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IBA's klanten gebruiken
cyclotrons om een kern-
reactie te veroorzaken in
een doelmateriaal om zo
een bepaald radio-iso-
toop aan te maken. Die
radio-isotopen worden
eerst omgezet in radio-
chemische producten en
daarna in radiofarmaca
voor de nucleaire beeld-
vorming of in implanta-
ten voor de radiothera-
pie. Deze producten heb-
ben een beperkte
levensduur zodat ze
doorgaans alleen op één
continent gebruikt kun-
nen worden. Terwijl de
positronen voor de posit-
ron-emissie tomografie
(PET) zelfs binnen dezelf-
de stad of zelfs in het
ziekenhuis zelf aange-
maakt moeten worden.

IBA 1999

Radio-isotopen 1999
Omzet (.000 EUR) 16
Omzet in % van de totale omzet 11%
R&D-uitgaven (.000 EUR) 1,2
R&D in % van de totale R&D-uitgaven 14%
Personeelsbestand per 31/12/99 65
Personeel in % van het totale personeelsbestand 5%
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DE CORE EXPERTISE VAN IBA LIGT IN DE PRODUCTIE VAN RADIO-ISOTOPEN VOOR

MEDISCH GEBRUIK, IN HET ONTWERP EN IN DE FABRICATIE VAN CYCLOTRONS VOOR DIE

PRODUCTIE.
DIE RADIO-ISOTOPEN WORDEN VOORNAMELIJK AANGEWEND VOOR DE AANMAAK VAN

FARMACEU TISCHE TRACEERSTOFFEN GEBRUIKT VOOR DE MEDISCHE BEELDVORMING OF

VOOR DE AANMAAK VAN IMPLANTATEN DIE KANKER BESTRIJDEN.

INLEIDING

DE CYCLONE 30
nam de fakkel over van

de MC40 van
Scanditronix, het pro-
duct dat het vaakst in
de industrie gebruikt

werd tot de komst van
de Cyclone 30. De

cyclotrons van
Scanditronix vertegen-
woordigen een aanzien-
lijk park geïnstalleerd bij

gemeenschappelijke
klanten (samen met die
van IBA). Dit genereert
een forse synergie inza-
ke naverkoopdienst. De

cyclotrons van
Scanditronix zijn trou-
wens nog steeds de

meest geschikte toestel-
len voor bepaalde toe-
passingen in fysicare-

search. Met de overna-
me van Scanditronix

bestrijkt IBA dus voor-
taan àlle toepassingen

voor cyclotrons met
deze energiebron.

CONTEXT

IBA's omzet in radio-isotopen bedroeg de voorbije

jaren tussen 10 en 20 miljoen EUR per jaar, voorna-

melijk dankzij de verkoop van cyclotrons en verwante

apparatuur.

IBA vestigde zich als de onbetwistbare koploper in de

verkoop van apparatuur op deze markten.

IBA wilde graag de markten van de medische beeld-

vorming en kankerbehandeling door radio-isotopen

veroveren en ontwikkelde daarom een gamma bijzon-

der doeltreffende cyclotrons. Deze verlegden de gren-

zen van de technologie; andere systemen bleken plots

voorbijgestreefd en enkele concurrenten werden zelfs

uit de markt gerangeerd.

Het eerste product van IBA, de Cyclone 30 (gepaten-

teerd ontwerp), ontketende een revolutie in de indus-

triële productie van radio-isotopen door middel van

cyclotron. Het toestel werd uitsluitend voor deze toe-

passing ontworpen en biedt een energetisch rende-

ment dat 15 keer hoger ligt en een productiviteit die

vijf keer groter is dan de systemen van de vorige gene-

ratie. Dit eenvoudige en betrouwbare toestel is zo

sterk geautomatiseerd dat het nagenoeg zonder men-

selijke operator kan functioneren.

Stoffen die met radio-isotopen zijn gemarkeerd, de

zogenaamde radiofarmaca, zijn de hoeksteen van de

vooruitgang van de onderzoeksgeneeskunde.

Kanker opsporen, een onderzoek van de hersenen, het

hart, de schildklier, een analyse van de bloedstroom of

een weergave van de manier waarop bloedvaten zich

vertakken… de geneeskunde doet steeds vaker een

beroep op de radiofarmacie.

De functionele beeldvorming met 
radio-isotopen spoort aandoeningen op

die andere onderzoeksmethodes niet aan 
het licht kunnen brengen en maakt 

een onderzoeksingreep vaak overbodig.

IBA 1999

RADIO-ISOTOP EN

( )
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MEDISCHE BEELDVORMING – PET
CONTEXT, REALISATIES EN VOORUITZICHTEN

IBA 1999

CONTEXT

De medische beeldvormingstechnieken worden in

twee grote groepen opgesplitst : de statische beeldvor-

ming en de functionele beeldvorming.

De belangrijkste doelstelling van statistische beeldvor-

ming is een beeld weer te geven van de organen in het

menselijk lichaam. Dat beeld moet resulteren in een

betere diagnose dankzij een onderzoek van de vormen,

afmetingen, lokalisaties of breuken. Volgende technie-

ken worden daarvoor gebruikt : radiologie met röntgen-

stralen, magnetische resonantie (MRI) en echografie.

