
FÖRSVARETS FORSKNINGSANSTALT

Huvudavdelning 4

901 84 UMEÄ

FOA Rapport

C 40126-W4(C3)

December 1980

KADMIUM-ANALYS IN VIVO

Ronny Bergman et al.

Sammanfattning

Programmet syftar till utveckling av en in vivo metod för snabb

selektiv analys av kadmiuminnehållet i enskilda organ, spec njure

och lever, med användning av neutron-aktivering. Här rapporterat

arbete avser fortsättningen efter en inledande teknisk och radio-

fysikalisk studie under 78/79. Metoden baseras på analys av

prompt gammastrålning emitterad vid neutroninfångning i isotopen

Cd 113, som utgör 12.3 % av ämnet kadmium. P g a extremt högt

tvärsnitt för den neutroninducerade reaktionen i Cd 113 är ana-

lyskänsligheten hög. Med neutroner i det intermediära energi-

intervallet, 1 - 100 keV, kan organ på olika avstånd från kropps-

ytan analyseras selektivt. Vi har studerat förutsättningarna för

tillämpning av främst 25 keV neutroner och genomfört orienterande

experiment avseende användning av fält av intermediära neutroner

genererade med partikelaccelerator. Resultaten visar, att

kadmiumnivån i njurarna på normalbefolkningen bör kunna mätas

med tillräcklig precision utan att dosen till mest utsatta

vävnader överstiger 40 mrad, varav drygt hälften från gamma-

strålning (vid kadmiumhalter högre än den normala i njurväv-

naden blir doserna motsvarande lägre),

att endast obetydliga osäkerheter (mindre än 20 %) i måttet

på njurarnas innehåll av kadmium introduceras även vid mycket

stora variationer i njurarnas läge i samband med mätningen

eller på grund av patienternas olika kroppsvikter.
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Möjligheterna att nå praktiska tillämpningar avseende analys av

kadmium in vivo synes därför vara mycket gynnsamma. Bl a bör

metoden kunna ge förutsättningar dels för insamling av nödvändiga

data för kvantitativ bedömning av sambanden mellan kadmiumhalter

i blod eller urin och organ och d-' med öka möjligheterna till

riktig tolkning av blod- och urinhalter hos exponerade personer,

dels för tillämpningar avseende direkt kontroll av organhalter,

speciellt hos svårbedömda fall. Utvecklingsarbetet sker vid

forskningsreaktorn R2 i Studsvik med användning av 25 KeV neu-

tronfält.
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KADMIUM-ANALYS IN VIVO

Slutrapportering av projekt 78/137:2 avseende tiden 79-09-11—80-

09-30. Projektet utgör en andra etapp mot tillämpning av så kal-

lad NAIV-metod (neutron-aktivering-jLn-vivo) för analys av kadmium

i inre organ, främst njurar och lever på människan. Som bakgrund

till etapp 2 görs här ett kort sammandrag av programmet, dess

syften och tidigare utfört arbete. För en mer detaljerad redo-

görelse av det inledande arbetet hänvisas till slutrapportering

från första etappen jämte dess bilagor 1 och 2.

BAKGRUND

Möjligheterna att nå praktiska former för icke-invasiv kadmium-

analys i kliniska och medicinska tillämpningar studeras inom

detta program med utgångspunkt från neutronaktivering in vivo.

Metoden baseras på analys av prompt gammas training som utsänds

vid neutroninfångning i isotopen Cd 113, vilken utgör 12.3 % av

ämnet kadmium. Programmet inleddes under 78/79 med en teknisk

och radio-fysikalisk studie av förutsättningarna för mätning av

ur arbetarskyddssynpunkt tillräckligt låga sub-patologiska kad-

miumnivåer i lever och njurar med hänsyn till stråldoser och

tillgängliga strålkällor. Med högenergetiska neutroner (kinetisk

energi över 100 keV) kan tillräckligt hög känslighet nås för

mätning av övre gränser för kadmiumkoncentrationer i lever och

njurar hos normalbefolkningen. Sådana höga energier är dock inte

optimala för iii vivo analysen främst i fråga om dosbelastning

och djupupplösning. Vi har istället kombinerat NAIV-teknik med

användning av neutroner i det intermediära energiintarvallet,

1 - 100 keV. På detta vis blir dosen avsevärt lägre, såväl till

mest utsatta vävnader som integralt över den exponerade delen av

kroppen samtidigt som analystiden förkortas.

