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I. Introduktion

Strålningsdosimetri motiveras i denna kurs främst där

för att den absorberade strålningsenergin förorsakar

biologiska effekter i kroppens vävnader. Risken för

ogynnsamma biologiska effekter hos patienter och per~

sonal begränsar radionuklidernas användning inom medici

nen. Eftersom alla strålningsdetekto~er fordrar absorp

tion av $trålningsenergi för att ia~ne eh detekterbar

signal är dosimetribegreppen·av värde också för att

förstå strålningsdetektorerna.

II. Kvantiteter och enheter inom strålhingsdosimetri

Qe!~~i!i~n: Absorberad energi, E, från joniserande strål
ning i en massa är

E = EE. - EEut + EQ.. ~n (1)

EE. = summan av de kinetiska energierna hos alla joni-
~n

serande partiklar som tränger in i massan.

EEut = summan av de kinetiska energierna hos alla joni

serande partiklar som lämnar massan.

EQ = summan av alla energier som frigjorts minus summan

av alla energier som åtgått vid de omvandlingar av kärnor

och elementarpartiklar som inträffat i den betraktade massan.

a) Fig. 1 visar ett exempel på 2 infallande fotoner,

LE' n = hv + hv ,1 flyende foton hv, EE t = hv'.
~ l 2 U

De båda frigjorda elektronerna stannar i massan. Inga

kärn- eller elementarpartiklar omvandlas i massan. EQ = O.
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hv'

fig. l. Exempel på € vid infallande fotonstrålning.

Vid det radioaktiva

energin Q. Q = E
S

- +

b) fig. 2 visar ett exempel med ett

ZE. = O. En Comptonspridd foton
~n

lämnar massan. ZEut = Ehv + Ev
sönderfallet frigöres i massan

S--sönderfall i massan.

och en antineutrino

+ E- + Ev y

€ = O - (Ehv + Ev) + (ES- + Ev + Ey ) =

= ES- + Ey ~ Ehv .

fig. 2. Exempel på' € vid S--sönderfall i den betraktade
massan.

Re!i~i!i~n: Medelabsorberad energi som också kallas integ
raldos är väntevärdet av den absorberade energin.

~o~~n!aE: € är en stokastisk storhet medan € är välbes
tämbart medelvärde.
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I ex. b) Fig. 2 ger upprepade S -sönderfall med samma Q
olika E eftersom L~ut varierar. LE ut varierar t.ex. be

roende på hur mycket av Q som tilldelas antineutrinon,

eller på vilken typ av växelverkan (om någon) gammafotonen

råkar ut för, eller om betapartikeln råkar emittera broms

strålning etc.

Vid många betasöhderfall i massan blir en bestämning av

8 en mycket god uppskattning av 8

~efi~i!i~n: Absorberad dos, D, är derivatan av integral

dosen, 8 , med avseende på massan, m.

fn~e!eE: Absorberad dos kan anges i energienhet per mass

enhet, t.ex. joule per kilogram, J/kg, eller oftast i den

speciella enheten rad. I samband med övergång till det in

ternationella enhetssystemet; SI,_kommer absorberad dos att

anges i den speciella enheten gray, Gy.

l rad ~ 10- 2 J/kg

l Gy = 1 J/kg

(3a)

(3b)

~e!i~i!i~n; Med linjär energiöverföring, LA ' av laddade

partiklar i ett medium menas den energi, dE, som en lad

dad partikel med specifierad energi i medeltal överför

till mediet per längdenhet, dl, av partikelspåret.

(4)

I dE inräknas endast kollisionsförluster (jonisation och

excitation) inte bromsstrålning. A i ekv. 4 utmärker att

endast energiöverföringar mindre än A ingår i dE. LA an

ger normalt energi per längdenhet som kan anses lo~alt

~b~oEb~r~d. Deltapartiklar med energi större än 8 inräk

nas alltså ej i LA' A anges ofta i eV. LIOO betyder allt

så att alla energiöverföringar mindre än 100 eV inräknas

i dE och betraktas som lokalt absorberade. Loo innebär
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att alla kollisionsförluster, även emitterade deltapartik

lar, ingår i dE.

