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STRÅLDOSER TILL PERSONAL VID GYNEKOLOGISKA INLÄGG

OCH RENGÖRING AV RADIOAKTIVA APPLIKATORER

v Inqmar Lax"'

1. Inledning

Under 50-talet inleddes på Radiumhemmet en rutinmässig ir.ät-

nmg av personalexpositioner. Mätningarna skedde med den av

Sio^ert och Waistarr. konstruerade dubbelkammaren (Sievort-

Walstam, 1951).

Mätninn? r-.a visade att stora brister fanns i strålskyddet

på de avdelningar där Ra rutinmässigt applicerades-. Detta

innebar en betydlig dosbelastning på personalen (w^lstam

1957). Omfattande strålskyddsförbättringar har under 50-

och 60-talet modfört att personalstråldoserna minskat.

Tabell 1 illustrerar df»n förbättring som har skett. Tabellen

är 91-undad på de reguljära filmdosimeteravläsningarna.

Dosen till fingrarna, som kan bli relativt stor vid appli-

kation av radioaktiva preparat, har tidigare inneburit vissa

problem att mäta. Termoluminiscensdosimetrar, med små dimen-

sioner, är numera möjliga att använda för att mäta dosen till

fingertopparna (Rudén och Bäckström 1967, Feige 1973) utan

att de verkar hindrande under arbetet.

Dosen till fingrarna och till olika delar av kroppen har

tidigare mätts vid Radiumhemmets gyn applikationsavdelningar

(Walstam 1957), jlels vid rengöring (Rudén och Bäckström, 1967),

dels vid inlägg av applikatorer.

'Fil.kand., laboratoriefysiker vid avdelningen för klinisk
radiofysik, Statens strålskyddsinstitut, 104 01 Stockholm 60



Den nedan redovisade undersökningen har g3orts tör att få en

uppfattning om den aktuella situationen, vad avser personalens

på gyn applikationsavdelningarna, totala dosbelastning till

olika delar av kroppen, vid inlägg och rengöring av radioaktiva

applikatorer.

2. Mätutrustning

Vid mätningarna användes LiF-dosimetrar s k "high sensitivity

( ribbons" (3.2 x 3.2 x 0.9 rara , 25 mg, Harshaw Co). LiF-dosime-

trar valdes för att de har ett relativt litet energiberoer.de

(fig 1). Ribbons användes för att de har små dimensioner och

; att man kan mäta låga doser med god reproducerbarhet (se nedan),

Som avläsningsenhet användes en Harshaw termoluminescence-

detektor model 2000.

3. Dosimetrarnas kalibrering

Mätningarna utfördes med en serie innehållande 56 dosimetrar.

Innan mätningarna inleddes bestämdes dosimetrarnas individu-

ella känslighet (rad/digit) för 60Co gammastrålning. Vid

mätningarna togs 5 konsekutiva dosimetrar ur serien för att

kalibreras. Alla övriga dosimetrars känslighetsfaktor korri-

V gerades lika mycket som medelvärdet av ändringen i känslighet

hos dessa 5. Kalibreringarna gjordes på en Co behandlings-

apparat. Dosimetrårna låg vid kalibreringen på 5 mm djup i

€| ett polystyrenefantora, där de bestrålades med en absorberad dos

av 130 rad i vatten.

Efter 6 mätningar kalibrerades åter hela serien. I genomsnitt

hade dosimetrarnas känslighet ökat med 5% jämfört med första

kalibreringen. Variationsintervallet för ändringen var 0-10%

och standardavvikelsen 2%. Detta ger en uppfattning om det

medelfel i dosbestämningen, ca 2%, som kalibreringsproceduren

ger.



4. Kontroll av linearitct

Relativa ljussignalen undersöktes som funktion av expositi ipe

Ett antal dosimetrar bestrålades med varierande expositioner

5 mR-20C mR, med ett Ra-preparat. Preparatet var rr.

kalibreringskälla vars expositionsrat, fritt i luft, är upp-

mätt med jonkammar;:. Karrjnaren Sr kalibrerad vid dosimetrilab

SSI. Dosimetrarna var vid bestrålningen omgivna med 2 mir.

plcxiglas, för att erhålla elektronjämvikt. Attonueringon

i plexiglaset, ca 1* för Ra:s medelenergi 0.83 MeV, har för-

summats.

