

35 
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EKSEMPEL 

Et 0,125 mm tykt, 1 mm bredt og 14 cm langt grafitt, sølvim-

pregnert bånd ble suspendert via en tvunnet stålfjær i et 

304 rustfrittstål trykk-kammer med 75 ml's kapasitet. Trykk-
5 

kammeret ble ytterligere lukket inne i et radioaktivt 

beskyttende materiale, bly. Det sølvimpregnerte graflttbånd 

ble satt i kontakt i ca. 1 dag med ca. 800 Ci av Xe-125 som 

ble ført inn i et mål omfattende ren xenongass som var 

anriket til ca. 40$ med Xe-124 isotop ved bestråling med 

termiske neutroner i et termisk kjernereaktor i 24 timer og 

deretter ført inn I trykk-kammeret av rustfritt stål 

inneholdende det sølvimpregnerte graflttbånd og tillat å stå 

i kontakt med nevnte bånd i en periode på 2 dager. 

15 

Xenongassblandingen ble fjernet og syklusen ble gjentatt en 

andre gang. Ca. 5,6 Ci av 1-125 ble avleiret på det sølvim-

pregnerte graflttbånd med en fordelinggn som vist nedenfor: 

T a b e l l 
20 

Segment av sølvimpregnert Lengde (cm) # Påsatt 

graflttbånd 

1 2,0 15,0 

2 2,0 12,5 

3 2,0 10,5 

4 2,0 17.0 

5 2,0 12,6 

6 2,0 19,0 

7 1,5 13,4 

Som det kan observeres er 0,5 cm av båndet ikke vist i 

tabellen ovenfor. De manglende 0,5 cm var fordelt blant 

segmentene 1 til og med 6. 

I tabellen ovenfor betyr Påsatt" den prosentvise del av 

de totale 5,6 Ci av 1-125 som var avleiret i det indikerte 

segment. 
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Det sølvlmpregnerte grafittbånd brukt 1 ovenfor angitte 

eksempel ble fremstilt som følger: 

Tynne ark av ren grafitt, ca. 0,127 mm tykke, ble skåret opp 

i deler på ca. 254 x 12,7 mm og plasssert i en grunn glass-

skål. Grafitten ble dekket til ca. 6,35 mm's dypde med en 

1:1 pr. volum blanding av konsentrert salpeter- og svovel-

syre. Grafitten fikk henstå i 20 minutter, dekket med 

syreblandingen. 

Syreblandingen ble renset av med en kontinuerlig strøm av 

deionisert vann. Rensing med deionisert vann ble fortsatt 

inntil pH for rensevannet var større enn 2,0. 

Grafitten ble så støttet på en hui gass-sylinder apen i 

begge ender ved å klebe den igjen både ved toppen og bunnen 

ved å bruke teflon-tape. Størrelse og form av den huie 

glass-sylinder var slik at den kunne suspenderes i reak-

jsonsflasken og tillate grafitten å bli eksponert til den 

omrørte og oppvarmete reaksjonsblanding. 

Støttematerialet og grafitten ble suspendert nær sentrum av 

en sylindrisk reaksjonsflaske som var oppvarmet og inneholdt 

en teflon-belagt magnetisk rørepinne. Reaksjonsflasken ble 

plassert på en røreplate. 

213 ml av deionisert vann og 73 ml av 1056 sølvnitrat og 0,1 

N saltpetersyre ble tilsatt for å dekke grafitten. Blandin-

gen ble omrørt i 5 minuter. 

Under fortsatt omrøring ble 32 ml ferskt fremstilt 5$ 

natriumsulfitt tilsatt. Omrøring ble fortsatt i 5 minutter. 

Under fortsatt omrøring ble 320 ml 0,1 N natriumhydroksyd 

tilsatt slik at pH for oppløsningen var minst 13 etter 

tilsetning av natriumhydroksydet. Ytterligere 0,1 N natrium-

hydroksyd ble tilsatt for å holde pH av oppløsningen på 
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minst 13. Blandingen ble oppvarmet til en temperatur 

mellom ca. 80°C og 95°C og så ble oppvarmningen stanset. 

Blandingen ble rørt i ytteligere 30 minutter. 

Den avstøttete grafitt ble fjernet fra reaksjonsblandingen 

og renset med deionlsert vann inntil pH for rensevannet var 

omtrent det samme som pH for det deioniserte vann før 

rensing. Grafitten ble tørket på en glassplate i en vakuum-

ovn ved 80-90°C i ca. 8 timer og lagret i en vakuumdessika-

tor. 
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P a t e n t k r a v 

1. Fremgangsmåte for avleiring av 1-125 på et substrat, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at den omfatter: 

(a) å suspendere et substrat med på forhånd bestemt 

overflateareal i et trykk-kammer, 

(b) sette substratet i kontakt med Xe-125 gass i en 

tilstrekkelig tid for å avleire minst ca. 1 pCi av I-

125 gass som et fast stoff på overflaten av substra-

tet . 

2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at den omfatter å 

avleire minst ca. 5 millicurie av 1-125. 

3. Fremgangsmåte ifølge krav 2, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at den omfatter å 

avleire minst ca. 100 millicurie av 1-125. 

4. Fremggangsmåte ifølge krav 3, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at den omfatter å 

avleire minst ca. 10,0 Ci av 1-125. 

5. Fremgangsmåte ifølge krav 1, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at substratet med på 

forhånd bestemt overflateareal bringes i kontakt med Xe-gass 

to eller flere ganger. 

6. Fremgangsmåte ifølge krav 1, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at den ytterligere 

omfatter å undersøke det kontaktete substrat for å bestemme 

mengden av avleiret 1-125 og dele opp substratet i deler med 

på forhånd bestemt overflateareal. 

7. Fremgangsmåte ifølge krav 1, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at substratet er jod-
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absorberende. 

8. Fremgangsmåte ifølge krav 7, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at substratet er valgt 

fra gruppen bestående av grafittbånd, grafittbånd impregnert 

med sølv, sølvwire, sølvfoliebånd, sølvspeil, platinawire, 

kull impregnert med platina, grafitt impregnert med kalium-

jodid, aluminiumoksyd impregnert med sølv, aktivert kull, 

kobberwlre, kobberfolie, kobberperler og anionebytterhar-

piks. 

9. Fremgangsmåte ifølge krav 8, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at substratet er 

grafittbånd. 

10. Fremgangsmåte ifølge krav 8, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at substratet er 

grafittbånd impregnert med sølv. 

11. Fremgangsmåte ifølge krav 

k a r a k t e r i s e r t v e 

sølvwire. 

8, 

d at substratet er 