III. Dosimetrimed radioaktiva nuklider i människa

Om man vill beräkna hu~ den absorberade dosen fördela~ sig

i en m!!nniska, som tillförts en mängd aven radioaktiv

nUklid, måste man beakta såväl biologiska som fysikaliska

faktorer. Den absorberade dosen orsakas dels av jonise

rande strålning emitterad i ()rganet självt, dels av joni

serande strålning emitterad i andra delar av kroppen. Av

denna anledning måste man för en korrekt dosbestämning ve

ta hur aktiviteten av den tillförda radionukliden fördelar

sig i kroppen och hur denna aktivitetsfördelning varierar

med tiden. M!!ngden aven radioaktiv nuklid i ett organ

ändras med tiden dels genom radioaktivt sönderfall, dels

genom biologiska processer.

Under avsnittet "Kärnfysikaliska grunder för radioaktiva

nuklider" ekv. 11 anges hur aktiviteten hos en radionuklid

varierar med tiden, förutsatt att antalet kärnor av bet

raktat slag endast förändras genom sönderfall.

ln 2

A(t) = Aoe:"At = AOe 'J . t (5)

Ett radioaktivt (eller stabilt) ämne som tillförs en le

vande organism, ackumuleras och elimineras enligt ett

komplext mönster. Detta mÖnster beror på hur ämnet till

föres, (oralt ,. intravenöst, - - -) och behandlas i ämnes

omsättningen ..Det beror på ämnets löslighet och hur star

ka banden mellan den kemiska föreningen och radionukliden

är. Om de radioaktiva atomerna tillföres som lösliga

joner följer de samma mönster som stabila atomer i samma

jonform. Om de radioaktiva atomerna tillföres i form av

en radioaktiv kolloid beror deras öde i kroppen vid intra

venös tillförsel på partikelstorleken. I fortsättningen

antas, om ej annat sägs, att radionukliden ges intrave-
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nöst i löslig form till människa.

För att kunna ge en matematisk beskrivning av fördel

ningen av radioaktivitet i vävnad brukar man välja en

lämplig modell. För dosimetrisyfte kan vävnaderna beskri

vas som ett stabilt system av skilda fack (compartments)

förbundna genom reaktioner av första ordningen.

Fö~sta ordningens reaktion innebär att den totala mäng

den, dA,·av ett (radioaktivt) ämne, som lämnar ett givet

fack:per tidsenhet, är proportionellt mot mängden, A,som

är närvarande.

Betrakta ett system med n fack. Låt

Ai = aktiviteten

K.. = bråkdel av
lJ

av ämnet i fack i.

aktiviteten i fack i, som per

till fack j (partiell turnover
tidsenhet

rate för

utsöndras eller

för systemet av

i fack i, som

dvs. förloras

av aktiviteten

per tidsenhet,fixeras

överföres

fack i).

= bråkdel

fack.

Å = radioaktiv sönderfallskonstant
n = antal fack

Ändringen i aktivitet per tidsenhet i fack i ges av

dA.
l

dt = - Å·A.
l

n
+ E (K ..A.

j=1· JlJ
- K ..A.)

lJ l
(6)

Aktiviteten minskas per tidsenhet med beloppet Å'Ai på
gnund av radioaktivt sönderfall och med beloppet K. 'A.

l l
n o

på grund av utsöndring eller fixation. E K.. q. är ett
j=1 Jl J

tillskott av aktivitet per tidsenhet till fack i som över

föres från de andra n-1 facken, medan

n
E Kji qi är den minskning av aktiviteten per tidsenhet i

j~1

fack i på grund av överföring från fack i till de andra
n-1 facken.
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Lösningen till ekv. 6. visar att efter långa tider avtar

aktiviteten i fack i exponentiellt med tiden, t. Man

kan därför analogt till de fysikaliska motsvarigheterna,

T och A, införa begreppen biologisk halveringstid, Tb ,

biologisk sönderfallskonstant, Ab' och effektiv halverings

tid, T
eff

' effektiv sönderfallskonstant, Aeff .

T = In. 2
b A

b

(7)

In 2
::: :::

Aeff
(8)

1 =Teff
(9)

varur (10)

Blod-fack

Då vissa kolloida material lnJlceras i blodet, tas de upp

nästan fullständigt av lever och mjälte. Denna situation

ger ett enkelt exempel på en första ordningens modell

med endast ett fack (det cirkulerande blodet). Radioakti-

vitet förloras av blode-t endast genom excretion och fixa

tion. Inget ömsesidigt utbyte sker med något annat fack

(fig. 3).