Fig 2 visar den avlästa signalen som funktion av expositionen

m«d bakgrundssignalen subtraherad, samt korrigerad för indi-

viduell känslighet.

Dosimetrarnas nettosignal multiplicerades med de individuella

känsiiqhetsfaktörerna (rad/digit). Detta gav en överensstäm-

melse med de förväntade doserna inom 4 mrad. Dosen bestämdes

från expositionen med f-faktorn 0.957 rad/R för Ra. Efter-

som känslighetsfaktorerna hade bestämts för Co gammas.trål-

ning och dosen 130 rad, och dosimetrarna är energioberoer.de

mellan 1.25 MeV (60Co) och 0.8 MeV (226Ra) (Johns 1965), så

är förhållandet nellan ljussignal och dos linjärt mellan åt-

minstone 5 mrad-130 rad.C
5. Bakgrundssignal

Vid mätning av låga doser måste dosimetrarnas bakgrundsignal

subtraheras från den avlästa signalen. 4 dosimetrar togs vid

varje mätning ur serien för att mäta bakgrundens storlek.

För att kontrollera om bakgrundsignalen var olika stor för

olika dosimetrar avlästes 15 dosimetrar som legat -J dygn i

kontorsbelysning efter senaste pre-annealing.Alla dosimstrarr.a

hade samma historia med avseende på bestrålning ocn värme-

behandling under det närmast föregående mättillfället. Medel-

värdet + maxavvikelse av dosimetrarnas signal var 0.037+0.001

digits. Avläsningsenhetens bakgrundcsigral kontrollerades



med jämna mellanrum och var 0.033+0.001 digits. Dosimetrarnas

nettosignai 0.004 digits motsvarar en des av 8 mrad. Där

dosen har bestämts med känslighetsfaktorer bestämda med Co-

gammastrålmng. Dosimetrarnas bakgrundssignal har vid olika

mättillfällen motsvarat doser mellan 8-22 mrad. Mellan mät-

tillfällena har dosimetrarna varit utsatta för kontorsb^lys-

ning. Någon korrelation finns inte mellan den tid Q,, :.ir

legat i belysning och bakgrundssigrilens storlek.

6. Dosimetrarnas avläsning och värmebehandling

Avläsningarna skedde i kvävgasatmosfär. Signalen från PJ.-

röret integrerades under 30 sekunder, med en avläsnings-

temperatur lika med 280 C. Innan dosimetrarna kunde börja

avläsas måste den tomma planschetten köras genom integrations-

cykeln några gånger, sä att en konstant bakgrundssignal från

avläsningsenheten hade uppnåtts.

Eftersom avläsningsenhetens signal ökade markant med ökad

tid mellan avläsningarna, så hölls ett konstant tidsintervall,

2 min mellan avläsningarna, för att få en konstant bakgrunds-

signal från avläsningsenheten. Efter avslutad integration låg

dosimetrarna kvar 45 sekunder i kvävgasatmosfär, för att und-

vika individuella ändringen i dosimetrarnas känslighet p g a

olika avkylningshastighet (Carlsson I960).
I

I

Värmebehandlingen av dosimetrarna skedde enligt följande:

Innan bestrålningen placerades dosimetrarna 1 h i 400°C,

sedan 24 h i 80°C (Cameron 1964) (pre-annealing). Efter be-

strålningen placerades de 15 min i 80°C (post-annealing).

7. Reproducerbarhet

I

Reproducerbarheten kontrollerades för doserna 10, 100 och

200 mrad.
22610 dosimetrar béstrålades från ett Pa-preparat med en be-

räknad dos lika med 9.8 mrad. Den mätta dosen varierade mellan

8.9 och 11.9 mrad, med en standardavvikelse lika med 11%.