Under den första etappen inleddes studiet med användning av 24.5

keV neutroner från reaktor R2 i Studsvik. Detta neutronfält är

överlägset i-ndra tillgängliga alternativ med hänsyn till



analyskänslighet och dosbelastning. Resultaten från denna in-

ledande etapp tydde på att:

- kadmiumnivån i njurarna på normalbefolkningen bör kunna mätas

med tillräcklig precision utan att dosen till mest utsatta

vävnader överstiger 40 mrad, varav drygt hälften från gamma-

straining (vid kadmiumnivåer högre än den normala i njurväv-

naden blir doserna motsvarande lägre),

- endast obetydliga osäkerheter (mindre än 20 Z) i måttet på

njurarnas innehåll av kadmium introduceras även vid mycket

stora variationer i njurarnas läge i samband med mätningen

eller på grund av individernas olika kroppsvikter.

Dessa slutsatser bygger på erfarenheter från våra experiment med

idealiserade system av modellorgan av njurar och lever i vatten-

fantom. Det närmast fortsatta arbetet, som här avrapporteras som

etapp 2, har inriktats på att bedöma analysmöjligheterna vid när-

varo av naturligt förekommande ämnen och normala föroreningar i

viktiga vävnader, att komplettera dosimetrin med användning av

jonisationskammare samt att studera tillämpningar av NAIV-metoden

med vissa andra strålkällor som valts mot bakgrund av källornas

tillgänglighet.

Kadmiummätningar på vävnader

En avgörande faktor för känslighet och precision i mätningarna

av kadmium med NAIV-metoden utgör den bakgrund av fotoner som

inte har sitt ursprung i neutroninfångning i kadmium. I tidigare

studier har vi konstaterat att bidraget från gammastrålning från

reaktoromgivningen, neutronfältet och infångning av neutroner

spridda i det exponerade materialet är tillräckligt begränsat

för att nå hög känslighet vid ur strålskyddssynpunkt acceptabla

stråldoser. Vid dessa studier användes emellertid en idealiserad

modell av kroppen med organ bestående av lever- och njurfantomer



placerade i vattenbehållare.

Under det fortsatta arbetet har vi använt oss av riktiga väv-

nader bestående av fårkropp eller nötlever.

Syftet har varit att komplettera modellstudien genom att fast-

ställa analysmcjligheterna vid närvaro av naturligt förekommande

ämnen och normala föroreningar i viktiga vävnader. De frågor

som i första hand beaktas är:

- om enstaka nuklider i de ämnen som bygger upp vävnader kan

avge tillräckligt intensiv gammastrålning av sådana energier

att det märkbart eller allvarligt påverkar analyskänsligheten

avseende kadmium,

- om det eventuella bidraget f. 11 gammabakgrunden är delvis

vävnadsspecifikt (ben, benmärg, muskelvävnad och levervävnad),

- om de föroreningar som normalt förekommer i leverorganet för-

utom kadmium kan förväntas påtagligt störa analysen,

- om heterogeniteter i exponerade vävnader med avseende på

täthet och ingående vävnader, dvs kaviteter, mjuk- aller ben-

vävnad bidrar signifikant till osäkerheter i mätresultaten

vid olika ingångsfält.

Vid försöken har använts flått och urtaget får samt nötlever. Av

utrymmesskäl har vid analysen endast den övre halvan av fårkrop-

pen använts bestående av hals, framläggar, bröst och rygg fram

till två kotor under nedre revbensparet. Fårkroppens vikt var

10 kg och leverns 4.5 kg. Materialet användes i fryst tillstånd.

Fårkropp och lever analyserades var för sig samt i kombination

med njurfantom innehållande 250 mg Cd. Med njurfantomen inpla-

cerad i brösthålan i höjd med de relativt stora muskelmassorna



i bogen lades strålfält genom ryggen respektive genom ena fram-

läggen med njurfantomen placerad centralt i ingångsfältets rikt-

ning. I kombination med lever placerades njurfantomen främst med

ingångsfältet centralt genom båda materialen. Analysuppställ-

ningen illustreras schematiskt i fig 1.