A
o ~

vid t = O Al' Kl

l I
aek l

T
\

l IA Afe

Exkretions
reservoir

Fixations
reservoir

Fig. 3. Diagram över en-compartmentmOdellen för fördelning

av ett radioaktivt ämne i vävnad.
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Symbolerna i fig. 3 och ekv. 11 - 13 betyder

A
o

= aktiviteten av den tillförda radionukliden vid tiden

t = O.

som fixeras

som utsöndrasa e =

af =
ae+af = 1

Ae,Af , betecknar motsvarande storheter i excretions- och

fixationsreservoirerna.

A
1

= aktivitet i fack 1 (blodet).

K
1

= bråkdel av aktiviteten A1 , som per tidsenhet lämnar

fack 1.

bråkdel av K1
bråkdel av Kj

Följande differentialekvationer uttrycker aktivitetsänd

ringen per tidsenhet.

dA1 = (K
1

+h)A
1dt -

dAe = + a eK
1

A
1 hAdt -

e

(11 )

(12)

(13)

Lösningen till differentialekvationerna är

A
1 = A e-(K1+A)t

o

A -At -K t
~ aeAo,e (1-e 1 )e

Af = a A e~ht(1_e-K1t)
f o

(15)

(16)

Ekv. 14-16 kan uttryckas i fysikalisk,

och effektiv halveringstid, T
eff

.

ln 2 • t
TeffA1 = A e, o

T, biologisk, T
b

,



A
e

~ a ·A fl e
e o

ln2 t
'i"

(1-e

8.

(18)

ln-2 ln2
-Tt --tT

b
(1-e ) (19 )

Ekv. 17-19 ger lösningen för hur koncentrationen av mot

svarande stabila nuklid varierar genom att sätta den fysi

kaliska halveringstiden T = 00. Detta medför att Teff = Tb och

ln2
-;y--' b

e = 1. Fig. 4 visar exempel på ekv. 17-19

för två fall, T = 2 Tb,och T = 00 och med a
e

= af = 0,5.

-Koncentration eller aktivitet,
10:1. godtyckliga enheter
9

a
7

6

s

\-
_- - T = '"- \

4 •• ,.r'
\/

3. \
I \1' = 00

ekv. 1 fl ,19...-
2· / \

l ~ /I \
I \

1
\ T = 2 T

b10 • \9 -

\a T
7 .. \
6 . \
s

O 2 4 \ 6

:r
\

tid, t
T~

Fig. 4. Variationer av aktivitet och koncentration som
funktion av tiden (mätt i enheter av T ) i de 3
områdena givna i fig. 3. Heldragna kur~or T = 2 T

b
'

streckade kurvor T = 00. I båda fallen har valts
a e = af = 0,5 i ekv. 17-19.
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Man kan på samma sätt uppställa modeller med flera fack

och beräkna tidsvariationerna av aktiviteten i vävnaderna.

Med hjälp av dessa modeller kan sedan dosen i väVnaderna

bestämmas. Den biologiska halveringstiden, T
b

' varierar

starkt beroende på vävnadstyp, kemisk natur hos den akti

va nukliden. Tb varierar också starkt från individ till

individ och med hälsotillståndet hos samma individ. Osä

kerheten i dosberäkningar från radionuklider införda i

kroppen är därför främst betingade av biologiska varia

tioner. Ofta är upptaget aven radionuklid snabbt jäm

fört med elimineringen. I fortsättningen försummas ofta

upptagets inverkan på den absorberade dosen, dvs. aktive

tetens variationer med tiden beräknas med ekv. 17.

3. po.§.i!!!e!ri vid iä!!!Vikt !!!ell~n_e!!!i!t~r~d_os.h_aEss.rEeE.a2.

.!O.n.!O.r.&i.,:..

Antag att en radionuklid är homogent fördelad i ett organ

,och att den emitterade strålningens räckvidder och fria

medelvägiängder (se "växelverkan mellan materia och öoni

serande strålning från radioaktiva nuklider") är små jäm

fört med organets utsträckning. I detta fall är den emit

terade energin per massenhet i jämvikt med den absorbe

rade och dosberäkningen blir mycket enkel.

