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Aplicații ale laserilor de 
putere în producția de 

radioizotopi



Probleme actuale în producţia de radioizotopi

� Radioizotopii joacă un rol important în medicina
nucleară, unde sunt utilizaţi pentru diagnoza şi
tratamentul unora dintre cele mai răspândite
afecţiuni, incluzând cancerul şi afecţiunile
cardiovasculare.

� Radioizotopii medicali au un timp de viaţă limitat
(de la minute la ore) → centrele de producţie şi
clinicile trebuie să fie relativ apropiate.

Tehnologiile alternative reprezintă o necesitate! 

Principalii radioizotopi medicali sunt produşi în
reactori nucleari → ex.: 99mTc (235U →99Mo → 99mTc) 
80% din  producţia mondială in ~5 (relativ vechi) 
reactori.

Reactorii pot pune probleme legate de întreruperi
lungi pentru întreţinere, reparaţii, siguranţă, etc. → 
criza Tc din 2009.

� O altă parte importantă de radioizotopi
medicali (ex. PET) sunt produşi cu ajutorul
acceleratoarelor de particule (ciclotroane) prin
iradiere cu protoni în reactii (p,n) → ex: 11C,
13N, 15O, 18F

� 99mTc se poate produce de asemenea prin
iradiere cu protoni: 100Mo(p,2n) 99mTc

� Ciclotroane au cost relativ ridicat şi
dimensiuni mari → pot deservi numai un
numar relativ mic de spitale concentrate in
marile centre.

Tehnologiile alternative 
reprezintă o necesitate! 



Pot reprezenta laserii o tehnologie alternativă în
producţia de radioizotopi?

In viitor, laserii pot înlocui ciclotroanele în producţia de izotopi medicali prin
crearea unor sisteme compacte, dedicate producţiei unei cantităţi (relativ) mici de
izotopi → raspandirea mai larga a centrelor de producţie de izotopi prin
flexibilitatea crescută şi scăderea costului asociat.
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� Sistemele laser au devenit din ce în ce mai compacte având un preţ din ce în
ce mai scăzut → în curând se pot produce sisteme compacte ce pot furniza
cantităţi mici de izotopi → flexibilitate şi reducerea deşeurilor.

� Laserii de putere pot produce fascicule accelerate de protoni având un
spectru energetic relativ larg şi o densitate mare → potenţial de reducere a
costurilor, posibilitatea producerii mai multor tipuri de izotopi odată.

� Câmp de accelerare mult mai intens (1000x) decât la acceleratori → potenţial
de reducere a dimensiunilor şi a costului.

� Laserii: o tehnologie VERDE, (vs. reactori); blindajul împotriva radiaţiei nu
este necesar până în punctul în care protonii sunt produşi (vs. ciclotroane).

� Provocările în prezent sunt legate de “calitatea” fasciculului de protoni
acceleraţi, de frecvenţa de repetiţie a laserului şi de minimizarea
dimensiunilor.



Cum contribuie ELI-NP la acest efort mondial?

� Creşterea calităţii fasciculului de protoni acceleraţi, înţelegerea şi optimizarea
procesului de accelerare (parametrii laser, ţinte, etc.) sunt incluse deja printre
obiectivele experimentelor ELI-NP.

� Studii teoretice asupra potenţialului producerii de izotopi medicali cu ajutorul
laserilor sunt în desfăşurare la ELI-NP (D. Balabanski, F. Negoiţă, A. S.
Cucoaneş, P. Cuong).

Exemple: 18F@PET → 30J, 30fs @1Hz laser timp de 20 min
16C@PET → 1J, 40fs @100Hz laser timp de 4 ore
16C@PET → 8.5J, 100fs @100Hz laser timp de 40 min

� Formarea de know-how, posibilităţi de colaborare.


