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PERSONALSTRALDOSER VID HANTERING AV " T C " PA SJUKHUS

SLUTRAPPORT FRÄN SSI-FORSKNINGSPROJEKT P 154-80

Lars Ahlgren

Björn Bjurman

Sören Mattsson

FÖRORD

Denna rapport utgör slutrapporten från ett forsknings-

projekt som på uppdrag av statens strålskyddsinstitut

utförts vid radiofysikavdelningen, Malmö allmänna sjuk-

hus . Syftet med projektet har varit att ge ökad infor-

mation om strålskyddsproblemen vid medicinsk användning

av 99Tcm.

Rapporten bedöms ha stort intresse även för de läkare,

sjukhusfysiker och örvig personal som använder 9 9Tc m

och den ges därför ut som en SSI-publikation.

Rapporten innehåller inga rekommendationer från strål-

skyddsinstitutet, men ger ändå information om hur ar-

betet skall bedrivas för att vara betryggande från

strålskyddssynpunkt.

Statens strålskydds instutut

Kärnfysikaliska enheten



PERSONALSTRÄLDOSER VID HANTERING AV 99Tcm PA SJUKHUS

INLEDNING
99 m

Figur 1 visar antalet Te undersökningar och den till patienten

administrerade aktiviteten under åren 1975-81 (1,2,3). Under

1981 utfördes cirka 80 000 patientundersökningar med 99Tcm märkta

läkemedel svarande mot cirka 60?i av landets alla nuklearmedicinska

undersökningar in vivo (1). För detta ändamål administrerades en

total Te aktivitet på 21 TBq (1) till patienterna vilket innebär

att uppskattningsvis cirka 100 TBg årligen hanteras på svenska
99 m

sjukhus. Teknetiumgeneratorer som ger upp till 60 GBq Te i

10-20 ml volym användes dagligen på sjukhusen vilket innebär

att ett fåtal personer hanterar mycket höga aktiviteter med

risk för bestrålning av personalen rom följd. Dessa strålskydds-

problem har diskuterats i ett flertal publikationer (4,5,6,7,8^

både inom och utanför ramen av detta forskningsprojekt.

Fyra arbetsmoment under vilka sjukhuspersonalen utsätts för
99 m

extern bestrålning vid hantering av Te märkta läkemedel kan

urskiljas.

1. tluering av generatorer, apädninq av eluatet, beredning av det

radioaktiva läkemedlet, kvalitetskontroll samt mätning av aktivi-

teten.

2. Uppdragning av läkemedlet i sprutor samt injektion av patienter.

3. Vistelse i närheten av de patienter som undersöks.

4. Omhändertagande av det radioaktiva avfallet.

Arbetsmoment 1 och 2 ger höga stråldoser till såväl personalens

fingrar som hela kroppen.

Tidigare undersökningar (4,r>,fl̂  har visat att speciellt fingrarna

kan erhålla stråldoser som t.o.m. kan överskrida I C W s gräns-

värde (500 m5v/år) för bestrålning av enskilda organ (9).

Avsikten med undersökningen har varit att:

1) Beräkna den effektiva dosekvivalent som orsakas av extern
. . «. . _ . 99T mbestrålning frän Te .

2} Mäta den absorberade dosen till fingrar och händer vid olika

arbetsmoment.

3) Uppskatta o'?n absorberade donen till olika skikt av huden

vid kontaminering av denna.



4) Ur mätnincjar uppskatta den årliqa absorberade effektiva

dosekvivalenten samt den absorberade dosen till fingrarna för

personal som hanterar radioaktiva lakemedel och som utför

patientundersökningar.

MATERIAL OCH METODER

Mätningarna har utförts på sjukhusen i Malmö, Linköping, Lund,

Kristianstad och Jönköping och omfattar både laboratorieassistenter,

sjukhusfysiker, läkare och apotekare.

Absorberad dos till hela kroppen

Den externa helkrnppsber.trålningen av 14 laboratorieassistenter som

arbetet heltid med nuklearmedicinska undersökningar har upp-

skattats med hjälp av mätningar med strålskyddsfilm under åren

1980-82, figur 2. Strålskyddsfilmen har levererats och utvärderats

av SSI's filmdosimetritjänst och har burits på bröstet i 4-veckors

perioder. De undersökta personerna har till helt övervägande del

arbetat med Te . för strålning från Te är den minsta detek-

terbara absorberade dosen för dessa filmer 0,1 mGy.

Tidigare undersökningar (4) har visat att aktiviteten i patienterna

står för en betydande del av personalens bestrålning. Den ab-

sorberade doshastighten runt en patient som injicerats med

390 MBq Te -perteknetat för hjärnscintigrafi har därför studerats

med en scintillationsdetektor av plast (Studsvik gammameter 2001).

