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I vissa kristallina ämnen bildas stabila paramagnetiska centra vid bestrålning med 
joniserande strålning. Mängden av dessa strålningsinducerade centra kan 
kvantifieras med en spektroskopisk metod kallad elektronparamagnetisk resonans 
(EPR). EPR kan användas för att mäta stråldos eftersom signalstyrkan i ett EPR-
spektrum är proportionell mot mängden av paramanetiska center i det undersökta 
provet, vilket i sin tur är proportionell mot stråldosen. Att mäta stråldos med denna 
metod kallas EPR-dosimetri. 
 
EPR-dosimetri med kristallint alanin som dosimetermaterial är en allmänt 
vedertagen metod för mätning av höga stråldoser och metoden har många fördelar 
såsom linjär dosrespons inom ett stort dosintervall och möjligheten till 
vävnadsekvivalenta dosimetrar, det vill säga dosimetrar som mäter stråldos till 
vävnad oberoende av energin hos den joniserande strålningen. Trots detta används 
metoden sällan för mätning av stråldos i samband med strålbehandling av cancer. 
Detta beror till största delen på de långa mättider och stora dosimetrar som 
traditionellt krävts för att mäta låga stråldoser med hög precision. 
 
Denna avhandling beskriver arbetet med att försöka göra EPR-dosimetri till en 
konkurrenskraftig metod för dosimetri i samband med strålbehandling. Vår strategi 
för att nå detta mål har varit att söka efter nya känsligare EPR-dosimetrimaterial än 
det vedertagna dosimetermaterialet alanin vilket skulle kunna öka precisionen i 
dosbestämningar av låga stråldoser. Vi har sökt bland ämnen som är 
vävnadsekvivalenta med avseende på spridning och absorption av joniserande 
strålning, har ett högt radikalutbyte vid bestrålning och som har ett EPR-spektrum 
som är lämpligt för EPR-dosimetri. De mest lovande materialen fann vi bland salter 
av myrsyra (formiater) och salter av svavelföreningen ditionat. Ytterligare ökad 
känslighet kunde uppnås efter tillsatser av mycket små mängder metalljoner 
(dopning) och efter rekristallisering i tungt vatten. Fyra av de mest lovande 
materialen undersökte vi ytterligare med avseende på den strålningsinducerade EPR-
signalens stabilitet och materialets dosrespons. Bland de undersökta ämnena valdes 
materialet litiumformiat ut som det mest lämpliga materialet.   
 
En metod för dosbestämningar med hög mätprecision utvecklades för att användas 
för verifikationsmätningar av dosplaner inför strålbehandling. Mätmetoden 
innefattade tillverkning av litiumformat-EPR-dosimetrar med höga krav gällande 
homogenitet i dosimetrarnas massa, form och sammansättning och en 
utläsningsmetod utvecklades för maximal mätprecision inom en rimlig mättid. 
 



Den utvecklade metoden användes parallellt med en vedertagen mätmetod 
(jonkammare) för verifikationsmätningar av dosplaner och vi fann att precisionen 
och mätnoggrannheten hos den utvecklade EPR-dosimetrimetoden var tillräcklig 
(mätosäkerhet < 5 %) för mätningar av stråldoser över 1.5 Gy genom att använda en 
enstaka dosimeter och en mättid på 15 minuter. Utvärderingen visade därför att den 
utvecklade metoden ger en ökad precision vid mätningar av stråldosen med 
litiumformiat-EPR-dosimetrar jämfört med vad som uppnåtts med alanin som EPR-
dosimetermaterial. 
 
Strålbehandling sker vanligen med strålar av fotoner eller elektroner, men på senare 
år har intresset ökat för strålbehandling med tyngre partiklar såsom protoner eller 
ännu tyngre atomkärnor. De jonisationer som blir resultatet av bestrålning med 
tyngre partiklar kommer till skillnad från bestrålning med fotoner eller elektroner 
inte att fördelas homogent i den bestrålade volymen, utan jonisationerna kommer att 
ligga tätare i och omkring spåren av partiklarna. Den lokala fördelningen av 
jonisationer har betydelse för den biologiska effekten av strålningen och beskrivs av 
kvantiteten ”linear energy transfer”, LET. I denna avhandling föreslås en ny metod 
för simultana mätningar av LET och stråldos vid bestrålning med tyngre partiklar.  
Preliminära experiment visar att bestrålat kaliumditionat ger olika EPR-spektra 
beroende på vilken strålkvalitet som använts för att bestråla provet i tillägg till en 
ökning i signalamplitud med ökad stråldos. Denna skillnad i EPR-spektra beroende 
på strålkvalitet föreslås kunna ligga till grund för en ny metod att mäta LET och 
stråldos med en och samma dosimeter. 
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