Kadmiummängd och analystid (10 - 15 min) anpassades till att ge

tillräcklig statistisk precision (S.D. från 3 till 8 % av mät-

värdet) för bedömning av bl a mätosäkerheter på grund av olika

strålfältsinriktning.

Resultaten visar att:

- bakgrunden till det intressanta gammaenergiintervallet omkring

558 keV är lika för alla mätningar, trots olika vävnadsvoly-

mer, vävnadstyper och innehåll av främmande ämnen,

- muskel- och benvävnad från får och lever från nöt har vare sig

signigikant mätbara kadmiumhalter eller andra föroreningar

som kan inverka störande på analysen,

osäkerheten i uppmätt kadmiumhalt i njurorganet beroende på

strålfältets placering genom ryggpartiet eller genom de större

muskelmassorna i bogpartiet är mindre än 20 %.

Vi konstaterar utifrån dessa försök att de exponerade vävnaderna

i sig ger samma betingelser för analysen av kadmium som de för-

enklade organ och den kroppsmodell som vi använt tidigare. Även

om human levervävnad kan innehålla främmande ämnen av annat slag

och i andra koncentrationer än vad som normalt finns i lever från

ko tyder såväl de experimentella resultaten som en radiofysika-

lisk inventering av rimliga föroreningar på att man inte skall

förvänta sig väsentligt förändrad känslighet vid analys på

människa.



Bestämning av kadmiumhalter

För in vivo analys av kadmium fordras kännedom om mätkänslighet

och precision vid olika kadmiumhalter under förhållanden som,

beträffande mätgeometri, kroppsstorlek, njurarnas läge mm, täcker

de variationer man möter i praktiken.

Hur förfarandet tillgår i princip illustreras genom de mätningar

vi gjort på kända kadmiumhalter under olika tider med beaktande

av den precision i uppmätt intensitet av 558 keV gamma som resul-

terar från stockastiska variationer samt osäkerheter i organläge

och kroppsvolym. Ur fig. 2 kan utläsas med vilken precision kad-

miumhalten kan bestämmas (intervallet B till C) vid uppmätt in-

tensitet (nivå A) under 15 min med nuvarande uppställning. Käns-

ligheten kan ökas betydligt genom en för in vivo analys mera

optimal instrumentuppställning, men framförallt genom användning

av den högeffektiva instrumentering som finns kommersiellt till-

gänglig och som bör komma ifråga för kliniska tillämpningar.

Relativ biologisk effektivitet

Det fordras generellt mindre doser genom neutronstrålning för att

åstadkomma samma effekt i levande system som en given dos genom

gammastraining. Man anger detta med att neutroner i allmänhet

har hög relativ biologisk effektivitet (RBE).

Ur strålskyddssynpunkt har man beaktat den skilda effektiviteten

genom att introducera en kvalitetsfaktor (QF), som multipliceras

med neutrondosen för att med viss säkerhetsmarginal ta hänsyn

till neutronernas större RBE. Man uttrycker på så vis dosen i

dosekvivalent belastning. Kvalitetsfaktorn varierar med neutron-

energin men är som högst omkring 10. För termiska neutroner är

QF lika med 2.



Ganska få experimentella studier finns för närvarande över RBE

med avseende på förändringar som kommer till uttryck hos den ex-

ponerade individen (somatiska effekter) eller dess avkomma (gene-

tiska effekter) med avseende på neutroner i det intermediära

energiintervallet 0.5 - 500 keV. Den information som finns till-

gänglig behandlas av Bergman (1976) och Saleh och Bergman (1980).