Samma antal dosimetrar bestrålades med en beräknad dos lika



med 98 mracl. Den mätta dosen varierade mellan 94 och 101 mrad.

En standardavvikelse var 2% av medelvärdet. Vid dosen 200

mrad erhölls också en standardavvikelse lika med 2%. Vid

dosen 5 mrad var en standardavvikelse ca 35%.

8• Arbetet vid gynekolcjiska avdelningen

rersondosmätningar har skett vid inlägg av radioaktiva appli-

katorer samt vid rengöring av desamma. Oe typer av inlägg sorr.

sker och som mätningar har gjorts vid är:

1. Vaginal radiumapplikation

2. Intrauterin och vaginal radiumapplikation

3. Intrauterin cesiumapplikation (Heyman packning)

4. Intrauterin cesiumapplikation och vaginal radiumapplikation.

Fig 3 visar de personer som deltar vid applikationerna. Vid

Ra-bordet, fig 4 , förvaras Ra-applikatorerna. Mestadels an-

vänds applikatorer som är plomberade, innehållande ett antal

Ra-nålar. Ibland packas en applikator, strax före inlägge»,

med Ra-nålar. Detta görs vid Ra-bordet. Vid Ra-bordet sker

också rengöring av applikatorerna. Rengöringsproceduren består

av ultraljudstvättning, eköljning i desinfektionslösning samt

avtorkning.

Operatören gör i tur och ordning inlägg av en eller flera

applikatorer, dosratsmätning i rectum och blåsa samt tampo-

nering. Vid inlägg av typ 4 sker dosratsmätning två gånger,

dels efter corpus-packningen, dels efter Ra-inlägget. Under

hela applikationstiden har operatören framför sig ett ca 5 cm

tjockt blyskydd, som täcker kroppen utom huvud, armar och

ben, nedom knäna. I höjd med huvudet sitter ett 5 cm tjockt

blyglasfönster.

Op.biträdet håller under applikationen speculum med ena handen.

Framför sig har hon ett 4 cm tjockt blyskydd som täcker

bäckenområdet och upp till ungefär brösthöjd.



Op.sköterskan hämtar Ra-applikatorn från Ra-bordet. Den tas

med en tång med ca 25 cm långa skänklar.

Vid Cs-inlägg tas applikatorn direkt av operatören från den

s k corpusvagnen. Applikatorerna sitter då på ca 20 cm långa

hållare.

Den sköterska som tar fram applikatorn ur Ra-bordet knyter

också fast en tråd vid denna. Detta sker för att applikatorerna

lätt skall kunna tas ut när behandlingen är slut.

Anestesipersonalen har 4 cm tjocka blyskydd framför sig, som

täcker bäckenområdet och upp till ungefär brösthöjd.

9. Mätningar

Vid persondosmätningarna var dosimetrarna omgivna av 4 mg/cm

polyetylene närmast dosimetrarna, samt 20 mg/cm häfta utanpå

detta. Skälen för detta var av praktisk natur.

Epidermis basalcellslager anses vara den mest strålkänsliga

delen av huden. Whilton et al. (1972). I handens insida ligger

detta på ett djup av ca 40 mg/cm , samt för övriga huden ca 5-10

mg/cm . För att se om dosen i ytliga lager var skild från den

dos dosimetrarna high sensivity ribbons (240 mg/cm tjocka)visade,

2 2
omgivna av 24 mg/cm , gjordes samtidiga mätningar med 35 mg/cm

2

tjocka LiF dosimetrar med 2 mg/cm polyetylene omkring. För-

söken gjordes för tre olika bestrålningssituationer.
1. Strålning från en Ra-applikator hängande fritt i luft.
2. En Ra-applikator i ett vattenfantom, för att efterlikna

situationen med en patient.

Ci
3. Ett 5 cm tjockt blyskydd mellan en radiumapplikator och

dosimetrarna.

Dosimetrarna satt i samtliga fall på ett 5 cm tjockt polysty-

renfantom. Skillnaden i dos var i alla tre fallen max 10%

mellan de tunna dosimetrarna och high sensitivity ribbons.