Den absorberade dosen till olika yttre delar av kroppen har

mätts på 3 laboratorieassistenter med hjälp av extruded Lif —

dosimetrar med en minsta detekterbar absorberad dos på 0,6 uGy (10).

Tre olika arbetsmoment har studerats, injektion av patienten samt

genomförande av den därefter följande undersökningen hjärn-

scintigrafi eller skelettscintigrafi.

För att ur film eller TL-mätningar beräkna den effektiva dos-

ekvivalenten eller uppskatta dosen till djupare liggande organ

krävs kunskap om energi fördelningen hos de fotoner som sänds

ut från patienten, eftersom både penetrationsdjupet och dosi-

meterns känslighet beror på denna fördelning. Med en högupp-

lösande german iumdetcktor har energi fördelningen studerats på de

fotoner som utsänds från ett 70 kg fantom uppbyggt av 2 1 plast-

flaskor (11) fyllda med vatten och Te -perteknetat. Fantomet

placerades nå en brits 0,9 meter ovanför golvet. Ce-detektorn



placerades 15 cm ovanför britsens plan mitt för fantomet pä

1,5 meters avstånd från dess medellinje, jfr figur &. Fyra

fotonspektra från fantomet har registrerats med varierande

kollimerinq av detekturns synfält för att särskilja de bidrag

som härstammar från spridning i rummets golv och vägqar (12K

Ge-detektorns effektivitet fur olika fotonenerqier har under-

sökts med punktformiga preparat med välbestämd aktivitet.

Omvandlingen av Hen registrerade pulshujdsfördelningen till

energifluensfiirdelning i Jul't har utförts med ett datorprogram

som utnyttjar rektangelfunktioner för beskrivning av den puls-

höjdsfördelninq som orsakas av ofullständig absorption av

fotonerna i detektorn. (Jr denna energifluensfördelning har den

absorberade donen i luft i olika energi intervall på detektorns

plats beräknats (.figur 4 . Med antagande om en isotrop foton-

fluens kan dosen till djupare liggande organ för olika foton-

energier beräknas 5 .figur r> . ''ed kännedom oin den absorberade

dosen i luft i olik) energi interval 1 och forhallandet mellan

absorberad dos i luft och olika organ ii-ir uen effektiva

dosekvivalenten beräknats. Dosekvivalenten har beräknats i en

punkt där den absorberade dosen till luft gr 1 mGy från Te

aktiviteten i patienten.

Absorberad dos till fingrarna

Den absorberade doshnstigheten pä ytan av injektionssprutor och

glasflaskor innehållande Tr' är mycket hög, cirka f),l rn(;y/nBq*s.

Även en kortvarig beröring med fingrarna pä dessa ytor ger där-

för upphov till hriqn stråldoser. Rnreoendn på hur snabbt och

med vilken teknik som nrbetsmomenten ut föror; kan stora individuella

variationer i den absorberade dusen ti 11 fingrarna därför för-

väntas. Den absorberade dosen till händer orh fingrar har

mätts med små extruded LiT-dusimetrar (3 x 3 x 1 mm ). Totalt

har 77 st mätningar pA olika arbetsmoment utförts pä 22 personer

rned stor erfarenhet av arbete med rad inaktiva läkemedel. Vid

varje mättillfälle använder, 16 dosimetrar pä vardera handen

placerade rnligt figtir h. Dos i met rårna placerades i små vatten-

täta plastpåsar som tojp;.der; pä fingrarna varefter vanliga

latex skyddshandskar togs pä händerna. Detta arrangemang upp-

levdes inte som något hinrlor för att utföra arbetsmomenten med



normal precision och arbetstakt. De använda dosimetrarna kalibrera-

des individuellt i ett Co- strålfält och vid beräkningen av

den absorberade dosen utfördes en korrektion för dosimetrarnas

olika känslighet för fotonstrålninq av 1,2 MeV respektive

140 keV (7?o). Den minsta detekterbara absorberade dosen för

dessa dosimetrar var 10 uGy.

Följande arbetsmoment har studerats.

1. £ltie£iri(j_â / ̂ e£it£a^ojm. Sju personer har studerats. Detta moment

innefattar förutom själva elueringen också mätning av aktiviteten

i eluatet samt påklistnnrj av en etikett på flaskan. Tr : olika

fabrikat yv generatorer har undersökt:;. Tor att utröna hur stor

del av dosen som orsakas av aktivitetsmätninyarna och etikett-

påklistringen har dessa moment studerats separat. Den penetrerande
99

gammastralninqen frän främst f!o i generatorn bidrar också till

bestrålningen av händerna och övriqa kroppen. Dosraten runt tvä

generatorer med strålskydd av bly respektive utarmat uran har

därför studerats med en scintillationsdetektor enligt, ovan.