Utifrån detta material förefaller det tveksamt on den nu använda

övre nivån på QF för neutroner verkligen ger betr/ggande marginal

ur strålskyddssynpunkt för effekten avseende intermediära neutro-

ner över omkring 100 keV. Det finns uppenbart risk för en under-

skattning av den genetiska effekten både med avseende på domi-

nanta och recessiva förändringar. För intermediära energier från

ca 25 keV och lägre verkar däremot QF ge en överskattning. Den

RBE som erhållits för synliga kromosomförändringar hos mammala

cellsystem och växtmaterial är omkring 2 vid 10 keV och 7 vid

50 keV. För den påverkan som leder till punktmutationer eller

recessiva effekter synes 25 keV neutroner ge lägre effekt än

tenniska neutroner, medan den för ca 10 keV verkar vara så låg,

att ingen signifikant effekt över kontrollnivåerna erhållits i

det levande (växt och insekt) material som exponerats för doser

på samma nivå som vid de högre neutronenergierna där effekten är

klart fastställd. Med nuvarande kunskaper förefaller det sanno-

likt att RBE för det 24.5 keV neutronfält vi använder ligger nära

men något under RBE för termiska neutroner, eller (med tillräck-

lig hänsyn till variationer beroende på effekt) inom en faktor

två från RBE för termiska neutroner. För beräkning av dosekviva-

lenten för det blandade strålfältet användes därför QF = 5 för

neutronkomponenten i 24.5 keV neutronfältet och QF = 15 för

100 - 200 keV neutroner.

Dosimetri

Den spektrala fördelningen av neutroner mättes under föregående

etapp. Omkring 4 % av neutronflödet har energier på omkring 100

keV eller mer. Termiska neutroner ingår i det primära
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neutronfältet i obetydlig utsträckning. Vid incrängning i väv-

naden förändras spektrum av neutroner och ganmastrålning succe-

sivt. Bl a ökar komponenten tenniska neutroner in till visst djup

medan de högenergetiska neutronernas flöde avtar. Detta innebär

en förhållandevis komplex spektral bild ur dosimetrisk synpunkt.

Vi har därför valt att genomföra dosbestämningar på flera sätt,

för attt genom redundansen säkerställa att alla viktiga dostill-

skctt beaktas. Med avseende på tidigare mätningar hänvisas -ill

föregående slutrapport för etapp 1. I huvuddrag baserades dosbe-

räkningarna på mätningar av neutronspektrum med protonrekyldetek-

tor, mätningar på olika djup i bestrålad vattenfylld humanfantom

av gammastrålning och tenniska neutroner med termoluminescens-

dosimetri respektive av neutroner med energi under 0.6 keV. Som

komplement bestämdes doserna utifrån Monte-Carlo beräkningar av

doser på olika djup i vävnad fr3n 25 keV neutroner och gamma-

strålning.

Mätningar med jonisationskammare

Principen för en jonisationskammare medför att man direkt kan

mäta den energiöverförande växelverkan mellan strålfältet och Jet

exponerade materialet i form av jonisat;jner. Idealt erhåller nian

på så vis information om dostillskof' ;i från alla komponenter

oavsett energifördelning och strålslag. "ör att separera dos-

bidragen från neutroner och gamma har vi i samarbete med Statens

strålskyddsinstitut använt två jonisationskanmare varav den ena

var både för gamma- och neutrondosmätning vävnadsekvivalent på

kammarväggmaterial och gas (64 % metan, 34 % CO- och 3 % N ) och

den andra anpassad för selektiv mätning av gamma-dosen genom an-

vändning av C0-. Konstruktionen och mätprincipen finns närmare

beskriven i arbete av A. Montelius (Radiofysiska institutionen

Stockholm).
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Dos från neutroner respektive gamma (se tabell 1) mättes dels i

det primära fältet av 24.5 keV neutroner dels efter strålens

penetration genom vavnadsekvivalent plast av tjocklek 7 mm, som

är ungefär lika med fria medelväglängden för detta neutronfält.

Tabell 1. Doser från neutroner och gamma i primärt fält av 24.5

keV neutroner och efter penetration av 7 mm vävnads-

ekvivalent plast baserade på jonisationsmätningar med

dubbel-kammarteknik (ref A. Montelius).