Persondosmätningarna bestod av fingerdosmätningar och kropps-

dosmätningar.

Vid fingerdosmätningarna var dosimetrarna placerade dorsalt

på fingertopparna.
i



En fantomroätning qjordes för att se om dosimetrarna omgivna

med polyetene och häfta enligt ovan var riktningsberöejide.

Dosimetrarna placerades på en plexiglasstav 15 mm i diameter,

dels rakt mot strålkällan, som var ett Ra-preparat, dels 90°

i förhållande till riktningen mot strålkällan. De sistnämnda

dosimetrarna visade ett 10% lägre värde än de förstnämnda.

Fingerdoser mättes på pekfinger och ringfinger, samt ett

mindre antal gånger också på övriga fingrar. Vid fingerdosmät-

nmgarna bars dosimetrarna endast under en applikation vid

varje mätning. Vid kroppsdosmätningarna däremot bars

de under flera konsekutiva applikationer. Dosen till kroppen

är avsevärt lägre än dosen till fingrarna, för att osäker-

heten i dosbestänningen ej skulle bli för stor vid kropps-

dosbestäiuningen användes detta förfarande.

Eftersom personalen ofta växlar funktioner mellan applikatio-

nerna fick också dosimetrarna flyttas över mellan olika per-

soner.

Kroppsdoser mättes till pannan, bröstet, bäckenregionen samt

ett mindre antal gånger axlar, underarmar och knän.

Dosimetrar placerades utanpå kläderna.

Mätningarna gjordes till en början med 2 dosimetrar i varje

mätpunkt. Dessa två visade en genomsnittlig skillnad på

5 mrad. Drygt hälften av de totala antalet mätningar

gjordes på detta sätt. Av praktiska skäl gjordes de resterande

mätningarna med en dosimeter i varje mätpunkt.

10. Resultat

Fingerdoser. Tabell 2 visar dosen till olika personalkatego-

rier uttryckt i mrad/mg ekvivalent mängd Ra-226. Detta inne-

bär att Cs-applikatorernas aktivitet har räknats om till den

mängd Ra, som på 1 m i luft ger samma expositionsrat.

Operatören hade vid 12 av 17 mätningar den högsta mätta dosen

till vänster pekfinger. Vid 3 mätningar var dosen störst till

nöger hand.



Doserna till turrune och långfinger mättes vid tre tillfälLen

och visade något lägre värden relativt dosen till jiekfingret

för resp hand. Tre mätningar gjordes också av doser till en

punkt mitt pa underarmarnas öveisida. Där var dosen ca 25*

av max fingerdoser, till resp hand.

Op.biträdet hade vid 16 av de 17 mätningarna den högsta

mätta dosen till höger pekfinger. 3 mätningar till höger tumme

visade ett genomsnittligt värde något läqre än doser till

höger pekfinger. Dosen till underarmarna var ca 15% av maximala

fingerdosen till resp hand.

Fingerdoserna till den person som tar fram applikatorerna ur

Ra-bordet har vid alla mättillfällena visat störst värde till

höger pekfinger.

Mätningarna vid rengöring av applikatorer visade vid alla

mättillfällena att höger pekfinger hade den högsta nätta

dosen. Till tumme och långfinger var doserna i genomsnitt

något lägre än till pekfingret för resp hand. Dosen till under-

armarna var ca 20% av dosen till pekfingret. Den maximala upp-

mätta dosen vid rengöring av applikatorer under en dag var

1.58 rad till höger pekfinger. Totala aktiviteten var 572 mg

ekvivalent mängd Ra.

Kroppsdoser. Tabell 3 visar dosen i mrad/mg ekvivalent må"ngd

Ra till kroppen för olika personalkategorier.

11. Diskussion

Under applikationerna mättes den tid som varje moment tog. I

genomsnitt tog mätningen i rectum och blåsa hälften av den

totala applikationstiden, som i genomsnitt var 7.5 min.

Av intiesse kan vara att se vad en beräknad fingerdos blir

till operatören och op.biträdet i jämförelse med den mätta.