2. Uppdracjpinci £v_aJ<t^vj^t£t_i_inj£kjti£n£S£njta rned £ch utan strål-

skydd på sprutan. Tio personer har studerats. Vid hälften av

mätningarna har sprutskycid använts. Sprutskyddet består av en

cylinder tillverkad i wolfram (1,8 mm tjock; som är öppen i båda

ändar och försedd med ett smalt blygla:;fönsrer för att. möjliggöra

avläsning av sprutans gradering. Den uppdragna volymen har varit

cirka 2 ml. Flaskan med aktiviteten förvarades i ett blyskydd

under detta arbetsmoment.

3.

Olika injektionstekniker har studerats, dels att injicera direkt

med den spruta som innehåller aktiviteten, dels att först lägga

in en kanyl i kärlet (Butterfly kanyl) och sedan ansluta sprutan

med aktivitet.

För att ntudern doshastighetens variation i detalj för vissa

arbetsmoment användes en liten CdTe-detektor (3 x 4 om ) som

tejnades på vänster långfinger och förbands via en tunn kabel

till en förstärkare och en mangkanalsanalysator kopplad i multi-

scaling modr.



Absorberad dos till huden vid externkontaminerinq

Vid Te sönderfall utsänds förutom gammastrålning även konversions-

elektroner med så hög energi att de kan nå ner till hudens strål-

ningskänsliqa basalcellsskikt. för att uppskatta storleken och

förekomsten av extern kontaminering av händerna med Tcm har

aktiviteten på personalens båda skyddshandskar mätts efter varje

arbetsmoment med en bakgrundsskärmad Nal(Tl)-detektor. För att

utröna om Te perteknetat transporteras ner igenom huden efter

en kontaminering droppades en liten volym (< 3 uD Te natrium-

perteknetat (5-10 kOq) på huden på handens ovansida på en av

författarna.Strålningen från en avgränsad hudyta har därefter

mätts vid olika tidpunkter med hjälp av en kiseldetektor av yt-

barriärtyp som placerats direkt mot huden. Pulshöjdsfördelningen

från 99Tcm:s konversionselektroner (119 keV, 10fä 139 keV, 2%)

registrerades med en mångkanalsanalysator. Genom att studeni låg-

energibreddningen på topparna från konversionselektronerna vid

olika tidpunkter efter kontaminerinqen kan man uppskatta hur

långt natriumperteknetatet tränger in i huden. För att kontrollera

att inget Te transporteras bort från applikationsstället har

mätningar på gammastrålningen utförts med en Nal(TI/-kristall

i en fix geometri. Den absorberade doshastigheten på olika djup

i huden från en punktkälla av monoenergetiska elektroner på ytan

av huden har beräknats enligt den formalism som ges av Berger (14).

Beräkningsmetoden finns redovisad i Appendix.

Effektiviteten av olika dekontarnineringsförfarande för Te

perteknetat har studerats genom upprepade mätningar med Si-detcktorn

varvid handen tvättades med tvål och vatten mellan mätningarna.

Reproducerbarheten av dessa hudmätningar undersöktes genom 20

upprepade mätningar. I ett av experimenten har också en speciell

de(.ontamineringsvätska,Deconex, använts.

Penetrationen av natriumperteknetat genom skyddshandskar av latex

har studerats. Ilätuppstälin ingen framgår av figur 14 och består
2

av 2 st bitar av en latex handske (5 x 5 cm ) som är uppspända

på en frigolitskiva. På den övre latex handsken sättes b ot

droppar natriumperteknetat A 10 pl (1 MBq/nl) och efter vnrierande

tid mätes den fraktion som har penetrerat handsken. Genom att

fukta den undre hnndsken med fysiologisk koksaltlösning simulerades

inverkan av svett på handskarnas genoms lappningsförmåga. Fin-

räkningarna av den bråkdel som penetrerar överhandr>ken gjordes



genom att mäta bade över och underhandsken i en hålkristall.

Underhandsken mättes genast medan aktiviteten på överhandsken

fick avklinga under flera halveringstider inrian mätningen ut-

fördes.

RESULTAT OCH DISKUSSION

Absorberad dos till hela kroppen

Figur 2 visar att den årligt absorberade dosen i mjukvävnad på

strålskyddsfilmens plats är lägre än 4 mGy för samtliga de 14

studerade laboratorieassistenterna. Denna stråldos orsakas främst

av aktivitet som finns i patienten samt i mindre utsträckning

av aktiviteten i de med strålskydd omgivna flaskorna och sprutorna.