Functionele beeldvorming wil bovenal het metabolisme

van de organen weergeven, net als de manier waarop ze

functioneren en chemisch en biologisch interageren met

hun omgeving. De functionele beeldvorming steunt

voornamelijk op de nucleaire geneeskunde en de meest

recente ontwikkeling daarin, namelijk de positron emis-

sie tomografie (PET). Deze technieken zijn uniek in de

medische diagnosemogelijkheden om - in vivo - de wer-

king van de organen te bestuderen en de beste diagnose

van de waargenomen stoornissen te stellen. Ze zijn

gebaseerd op een onderzoek van het metabolisme van

farmaceutische moleculen die zijn gemarkeerd met spe-

cifieke radio-isotopen. Net in die sector spelen de know-

how en producten van IBA een vooraanstaande rol.

De markt van de apparatuur voor de radio-isotopen-

productie wordt op ongeveer 23 miljoen EUR

geraamd. Vandaag heeft IBA ongeveer 70% van die

markt in handen.

REALISATIES

IBA heeft het absolute leadership in de verkoop van

cyclotrons aan industriële producenten en aan natio-

nale onderzoekscentra. Tot nog toe installeerde IBA

71 systemen.

VOORUITZICHTEN

IBA meent dat het vakgebied van de positron emissie

tomografie (PET) substantiële mogelijkheden biedt.

Vandaag is dit de meest doeltreffende methode om

kanker vroegtijdig op te sporen en om de evolutie van

de ziekte te volgen. Sinds 1998 worden dergelijke

onderzoeken trouwens door de sociale zekerheid en

door private verzekeringsmaatschappijen terugbetaalt

voor longkanker (meest frequent bij mannen) en sinds

begin 1999 voor diverse andere aandoeningen. Ook in

verschillende Europese landen wordt dit terugbe-

taald.

De recente opkomst en verspreiding van PET-scan-

ners en multifunctionele scanners tegen betaalbare

prijs populariseren deze technologie die vroeger alleen

was voorbehouden voor researchziekenhuizen. Een

toenemend aantal ziekenhuizen schaft zich dergelijke

apparatuur aan.

IBA werkt aan een eerste FDG-productiecentrum in

Lyon dat in de loop van 2000 operationeel zal zijn.

Bovendien sloot de onderneming ook een contract af

voor een tweede centrum in Milaan.

In februari 2000 kondigde IBA de ondertekening aan

van een intentieverklaring samen met Syncor

International Corporation. Dat akkoord voorziet de

oprichting van nieuwe FDG-productiecentra voor de

aanmaak en commerciële distributie van FDG in de

Verenigde Staten en diverse andere landen. Volgens

de algemene bepalingen van het akkoord zou IBA de

apparatuur voor de radio-isotopenproductie leveren

en Syncor de radiofarmaceutische diensten.

FDG 
(F-18 fluorodeoxygluco-
se) is een kortlevend
radiofarmaca dat het

vaakst wordt gebruikt in
de positron emissie

tomografie (PET). FDG
wordt beschouwd als de

ideale oplossing voor
kankerdiagnoses en om
te controleren hoe de

patiënt op de behande-
ling reageert.
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BRACHY THERAPIE
CONTEXT, REALISATIES EN VOORUITZICHTEN

Deze minuscule implan-
taten met palladium-103
zijn doeltreffend tegen

prostaatkanker.
De behandeling wordt in
één keer uitgevoerd, zon-
der plaatselijke verdoving

of hospitalisatie. Met
een holle naald worden
deze kleine radioactieve
implantaten rechtstreeks

in de tumor gespoten.

IBA 1999

PROSTAATKANKER

is de tweede dodelijkste
vorm van kanker bij de
man, na longkanker. In de
VSA werden in 1999
179.300 nieuwe gevallen
vastgesteld.

CONTEXT

De techniek van de brachytherapie bestaat erin een

radioactief implantaat in te brengen in de tumor. De

stralingen van het implantaat zullen de kankercellen

doden.

Dit soort behandeling beperkt de bijwerkingen en

vergt slechts een kleine ingreep waarvoor de patiënt

zelfs niet in het ziekenhuis hoeft te blijven. De

sociale zekerheid hoeft dus geen hospitalisatiekosten

te betalen.

Midden de jaren '80 slaagde een groep Amerikaanse

researchers erin om een nieuwe implantaattechniek

op punt te stellen : implantaten met palladium 103

(Pd 103) aangemaakt met een cyclotron. Uit studies

blijk dat de Pd 103-implantaten veel doeltreffender

zijn tegen woekerende tumoren.

REALISATIES

IBA is de enige fabrikant ter wereld die palladium

103-cyclotrons bouwt. De onderneming verkocht

reeds 16 toestellen in de VSA en in Europa.

Momenteel blijft de brachytherapie beperkt tot pro-

staatkankers, maar de toepassing ervan zal in een

nabije toekomst worden uitgebreid naar andere kan-

kervormen. Deze therapie wordt eveneens klinisch

bestudeerd voor endovasculaire aandoeningen.

VOORUITZICHTEN

Brachytherapie werd in 1999 nog voornamelijk in de

VSA gebruikt in de behandeling van prostaatkanker.

Deze tak staat in Europa nog in de kinderschoenen.

Wat dus enorme mogelijkheden voor de toekomst

inhoudt en IBA bevindt zich in een ideale positie om

te voldoen aan de groeiende vraag naar de productie

van palladium-103.
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