Strålfält Dos från neutroner Dos från gammastrålning
mrad/min mGy/min mrad/min mGy/min

primärt fält
av 24.5 keV n 8.4 (0.084) 5.4 (0.054)

fält efter
7 mm vävnads- 4.8 (0.048) 8.4 (0.084)
ekv. material

Särskilt för de lägre neutronenergier det icke-termaliserade

neutronfältet har inom ca 5 cm från ingångsytan kan jonisations-

baserad dosuppskattning ge nlgot för låga doser. Det beror bl a

på att en relativt stor del av den energi som förts över på ato-

mer (främst väte) vid neutronkollision i vävnad, absorberas

genom så kallade atomkollisioner. Sådan växelverkan genererar

betydligt färre antal jonisationer än vid energiabsorption från

exponering för högenergetiska neutroner eller gammastrålning.

Jonisationskammarmätningarna ger dock ytterligare belägg för att

högenergetiska neutroner inte ger stor dos ens till den ytliga

mest utsatta vävnaden. Precisionen i mätningarna ger inte signi-

fikant olika dos för de två fallen i tabell 1 men tillåter slut-

satsen att gamma-dosen är av samma storlek som vid tidigare

mätningar baserade på TLD.
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Enligt mätningar med TLD, som ger en okänd överskattning av

neutrondosen från termiska neutroner, kan ca 30 mrad per minut

erhållas i mest utsatta vävnad. Försiktigtvis utgår vi från detta

högre värde vid bedömning av dosbelastning.

Med hänsyn till strålkvaliteten på 24.5 keV neutronfältet beräk-

nas därför dosen från neutroner i mest belastade vävnad (hudepi-

telet) ligga i intervallet 40 - 70 mrem (0.4 - 0.7 raSv) och den

totala dosen i intervallet 50 - 90 mrem (0.5 - 0.9 mSv) vid 1

minuts exposition. Analogt erhålles för den integrala dosen, som

i huvudsak beror på gammastrålning och tenniska eller nästan

termiska neutroner, en integral dosekvivalent på 50 gramrem per

minut.

Dosekvivalenten till vänster njure är 40 mrem per minut (0.4 mSv

per minut). Förutsatt att strålfältet lägges så ofördelaktigt att

kvinnliga gonader befinner sig centralt i ingångsfältets rikt-

ning, kan samma dos beräknas erhållas som i vänster njure. Man-

liga gonader ligger helt utanför det primära strålfältet. Spridd

strålning kan beräknas ge 0.2 mrem per minut (2.10 Sv per minut)

varav mindre än 5 % från neutronstrålning.

Alternativa analysmetoder och strålkällor

En WAIV-metod introducerades av Biggin et al. (1972) i Birmingham

genom användning av cyklotronproducerade snabba neutroner med

omkring 2 MeV i medelenergi. Metodiken var främst avsedd för

analys av kadmium i lever. De högenergetiska neutronerna innebar

doser på omkring 1 rem för analys av normala kadmiumhalter i

levervävnaden. Tekniken har därefter utvecklats bl a genom över-

gång till portabel neutronkälla baserad på ett 10 Ci plutonium-

beryllium system (Thomas et al. 1979), vilket för normala bak-

grundsnivåer av kadmium i lever har givit 50 - 70 mrem under

10 min exponering.
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Brookhaven (USA) har samtidigt och i kontakt med Birmingham-

gruppen utvecklat en portabel 85 Ci plutonium-beryllium källa för

analys av kadmium i såväl njure som lever (Vartsky 1977) . Dosen

till njurorganet beräknas till 670 mrem för mätning av 2.5 mg i

vänster njure eller 1.8 pg/g (våtvikt) i levern. Denna källa ger

neutroner med medelenergi 4.5 MeV vilket innebär stor penetra-

tionsförmåga i vävnad för strålfältet. Integraldosen har beräk-

nats till ca 2.5 mJ (Ahlgren 1980).

Försök med americium-beryllium källa för NAIV tillämpningar (Al-

Hiti 1979) tyder på en förhållandevis hög dosbelastning speciellt

från gammastrålning för given analyskänslighet jämfört med Pu-Be

källa.

Vid radiofysiska institutionen i Lund har utvecklats en in vivc

metod, XRF (Ahlgren 1980) med användning av röntgenfluorescens

från kadmium. Detektionsgränsen 20 - 40 ugCd/g (våtvikt) i njur-

barken motsvaras av en medeldos till njuren på 0.6 mGy och en

integral dos på 0.4 mJ. XRF metodiken utgör ett mycket intressant

alternativ med komplementära möjligheter i jämförelse med NAIV-

metodik.