Den absorberade dosen i luft 1,5 rn från ett människoliknande
99 m

fantom med Te har beräknats frän Ge-detektorns pulshöjds-

fördelning till fl, 3 yCy (GBg • h) . Motsvarande värde uppmätt

med en plastscintillationsdetektor är 6,0 uGy (GBq • h)

Figur 3 visar den absorberade doshastigheten uppmätt med scin-

tillationsdetektor på olika avstånd från en patient som inji-

-1

99 m
cerats med Te perteknetat. Pa 1,5 meters avstånd fian denna

patient är den nccumulerade absorberade dosen 2,3 uGy (GBq • h)

LJado mätmetoderna ;ir behäftade med en viss osäkerhet. Den använda

scintillationsdetektorns känslighet avtar snabbt för fotonensrgier

lägre än 60 keV. Mätningen med Ge-detektorn är osäker främst pga

svårighet att korrekt omvandla (Jen registrerade pulshöjdsfördelningen

till fotonfluensrat. Vid fantommätningen är aktiviteten järnt för-

delad. Detta speglar inte aktivitetsfördelningen i patienten där

aktiviteten är mer koncentrerad till de inre delarna av kroppen

vilket medför n*"1" fnotommätni.ngnrna överskattar den absorberade

dosen.

Om 0,4 GBq i medeltal injiceras per patient och personalen i

medeltal befinner sig 1,5 meter från patienten under 0,5 timmar

skulle detta qe upphov till 0,5-1/3 ^Gy/undersökning. Detta värde

är av samma storlek som det som uppmätts med känsliga TL-dnsimetrar

på olika delar av kroppen på personalen, cirka 2 uGy/undersökning,

enligt tabell 1. Det något lägre värdet som registrerades för

skelettscintiqrafi än för hjämscintigrafi i tabell 1 orsakas

av att skelettncintigrnft undersökningen ut föres flera t immar efter

injektionen av aktiviteten med hjärnsrintigrafi utförei; omedelbart



efter injektionen. Tabell 1 visar också att injektionen qer

cirka 1 uGy/0,4 GBq till personalen. Denna stråldos ar mer ojämt

fördelad över kroppen som framgår av tabell 1. Sammanfattnings-

vis visar mätningarna att aktiviteten i patienten qer en absor-

berad dos till ytligt belägna organ i personalen på cirka

1 yGy/undersökning. Injektionen av patienten ger ytterligare

1 uGy. Om rnan förutsätter 200 arbetsdagar per år i medeltal b

patienter per dag innebär detta 2 mCiy per år till ytligt belägna

organ, vilket är i överensstämmelse med de värden som registreras

på strålskyddsfilmen enligt figur 2.

För att ur film eller TL-mätningar uppskatta den effektiva dos-

ekvivalenten krävs kunskap om fotonernas energi fördelning för

beräkning av dosen till djupare liggande organ. Ur figur 4 som

visar den absorberade dosen i luft i olika fotonenerqiintervall
99 m

1,5 meter från ett fantom innehållande Te lösningen framgår

att cirka BOno av dosen i luft orsakas av fotoner r>nm spritts

i fantomet och cirka 20°; orsakas av primära fotoner. Det i

figur 4 redovisade spektret är registrerat med och utan skärmning

av detektorn. Du spridningnbidraget från golvet och väggarna

skärmas sjunker dosraten cirka 1V'o. förändringen i fotonernas

spektrala fördelning är försumbar.

Fiqur 5 visar det beräknade förhållandet mellan den absorberade

dosen i olika organ och i luft (13). Genom att vikta energi-

fördelningen i figur 4 med organdosen vid olika fntonenergier

i figur 5 har den effektiva dnsekvivalenten beräknats i tabell 2.

Vid beräkningen av den absorberade dosen till bröstet har ett

medelvärde av dosen till huden och till hjärtat använts. Tabell 2

visar att förhållandet mellan den effektiva dosekviv ;J len t en och den

absorberade dosen till luft är [),'> för kvinnor och 0,6 för män. I figur 'J

framgår att förhållandet mellan absorberad dos i hud och luft

är cirka 0,8r.> beroende på att kroppen skärmar en del av det

isotropa strålfältet. Den stråldos som uppmätts med strålskydds-

film eller TL-dosimetrar representerar dosen till huden. För-

hållandet mellan den effektiva dosekvivalenten och fiIdosimeter-

värdet blir därför 0,6 för kvinnor och 0,7 för män.

Från filmdosimeterutslaget för samtliga personalkategorier som

arbetar med Tr på Malmö allmänna sjukhus har den årliga

kollektivdosen per injicerad aktivitetsenhet beräknats till 0,013



manGy/TBq under 1982. Detta värde överensstämmer bra med 0,014

manGy/TBq som UNSCF.AR (15) anser vara möjligt att uppnå med ett

bra strålskydd.