Det antas därvid att båda har sina fingrar p$ 20 cm avstånd

från ett punktformigt preparat under h la applied iionstiden,

samt att 10 cm utgörs av luft och i> cm vävnad. Beräkningarna

har gjorts med attenueringskoefflcienten för energin 0.8 MeV,

samt med V - 8.25 JL'£m . Kvoten mellan den beräknade dosen

och den mätta max dosen till fingrarna ligger inom en faktor 2.



Detta gäller för både operatören och op.biträdet, vid alla

mätningarna. Detta får anses som tillfredställande, med

hänsyn till de grova antagandena för beräkningen.

Från fingerdosmätningarna på operatören, sorr, har gjorts på 7

olika personer, framgår att dosen per mg är störst vid corpas-

packningarna. Detta resultat är också att förvänta, med hänsyn

till den roiativt lånqa tid som packningen tar.

Fiq 5 visar mrad/mg • in vid olika applikationer. Dosen är

mätt till operatörens vänstra pekfinger. Markeringen o och A

anger olika operatörer. Som framgår av figuren ligger appli-

kation 5 mer än en faktor 3 större än applikation 8. I övrigt

är de relativa avvikelserna mellan olika aDplikationer små.

Detta visar att likformigheten i arbetsmetodik är bra vid

olika applikationer, men att vissa olikheter finns som kan

bero på olika operatörers arbetssätt.

Mätningarna vid framtagning av Ra-applikatorer ur Ra-bordet

visar enligt tabell 1 ett högt max.värde 6.36 mrad/mg till

höger pekfinger. Detta erhölls vid packning av en applikator

med Ra-nålar. Dosen till höger pekfinger var 407 mrad och till

höger ringfinger 107 mrad, medan vänster hand fick ca 30 mrad.

Den stora skillnaden i dos mellan höger pekfinger och höger

ringfinger visar att avståndet till strålkällan lar varit li-

tet. De flesta applikationer görs med tidigare packade och

plomberade applikatorer. Emellertid packas en del strax innan

inlägget. Mätningarna visar att detta kan ge upphov till

relativt stora doser lokalt. Packningar av applikatorer bör

därför göras sparsamt.

Operatören och op.biträdet sitter under applikationen på ett

relativt konstant avstånd ifrån strålkällan, vilket borde

resultera i en lika stor dos till kroppen per mg applicerat,

vid olika applikationstillfällen. Som framgår av tabell 3 ar

max.värdet ca 2 gånger större än min.värdet (bröst och bäcken)

Detta beror på att när max.värdena erhölls var av den totala

aktiviteten, mg ekvivalent mängd Ra, 27% Cs och 73% Ra,

medan när min.värdet erhölls 57% Cs och 43% Ra.

Detta visar fördelen ur strålskyddssynpunkt, att använda Cs

istället för Ra, på grund av den större attenueringen i bly

av Cs:s gammastraining jämfört med Ra.
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s v a r a r tr«/>l i •:? v i s t ö r ' . ion s t o r a v a r u ' . . : ;r . t-n .

1 2 . i i.;PJ> sk_a t t r s ijj_ j a v a r s f i na e r dt:_s t • r

,'r.dcr första r.alvArr-t 1^75 har sanranla.'f 13 tjersoner växlat

som opor Jtöror. Vndor öon tiden rar Jon ser, utfört de fiesta

.implikationerna i;;ort 20* av san.nani-Kjt 346.

Följande antaqanden har iijorts f;3r att uppskatta Arsfirujer-

dosen till opera tören:

700 behandL mqar/år (tabell 4)

20» av dessa utförs av en person

133 rr.g/behandl ing (tabell 4}

1.0 3 mrad/mg (tabell 2)

Detta ger en fingerdos lika med 19 rad/år till operatörens

vänstra pekfinger.

De övrig3 personerna som deltar vid behandlingarna utom anes-

tosiläkaren, cirkulerar mellan funktionerna. Det är samman-

lagt ca 12 personer som växlar rr.ellan dessa funktioner.