Den absorberade dosen, D ,under denna jämvikt kan skrieq
vas

ö

E:" t
l !

m
A(t)dt (20)

där f. =l

E. =l

antal partiklar av typ i som emitteras per sönder

fall (neutrinon, V och V, räknas ej)

medelenergin av emitterade partiklar (eller foto

ner) av typ i

m = massan av organet

A(t) = aktiviteten vid tiden t

t - tid. t=o vid aktivitetens tillförsel.
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Då aktiviteten kan beskrivas enligt ekv. 17 erhålles

- ln.:2
E. -T- • t

t
D (t) l: f. l f A eff dt= e =eq i l m oo

= Z f.
i l

r
l

m (1 - e

In:.2 t
-T

eff ) (21 )

Den totalt ackumulerade dosen efter lång tid (t + 00) blir

i detta fall

Deq (22)

Augerelektroner och

är alltså proportionell mot den

per massenhet, A Im, mot den effeko
Teff ' och mot den per sönderfall

f. r . Ekv. 22 kan tillämpas på
l l

alfastrålning,
betastrålning, konversions elektroner ,

lågenergetisk röntgenstrålning.

Den absorberade dosen

tillförda aktiviteten

tiva halveringstiden,

emitterade energin, l:

i

4. Dosimetri vid obalans mellan emitterad och absorberad
---- -----~--------------

Då de fria medelvägIängderna eller räckvidderna av den emit

terade strålningen inte är små jämfört med organets ut

sträckning kompliceras 'beräkningarna. En del energi emit

terad i organet absorberas ej i detta, medan i stället

en del av den energi som emitteras av samma nuklid utanför

organet kan absorberas i detta. Vid beräkning av medeldos

i hela kroppen kan denna skrivas (jämför ekv. 22)

l: f. r
i l l

där ~ är den absorberade bråkdelen (absorbed fraction) av

den i kroppen emitterade energin. Absorberade bråkdelen,

~ , finns tabellerad för vissa geometrier och energier



11 •

av fotonstrålning. Fig. 5 visar som ex. hur den absorbe

rade bråkdelen, 0/ , i kroppen varierar med fotonenergin

för några olika kroppsvikter.

Absorberad bråkdel

1 , °

30 kg

6 kg

70 kg

0_.- --

\

\

\

,
\
.\

\ ,
" ....... ; o<---- ~- ~ -- - .

'\.\
\\
\ \

\ \
\

\ \

" \" \\. \,, \,
\ '\
\

\

\

\
\

\

0,2

0,4

0,6

0,8

° 0,01 0,1 1 10

Fotonenergi, MeV

Fig. 5. Absorberad bråkdel som funktion av fotonenergi. Det

radioaktiva ämnet är homogent fördelat i människa

med massan 6 kg, 30 kg och 70 kg. Den emitterade

strålningen är enbart fotoner.

Ekv. 22 och 23 ger resultat av dosberäkningar. Vid ett

försök erfordras ett visst antal registrerade signaler

per tidsenhet. Antalet emitterade partiklar per tidsenhet

är Ao • E f. :;- Den absorberade energin. är A E f. r:-. (ekv. 22)
il . 0ill

eller 0/ Ao E f i Ei (ekv. 23). Ofta kan inte alla typer i
i

av emitterade partiklar detekteras. Den absorberade dosen
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blir därför låg då 1) litet energi emitteras i form av

ej detekterbara partiklar som likväl absorberas i organet

och då 2) den effektiva halveringstiden, T
eff

(ekv. 22

och 23), är liten eller då den absorberade bråkdelen,

$ , (ekv. 23) är liten.

6. Enheter i dos ekvationerna

Om man i dos ekvationerna ekv. 20-23 sätter in värden med

enheter enligt det internationella fysikaliska systemet

(SI!- enheter) får man den absorberade dosen i SI-enheter

(J/kg, Gy~Dvs energin anges i J (joule), massan i kg, ti-

den och halveringstiden i s (sekunder) och aktiviteten

i s-1 eller Bq. Vill man använda de speciella enhe-

terna rad och Ci (curie) så gäller

1 rad = 10-2 J/kg och 1 Ci = 3,7'10 10 s-1
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