Absorberad dos till fingrarna

Figur 9 visar den relativa doshastigheten till vänster lång-
99 m

finger mätt med en liten Cd-Te-detektor da en flaska med Te

tages ut ur sitt strålskydd för bestämning av aktiviteten. Trots

att flaskan hanteras med en lång pincett varierar doshastigheten

till fingrarna med en faktor 1000 under detta arbetsmoment. Detta

visar att den teknik och hastighet med vilken arbetsmomenten

utföres är av avgörande betydelse för den absorberade dosen till

fingrarna. Mycket stora individuella variationer i fingerdosen

kan därför förväntas.

Figur 8 visar den absorberade dosen till fingrarna vid olika

arbetsmoment, figuren visar det högsta dosimeterutslaget,

medeldosen till enskilda fingrar samt medeldosen till handens

alla fingrar uttryckt i uGy/Mfiq Te .

etikettering

Den högsta absorberade dosen till fingrarna varierar mellan

0,003-0,03 pGy/MBq för de sju undersökta personerna. Det högsta

mätvärdet erhålles oftast på vänster pekfingertopp eller tumme

eftersom personalen håller eluatflaskan med ett distansverktyg

i höger hand och håller fram etiketten eller blyskyddet med

vänster hand. Inom handen varierar också doserna en faktor 10.

Största dosbidraget erhålles då etiketten med uppgift om

aktivitet fästes på flaskan. För att minska detta dosbidrag

kan glasflaskan förses med en etikett innan elueringen med

uppgift om radionuklid, kemisk form, datum och klockslag. När

sedan aktiviteten och volymen bestämts fästes en etikett utanpå

blyskyddet med samma information plus uppgifter orn aktivitet och

volym. Med detta förfaringssätt kan den absorberade dosen till

fingrarna reduceras utan att risken för förväxling av det radio-

aktiva läkemedlet uppstår.

99 -1
Den absorberade dosraten frän Ho i generatorn är cirka 2 yGy h

-1 -1
GBq (figur 7), vilket innebär cirka 100 pGy h på 0,5 meters



avstånd från en generator som ger 50 GBq. Detta värde kan reduceras

avsevärt genom att placera generatorn bakom extra blyskydd.

Uppdragning ,av_akt^v^t£t_i_S£r£t£r_m£d_o£h_utan ŝ tral_skydd_run_t

sprutan

Då sprutskydd användes varierar de uppmätta maximalt absorberade

doserna per aktivitetsenhet mellan 0,7 nGy/MBq och icke mätbara

värden. Motsvarande värden utan sprutskydd är 0,7 och 0,06 uGy/MBq.

Reduktionen av den maximalt absorberade dosen blir ej alltid

markant då sprutskydden användes eftersom en del av ett finger

oftast befinner sig utanför själva metallskyddet i nära kontakt

med sprutan. Enligt våra mätningar reducerar emellertid sprut-

skyddet medelvärdet av fingrarnas bestrålning med minst en faktor

3. Andra författare (16) har rapporterat en reduktion av den

absorberade dosen bakom sprutskyddet med minst en faktor 20.

Våra mätningar ger emellertid den absorberade dosen till fingrarna

under ett helt arbetsmoment då dessa exponeras för de delar av

sprutan som inte täcks av sprutskyddet, vilket kan förklara en

del av denna skillnad.

Jxijekti_ori

Injektion av patienter är det arbetsmoment som ger den högsta

stråldosen till personalens fingrar. Stråldoserna varierar mycket,

främst beroende på hur svårt det är att finna ett lämpligt blod-

kärl för injektionen. Mätningarna visade inte på någon signifikant

reduktion av fingerstråldosen då s k Butterfly kanyl användes.

Detta heror på att personalen ofta håller på skarven mellan

spruta och slang eller har fingrarna i närheten av den icke

strålskyddade slangen där aktiviteten passerar. Vid svårinjicerade

patienter har dosmätningarna inte kunnat genomföras eftersom

dosimetrarna på fingertopparna gör det svårare för personalen

att känna var kärlet befinner sig, vilket innebär att de i figur

8 angivna värdena för injektionsmomentet troligtvis är under-

skattade. Vid injektion med sprutskydd varierar den maximalt

absorberade dosen till fingrarna mellan 0,5 yGy/MBq och icke

mätbara absorberade doser. Motsvarande värde utan sprutskydd

är 4-0,07 uGy/MBq.
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1 tabell 3 har den maximalt årlig:? absorberade dosen till en punkt pa

fingrarna beräknats från de maximala dosimeterutslagen samt från medel-

värdet av detta värde. Ur tabellen framgår att om inte sprutskyddet

användes regelbundet kommer stråldoserna till fingrarna att

kraftigt överstiga de av ICRP angivna maximalt absorberade doserna

för etmSUida organ, 500 mGy/år. Även om strålskydd runt flaskor

och injektionssprutor användes regelbundet kan stråldoser till

fingrarna av samma storlektsordning som ICRP's gränsvärden för-

väntas. Avsevärda reduktioner av den absorberade dosen till

fingrarna kan erhållas genom en god injektionsteknik varför

noggranna mätningar bör göras då nya tekniker och arbetsrutiner

införes.