Årsfingerdosen till dessa personer har uppskattats med föl-

jande antaganden;

700 behandlingar/år

12 personer växlar regelbundet mellan de olika befatt-

ningarna

96 mg/behandling ;tabell 4 ) . Detta gäller den sköterska

som tar fram Ra-applikatorerna.

133 mg/behandling t tabell 4) gäller för övriga funktioner.

Op.biträde 0.84 mrad/my (tabell 2)

Op.sköterska 0.06 mrad/mg

AnestesJsköterska 0.05 mrad/mg

Sköterska som rengör appl. 1.16 irrad/mg

Sköterska som tar fram Ra-appl. ur Ra-bordet 0.66 mrad/mg



Ovanstående förutsättningar resuterar i en årsfingerdos

lika med 20 rad till det finger som får genomsnittligt mest,

dvs höger pekfinger.

12.2 Uppskattning av årsdoser till bröst, panna och bäcken-

regionen

Med samma förutsättningar som ovan beträffande behandlings-

omfattning för operatörer, samt

0.048 mrad/mg till pannan (tabell 3)

0.018 mrad/mg till bröstet

0.010 mrad/mg till bäcken

ger följande uppskattade årsdoser

Panna 0.9 rad

Bröst 0.3 rad

Bäckenregionen 0.2 rad

För övriga personer utom anestesiläkaren gäller, förutom åc \

ovan angivna förutsättningarna beträffande behandlingarnas i

omfattning, för olika personer i

Panna Bröst Bäckenreg. \
(mrad/mg)

Op.biträde 0.058 0.048 0.049

Op.sköterska 0.023 0.017 0.012 f

Anestesisköterska 0.042 0.040 0.030

Sköterska som rengör appl 0.090 0.030 0.023

Sköterska som tar fram - nci n „., A .„. *
Ra-appl. ur Ra-bordet °'061 °'031 °'024

Ovanstående siffror har valts från en mätning där förhållandet

mellan aktiviteten Ra/Cs har varit ungefär detsamma som års-

genomsnittet. Detta leder till följande uppskattade årsdoser:

Panna 2.0 rad

Bröst 1.2 rad

Bäckenregionen 1.0 rad



Ämnestesiläkaren får en dos till händerna som är ca dubbelt

så stor som dosen till bröstet. Några årsdoser till anestesi-

läkaren har ej uppskattats eftersom några uppgifter om hur

många läkare som växlar vid denna befattning ej har gått att

få. De rutinmässiga dosmätningarna med film ger dock en upp-

skattning om årsdosen.

Dosen till bröstet mäts rutinmässigt med film på samtliga

personer. Den genomsnittliga dosen under 1973 och 1974 har

varit ca 1500 mrad till sköterskorna, samt varierat ca + 500

mrad omkring detta medelvärde för olika personer. För läkarna

, (operatörer) har motsvarande siffror varit ca 600 + 200 mrad.

Filmerna byts var 14:e dag. Den lägsta dos som kan registre-

ras på filmen är 40 mrad. Om dosen skulle vara mindre proto-

kollförs den ändå som 40 mrad. Detta kan innebära en över-

skattning av dosen vid fiInmätningen.

Storleksordningen i årsdosens variation från fiInmätningarna

som gäller till bröstet kan också antas gälla den uppskattade

dosen till pannan och till bäckenregionen.

Årsfingerdosernas variation omkring det uppskattade medelvär-

det är svårare att avgöra. Av tabell 1 gramgår emellertid att

den maximalt uppmätta dosen i regel är ungefär dubbelt så

stor som medianvärdet. Detta kan ge en uppfattning om års-

dosens övre gräns. Mätningarna visar emellertid att höga

doser kan erhållas lokalt till fingrarna, varför det måste ses

V som en mycket grov uppskattning.