Med utgångspunkt från den betydligt lägre dosbelastning man kan

erhålla både till mest belastad vävnad och integralt med inter-

mediära neutroner i jämförelse med snabba neutroner för lika

analyskänslighet har vi studerat möjligheterna med accelerator-

producerande neutroner av intermediära energier baserade på

(p,n)-reaktioner i litium.

Mätningar har gjorts vid Van de Graaff accelerator i Studsvik med

användning av olika neutronstrålar. I fig 3 illustreras analys-

känsligheten (gammasignalen från Cd) som funktion av djupet i

vatten vid exponering med nominellt 75 keV respektive 100 keV

neutroner. Som jämförelse har motsvarande kurva för 24.5 keV

neutroner från reaktor R2 lagts in i figuren. På grund av
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protonernas energiförlust vid penetration av det neutronprodu-

ceran^e litiumskiktet erhålles förhållandevis breda neutron-

energifördelningar med en lågenergetisk komponent på några keV

överlagrad på ett strålfält med huvuddelen inom 20 keV från den

nominella energin.

Det framgår av fig 3 att normerat till analyskänsligheten i yt-

skiktet eller på djup omkring 7 - 10 cm ger valet av 24.5 neutro-

ner väsentligt högre känslighet i mellanliggande oirråde, som med

lämplig fältinställning omfattar ena njuren.

För analys av en given kadmiumhalt behövs således ett lägre

neutronflöde vid användning av 24.5 keV neutroner än vid använd-

ning av neutroner med högre energier. Dessutom är den maximala

dosen, som erhålles i hudepitelet, lägst för 24.5 keV neutronerna

vid givet neutronflöde och står i proportionerna 1:3:4 för res-

pektive 24.5, 75 och 100 keV neutroner.

Dosen från termiska neutroner och gatnmastrålning har studerats

genom TLD-mätningar i strålfältets centralaxel och radiellt i

fältet på olika djup i vattenfylld humanfantom vid olika neutron-

energier. I fig 4 visas djupdosfordelningen för 100 keV neutroner

och som jämförelse även fördelningarna för 24.5 neutroner.

De acceleratorproducerade neutronfälten ger en något högre dos

från termiska neutroner på större djup, vilket är att förvänta

på grund av det större antal kollisioner med vävnaden som fordras

för termalisering vid högre initial neutronenergi. Till del redu-

ceras penetrationen axiellt i ingångsfältets riktning genom den

ckollimerade neutronstråle som använts för att erhålla gynnsam

neutronfluxhastighet. Det intressanta vävnadsområdet ur analys-

synpunkt nås effektivare med nuvarande okollimerade stråle än

med en kollimerad. Ett ökat neutronflöde, vilket förhållandevis

lätt kan åstadkommas, bör därför snarare utnyttjas för att för-

korta analystiden än för strålfältsbegränsning med kollimator.
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Det framgår också av fig 4 att gammadosen i det acceleratorpro-

ducerade neutronfältet är mycket lägre på ingångssidan än mot-

svarande för 24.5 keV neutronfältet och att det avtar snabbare

med djupet. Till del kompenserar detta iör högre QF för ytdose:

från 75 och 100 keV neutroner jämfört med 24.5 keV och integral-

doserna från de acceleratorproducerade strålfälten är sammantaget

obetydligt större än för de reaktorproducerade.

Kadmiumanalys i samband med vissa studier av yttre och inre

miljö

Icke-invasiv teknik för analys av kadmium har bäring på frågor

även utanför det rent arbetshygieniska intresseområdet.

Möte på SNV

Som ett led i kontakter med eventuellt andra intressenter och på-

gående eller planerad FoU med relevans för kadmiumanalys in vivo

hölls 20 maj 1980 ett möte på Statens naturvårdsverk på initiativ

från vår projektgrupp med representanter för XRF-tekniken från

Radiofysiska institutionen, Lunds universitet, samt ASF, SNV,

CTH, Kl, SLV, Studsvik Energiteknik och FOA.