Extern kontaminering

Figur 11 visar frekvensen och storleken av Tcm aktiviteten

som fanns på skyddshandskarna efter ett enda arbetsmoment. Efter

nästan varje arbetsmoment fanns en mätbar aktivitet på skydds-

handskarna. Elueringen av en 18 GBq generator ger en total kon-

taminering av händerna på mellan 0,05-5 kBq. Den högsta konta-

mineringen på upp till 400 kBq uppmättes efter injektioner. Vid

de undersökta arbetsmomenten användes aktivitetskoncentrationer

på 2-0,2 GBq/ml vilket innebär att en uppmätt kontaminering av

1 kBq endast har en volym av storlektsordningen 1-10 ni.

£er»etratioin ay_ _j£ i huden

Räckvidden på Tcm konversionselektroner (e. 119 keV) är av

samma storleksordning som avståndet från hudytan till det

strålningskänsliga basalcellsskiktet. Det är därför av intresse

att utröna om Te transporteras ner genom huden vid en eventuell

kontaminering. Den heldragna kurvan i figur 12 visar pulshöjds-

fördelningen från 5i-ytbarriärdetektorn placerad framför ett

tjockt lager vävnadsekvivalent material i vilket Te är

homogent fördelat. Den streckade kurvan visar pulshöjdsfördelningen
gg

från en liten droppe Te perteknetat som placerats på handens

ovansida. Upprepade mätningar under 24 timmar gav ett oför-

ändrat utseende på pulshöjdsfördelningen, vilket indikerar att
gg _

om det finns någon penetration av Te -perteknetat in i huden

är denna mycket liten. Med denna mätteknik bör vi kunna mäta

penetrationsdjup på cirka 10 pm. Samtidiga mätningar av Tcm
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gammastrålning med en NaI(Tl)-kristall visade att ingen aktivitet

transporteras bort från kontamineringsstället under 24 timmar

efter kontamineringen.

Up£ska^tning_av^ d_eri a_bs_orberade dosen

I figur 12 har den absorberade dosraten till huden från en ytlig

kontaminering beräknats. Te kontamineringen har betraktats som

en punktkälla av monoenergetiska elektroner som ej penetrerar in

i huden. Kontamineringens utbredning och penetration är av av-

görande betydelse vid beräkningen av den absorberade donens

storlek på olika djup. De gjorda approximationerna stöds emeller-

tid av resultaten i figur 10 och 11. För de tunnaste hudtjock-

lekarna 40 um (17) blir den absorberade doshastigheten till

basalcellsskiktet omkring 1,5 Gy/h per kBq kontaminering. För

ett typiskt avstånd mellan hudytan och basalcellsskiktet på

90 pm (17) blir den absorberade doshastigheten i detta skikt

cirka 0,5 Gy/h per kBq. Om detta avstånd är större än 170 ym

når inga konversionselektroner basalcellsskiktet varför vanliga

skyddshandskar av latex som är mellan 150-200 pm tjocka utgör

ett fullgott skydd.

£enetratiori a v T e

Ingen mätbar penetration (<10 ) av latex handsken sker då "huden"

(underhandsken;är torr. Med "svett" (fysiologisk koksaltlösning)

mellan handskarna sker en penetration av storleksordningen 10~

i intervallet 15-30 minuter efter kontamineringen. Efter 60
-4

minuter kan vissa exemplar släppa igenom upp till 10 av

aktiviteten. Vid mätningar registrerades en stor spridning i

resultaten vilket kan tydsi på varierande kvalitet på handskar

i samma förpackning. Penetrationsförmågan beror troligen även

på kontamineringens kemiska form varför resultaten endast är

tillämpbara för natriumperteknetat.

_Ef_fekt_a

Figur 13 visar att 10-20no av aktiviteten på handens ovansida kvar-

står efter en handtviitt. Efter 3 handtvättar kvarstår 7-8?o av

den initia]a aktiviteten. Efter två tvättar sker ingen signi-

fikant förbättring då ytterligare tvättningar göres. Våra mät-
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ningar visade ingen signifikant skillnad i dekontatninerinys-

effekten mellan tvål och vatten eller speciell dekontaminerings-

vätska. Dessa resultat är i god överensstämmelse med mätningar

av Moore och Mettler (18) och Merricek m fl (19). Effekten av

dekontamineringen beror på teknetiums kemiska form varför dessa
QQ gg

resultat endast gäller för Te -perteknetat. Te märkta

substanser som DTPA och MDP tycks vara lättare att avlägsna (18).

SAMMANFATTNING

Absorb£rad_d£s_t_il_l_ hela kroppen

För personal som arbetar heltid med nuklearmedicinska undersökningar

in vivo är den absorberade dosen till strålskyddsfilmen 1-4 mGy/a.