13. Jämförelser med tidigare mätningar

Cl
w 1968 och 1971 mättes fingerdoser vid Radiumhemmets gyn. appli-

kationsavdelningar. Nedanstående siffror anger det uppmätta

medelvärdet av fingerdosen i mrad/mg till den hand som hade

den största dosen.
1968

1.1

0.7

1971

1.4

0.9

1975

1.0

0.8

Operatörens vänstra hand

Op.biträdets högra hand

Sköterska som rengör appli-

katorerna, högra hand 1.4 1.2
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Som framgår är skillnaderna mellan olika år relativt små.

Detta är också at.t förvänta eftersom strålskyddsanordningarna

och arbetstekniken har varit ungefär desamma mellan 1968-197 5.

Av tabell 5 framgår att den, med film, mätta årsdosen i genom-

snitt minskat något under tiden 1967-1974. Denna minskning

motsvarar ungefär den minskning i applicerad totalaktivitet,

som framgår av tabell 4.

Den minskade dosbelastningen till personalen som åstadkommits

sedan 1956 illustreras av följande. Dosbelastningen till

bröstet var 1956 ca 180 manrad sammanlagt på brachyradiumavd.

och gyn. op. avd.. Detta innebär ca 0.8 manrad/g ekvivalent

mängd Ra. 1975 blir den uppskattade dosbelastningen 25 manrad

på gyn. appl. avd., vilket ger 0.2 manrad/g ekvivalent mängd

Ra. Antalet behandlingar var ungefär 2 gånger så m ånga 1956

som 1975.

14. Avslutande kommentarer

Ett ständigt krav är att personaldoserna skall minskas så

mycket som möjligt. Som ett led i denna strävan kommer de de-

tektorer som nu används för att mäta dosraten i rectum och

blåsa, cadmiumsulfid kristaller, att bytas ut. De har en lång

responstid, och som har framgått ovan svarar mätningen i

rectum och blåsa för ungefär halva applikationstiden.

H De nya halvledardetektorer som inom kort skall tas i bruk

har en försumbar responstid, varför mättiden kommer att kunna

reduceras något. Detta kan förväntas ge längre stråldoser,

Q framför allt till operatören.

Den minskning i total dosbelastning till personalen som kan

åstadkommas genom strålskyddsförbättringar, inom ramen för

nuvarande behandlingsteknik, är trots allt relativt marginell.

Det utvecklingsarbete som pågår för att få en kliniskt an-

vändbar efterladdningsteknik till Radiumhemmets gyn. appli'

kationsavdelningar är därför angeläget, ur strålskyddssynpunkt.
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Dosintervall
mrad

12001-13000

11001-12000

10001-11000

9001-10000

8001- 9000

7001- 8000

6001- 7000

5001- 6000

4001- 5000

3001- 4000

2001- 3000

1001- 2000

« 1000

Antal konti-
nuerligt re-
gistrerade
personer

1961

1

1

2

2

5

5

6

7

16

48

93

1962

1

1

1

5

7

6

7

13

18

90

149

1963

1

2

3

6

7

12

22

89

142

1964

1

2

2

1

4

4

9

15

11

111

160

1965

2

4

5

6

15

14

104

150

1966

1

1

6

12

28

88

136

1967

3

11

29

146

189

1968

6

36

170

212

1969

9

31

174

214

1970

35

213

248

1971

3

30

187

220

1972

2

24

203

229

1971

1

29

183

213

1974

24

177

201

Tabell 1 Sammanställning över persondoser vid radiumhemmets gynekologiska avdel-
ning 1961 - 1974.



Personal
kategori

Operatör

Op.biträde

Op.sköterska

Sköterska som
tar fram
Ra-appl

Anestesi-
sköterska

Sköterska som
tvättar appl

Antal
mätningar

17

17

8

8

4

7

max
min
median

max
min
median

max
min
median

max
min
median

max
min
median

max
min
median

Vä.

pek.f.

2.10
0.57
1.03

1.33
0.03
0.52

0.17
0.03
0.08

0.55
0.03
0.30

hand

ring.f.

1.98
0.58
0.89

1.09
0.02
0.49

0.33
0.08
0.26

0.09
0.01
0.05

0.49
0.19
0.30

0.48
0.17
0.25

Hö.

pek.f.