Detta motsvarar en effektiv dosekvivalent av cirka 0,7-2,8 mSv,

vilket är mycket lågt jämfört meJ den av ICRP rekommenderade

maximalt tillåtna effektiva dosekvivalenten om 50 mSv/a. En stor

del av denna stråldos orsakas av aktiviteten i patienten som bidrar

med cirka 1-2 pGy/patient. Åtgärder för att reducera detta bidrag

är därför svåra att genomföra.

Även om strålskydd runt sprutor och flaskor användes konsekvent

kan stråldoerna ti.11 personalens fingrar lätt bli av samma stor-

leksordning som den av ICRP rekommenderade maximalt absorberade

dosen till enskilda organ, 500 mSv/a. Om inte strålskydd runt

sprutor och flaskor alltid användes överskrides detta värde.

Injektion av patienter ger de högsta stråldoserna varför

speciell uppmärksamhet bör riktas mot detta arbetsmoment. Dos-

hastigheten på ytan av sprutorna är mycket hög varför stora

individuella variationer på fingerdoserna har uppmätts. Detta

bör beaktas då nya injektionstekniker prövas.

j j £ _ £ _ _ _ fiuden vic[

Vid nästan samtliga arbetsmoment förekommer kontaminering av

skyddshandskarna. Om inte skyddshandskar (ex latex handskar)
används blir stråldosen från Te konversionselektronerna till

_1
hudens basalcellsskickt mycket högt (cirka 0,5 Gy/h för 1 kBq

Te ). Latex handskarna utgör genom sin tjocklek ett fullgott

skydd för dessa konversionselektroner. Penetrationen av teknetium

genom skyddshandskarna är försumbar om dessa inte används längre

än 30 minuter.



APPENDIX

Beräkning av doshastigheten på olika avstånd från en punktkälla av

monoenergetiska elektroner enligt Berger (1971).

Den absorberade dosraten på avståndet X från en punktkälla som sänder

ut elektroner med energin E~ ges av:

R(X,EQ) = A»n«k*E0»**(X,E0) där

R(X,En) = Absorberad dosrat Gy*s~

*(X,En) = Specifik absorberad fraktion g

X = Avståndet från källan cm

E« = Begynnelseenergi på de
emitterade elektronerna HeV

A = Källans aktivitet Bq

n = Antal utsända elektroner
per sönderfall

.in _1

k = 1,6 10 g'Gy'MeV

Storheten 4TT#*(X,E~)dx ger den bråkdel av den emitterade energin

som absorberas i ett sfäriskt skal med radien X och tjockleken

dx i ett medium med densiteten ^ gccm" . Om borttransporten av

aktiviteten från mediet är försumbar kommer all energin att

absorberas lokalt dvs

'i? X2 *(X,EQ)dx = 1

För att tabellera $(X,Fg) är det praktiskt att betrakta en uppsättning

radier Xp, percental avstånd, svarande mot vissa värden på den

absorberade fraktionen.



• (Xp) =^g5 , P = 5, 10 , 95Xp

X

•(Xp) = 4* ( X2 *(X,E0)dx =

0

Avståndet X~Q är en användbar parameter som beskriver det avstånd

från källan inom vilket 90?o av energin är absorberad.

I MIRD 7 tabelleras F, den absorberade fraktionen som funktion

av kvoten r, - X/X__

Sambandet mellan D(c,Eg^ och «(X,EQ) ges av

FU,E Q) = 4<X
2*(X,E0) ̂  = 4^X 2 X90*(X,EQ)

Således ges dosraten på avståndet X från en punktkälla av

monoenergetiska elektroner av

n/v r \ A»n»k»En
R(X,EQ) = 0 . F U,E

4 ^ X XX90



För "Te™ gäller följande (MIRO 10, MIRD 7)

Typ av inre konversions- n E X_g i vatten
elektroner ^ v —

K

L

M

K
>
L.

M

0,0913
0,0118

0,0039

0,0088

0,0035

0,0011

0,1194
0,1377

0,1400

0,1215

0,1398

0,1422

0,0143

0,0182

0,0187

0,0148

0,0187

0,0192

I 0,1204



Tabell 1. Medelvärde av uppmätt absorberad dos till olika

yttre delar av kroppen vid tre nuklearmedicinska

arbetsmoment. Vid varje moment användes 400 MBq
99T mTe

Organ

Panna

Hals

Bröst

Bäcken

Rygg

Hela kroppen

(medelvärde^

Injektion

2

1

1

1

-

1,3

Abs dos/pGy

Arbetsmoment

Hjärnscint

1

2

2

2

2

1,8

Skelettscint

1

2

2

1

2

1,6



Tabell 2. Den effektiva dosekvivalenten till en person som

befinner sig i medeltal 1,5 m frän en patient
QQ _

som injicerats ned Te . Den absorberade dosc

till luft på denna punkt är 1 mGy.

Gonader

Bröst

Benmärg

Lunga

Sköldkörtel

Benytor

Återstående

(GI)

WT

0,25

0,15

0,12

0,12

0,03

0,03

0,30

abs dos/mGy

0,42

0,69

0,70

0,57

0,59

0,65

0,49

0,51

H e. 0,54eff '
0.60

kvinnor

män

kvinnor

män



Tabell 3.

Beräknad årlig rnaximalt absorberad dos i mHy till en liten yta av fingrarna baserad på

de uppmätta höqsta dosimeterutslaqen

Förutsättningar; Eluering: 30 GBq elueras/dag, 200 arbetsdagar

Uppdragning: 3 GBq/dag, 200 arbetsdagar

Injektion: B pat/dag 400 MBq/pat, 200 arbetsdagar

MED SPRUTSKYDD UTAN SPRUTSKYDO

Arbetsmoment i årlig max dos/mGy mv av årlig max dos/mGy ; årlig max dos/mGy mv av ärlig max dos/mGy

Eluering
aktivitetsmätn.'
etikettklistrimj

180 180 50

Uppdragning i
spruta 420 90 420 110

Injektion 330 80 2600 450

ICRP
gränsvärde 500 500



Figurtexter

99 mFigur 1. Antalet in vivo undersökningar med Te märkta läkemedel

i Sverige under åren 1975-81 samt den till patienten administrerade

aktiviteten.

Figur 2. Den externa helkroppsbestrålningen mätt med strålskydds-

film för 14 laboratorieassistenter som arbetat heltid med

nuklearmedicinska undersökningar under åren 1980-62.

-1 -1Figur 3. Absorberad dosrat i uUyh *GBq på olika avstånd från en
99 m

patient som injicerats med Te -perteknetat.

Figur 4. Absorberad dos i luft på detektorns plats i olika

energiintervall. Siffrorna i dosfördelningen anger det procentuella

bidraget från resp energiintervall.

Figur 5. Förhållandet mellan absorberad dos i olika organ och

absorberad dos i luft vid isotrop fotonfluens, referens 13.

Figur 6. TL-dosimetrarnas placering vid mätning av den absorberade

dosen till händerna.

Figur 7. Absorberad dosrat på 0,5 m avstånd från en Tcm generator med

strålskydd av bly (streckad linje) eller utarmat uran

(heldragen linje).

Figur 8. Absorberad dos till fingrarna vid olika arbetsmoment.

Stapel med tjock linje: Det högsta dosimeterutslaget

Stapel med tunn linje: Medeldosen till enskilda fingrar

Skuggad stapel: Medelvärdet av dosen till handens 5 fingrar.



Figur 9. Den relativa absorberade doshastigheten uppmätt mec en liten

CdTe-detektor placerad på vänster långfingers ovansida vid mätning av

aktiviteten i ett eluat. De olika områdena i figuren representerar:

A) eluatflaskan bäres i en strålskyddad hållare av tjockt bly

glas från generatorn till en våg för bestämning av eluatets volym

B) eluatflaskan står på vågen

C) eluatflaskan bäres från vågen till aktivitetsmetern

D) eluatflaskan tas ur strålskyddet och placeras i aktivitetsmetern

E) mätning av aktiviteten

F) eluatflaskan tas ut ur aktivitetsmetern

G) eluatflaskan lägges på bordet

H) eluatflaskan placeras i en blyglasburk

Figur 10. Fördelningen av den totala kontamineringen på vänster

och höger skyddshandske efter ett arbetsmoment (eluering, uppdragning

av aktivitet i spruta eller injektion)

Figur 11. Pulshöjdsfördelningen från en liten droppe Te på

huden (- - -) och från Te som är jämt fördelat i 2 mm

vävnadsekvivalent material.

eK = konversionselektroner från K-skalet (119 keV)

e. = konversionselektroner från L+M+... skalen.

Pulshtjdsfördelningen registrerades med en 20 mm (diameter)

kiselytbarriärdetektor

Figur 12. Doshastigheten på olika djup i huden från konversions-

elektroner (119 keV) som utsänd:

strålkälla på 1 kBq på hudytan.

gg _

elektroner (119 keV) som utsänds från en punktformig Te

Figur 13. Den aktivitet som kvarstår efter borttvättninq av en
gg

ytlig kontaminering med Te -perteknetat.

Tvättningen utfördes med ( ) vatten, (- . -) tvål och vatten,

( ) komplexbildande dekontamineringsvätska.

Figur 14. Experimentuppställning för bestämning av Te -perteknetats

penetration genom skyddshandskar av latex.
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