1.37
0.29
0.75

1.46
0.29
0.84

0.14
0.03
0.06

6.36
0.10
0.66

2.76
0.87
1.16

hand

ring.f.

0.88
0.20
0.44

1.19
0.27
0.64

1.67
0.09
0.50

1.85
0.60
0.94

Tabell 2. Siffrorna i tabellen anger dosen i mrad/mg ekvivalent mängd Ra,



Personal-
kategori

Operatör

Op.bitrade

Op.sköterska

Sköterska som
tar fram
Ra-appl

Anestesi-
sköterska

Anestesi-
läkare

Sköterska
som tvättar
applikatorerna

Antal appl.
mätningarna
omfattar

18

18

16

13

16

16

Antal mät-
tillfällen

3

3

2

2

2

2

7

X
max
min
medel

nax
min
medel

max
min
medel

max
min
medel

max
min
medel

max
min
medel

max
min
medel

Panna

0.048
0.041
0.044

0.067
0.048
0.058

0.023

0.061

0.035

0.016

0.182
0.059
0. 098

Bröst

0.018
0.010
0.013

0.053
0.027
0.043

0.022
0.017
0.020

0.031
0.030
0.031

0.040
0.027
0.034

0.033
0.010
0.022

0.042
0.011
0.030

Bäcken
region

0.010
0.006
0.008

0.063
0.022
0.045

0.018
0.012
0.015

0.027
0.022
0.024

0.030
0.017
0.024

0.06

0.050
0.003
0.023

Höger axel

0.041
0.024
0.032

0.082
0.069
0.078

Vänster axel

0.050
0.039
0.048

0.068

Tabell 3. Siffrorna i tabellen anger dosen i mrad/mg» ekvivalent mängd Ra



Ar

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1/2 75

Totalt antal
behandlingar

1300

1110

1012

826

713

818

708

683

348

Total aktivitet
mg, ekvivalent
.nängd Ra

188

162

172

132

113

113

46

X

X

X

X

X

X

X

103

103

103

103

103

103 (1)

103 (2)

5

mg/ben

145

146

170

160

158

X38

133

Tabell 4. (1) Därav Ra 77%, Cs 23%

(2) " Ra 72%, Cs 28%



•sintervall t 1-?'? |

3001-4000

2001-3000| 2001-3

1001-2000

61000

11

1

4

11

i?f?

4

10

51

1970

13

5?

1971

2

10

29

1972

1

10

30

1973 i 157'
|
u.

1

10 I 10

32 T 3C

Tabell 5. Sar.nanst^llning över persondoser vid Radiumhemmets

gyn. applikations avdelningar.

Tabellen visar antalet personer inom olika dosintervall.

Poaon är ai=itt med filn.



Relativ ljussignal
per rad i vatten

1 . 4 •

1.2

1.0

1.8

Energi
(keV)

10 50 100 500 1000

Fig 1 Energiberoendet för "high sensitivity ribbons", LiF-dosimetrar

(Schuwert P. Personlig information)



Digits

200

100

20

o o

Exposition

10 50 100 150 200

Fig 2 Avläst sign il, med bagrundssignalen subtraherad, samt korrigerat för indi-
viduell känslighet, som funktion av expositionen



Anestesi läkare

O

Op.bitrade

KRAN.

KAUD.

Operatö,0

Anestesi-
/~\ sköterska

• .sköterska

Corpusvagn
SköterskaQ
som tar
fram Ra-appl.

Radium
bord

//t/ti

= Blyskydd

Fig 3 Operationssalen vid en av radiumhemmets gynckoloaiska applikationsavdelningar



Blyväygar ca 12 cm tjocka

Biyglasfönster ca 10 cm tjockt

Fig 4 Radiumbordet

Hål för
armar



m
mrad/mg * min

0.4 .

0.3 .

0.2 .

0 .1 -

(

»
>

• • " T I * ,

r

4

4

* 9

m

t

t

i

Applikation nr
8 10 11 12 13 14 15 16 17

Fig 5 Dosen i mrad/mg.min till operatörens vänstra pekfinger vid olika
applikationer
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