För fysiologisk forskning och kliniska tillämpningar är intresset

för in vivo analys bekant sedan tidigare, bl a genom det verksam-

hetsfält som projektgruppen i sig täcker. Utöver detta har

Statens livsmedelsverk frågor om kadmium i miljö och livsmedel

där kadmiumanalys in vivo erbjuder en intressant möjlighet, SLV

uttryckte sitt intresse för fortsatta kontakter.

En jämförelse mellan NAIV- och XRF-metodik visar på utmärkta

möjligheter att, med tillgång till de fördelar som metoderna har

sett som ett system för in vivo analys av kadmium, kunna upprätt-

hålla en tillräckligt anpassbar resurs för flertalet kliniska

tillämpningar på arbetarskyddsfrågor. Som exempel kan anföras

teknikval för analys av enstaka individer med misstänkt hög
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exposition för kadmium eller rutinmässigt återkommande analys av

personalkategori inom kadmiumindustri för kontroll av eventuell

långvarig låg exposition och möjligheter till avställning till

annat arbete av individ vid indikation på ökade halter eller vid

för liten marginal till patologiska och yrkeshygieniskt oaccep-

tabla nivåer.

I grova drag har metoderna följande ganska likartade prestanda:

- ungefär lika känslighet för analys av låga kadmiumhalter i

njurarna (15-60 ug/g),

- mest belastade vävnader (hudepitel) får vid analys av dessa
2

låga kadmiumnivåer med XRF-metod 0.9 rad över 3 cm och med
2

NAIV-metod och 24.5 keV neutroner 0.09 rem över 8 cm ,

den absorberade energin över alla vävnadsområden (integral-

dosen) är med XRF-metod 40 gramrad och med vår NAIV-metod 50

gramrem, dvs i båda fallen mindre än 1 % av den energi (om-

kring 6000 gramrad), som i genomsnitt per år absorberas i

individen på grund av den naturliga strålningen i kroppen

och omgivningen.
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Samt följande särdrag:

NAIV-metod
Vår metod:

Fördelar Nackdelar

Snabb. Analyserar bakgrunds-
nivåer i njurarna med till-
räcklig precision på omkring
1 minut.

Fordrar tillgång till reaktor
eller accelerator, vilket
finns i begränsat antal vid
våra universitet och högsko-
lor i mellan- och södra
Sverige samt Studsvik.

- Robust. 1 praktiken oberoen-
de av osäkerheter i njurar-
nas läge, störningar från
kadmium i lever respektive
omgivande vävnader samt pa-
tienternas kroppsvikt.

XRF-metod:

Fördelar Nackdelar

Metoden kan appliceras på
flertalet sjukhus med
instrumentering för ultra-
ljuds-sondering av organläge.

Känslig för variationer i
njurens läge. En variation
på 1 cm förändrar signalen
en faktor 2 - 3 .

Kan analysera begränsade
volymer av njuren.

Kräver kontroll av njurens
exakta läge m h a ultraljuds-
sondering och därför närvaro
av någon som kan tolka svaret
från ultraljudsmätningen.

Relativt långsam. Fundamen-
tala problem att komma under
30 min analys för nivåer ner
mot normal bakgrund i nju-
rarna.

Man var överens om det lämpliga i att gemensamt pröva tillämp-

ningar av in vivo analys med hänsyn till respektive metods
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speciella möjligheter.

Möte i Studsvik

I samarbete mellan FOA 4 i Umeå och Studsvik Energiteknik har

ekologisk studie plbörjats åseende fältprovtagning av jord och

vatten samt spannmål i områden som på geokemiska grunder för-

väntas ha naturligt höga kadmiumhalter respektive för svenska

områden genomsnittlig nivå.

Vid möte 1 september 1980 i Studsvik informerade vi SLV, SLU

Ultuna och Kl (förutvarande omgivningshygieniska avd SNV) om

projektet och inbjöd till samarbete på angränsade miljöfrågor

om kadmium. Samarbetet på fältstudien har som följd av denna

sondering utökats till att omfatta även SLU. Indirekt har detta

projekt och de diskussioner som upptogs om angränsade kadmium-

frågor relevans för tillämpning av in vivo analys särskilt av-

seende individer med extremt intag av kadmium genom vissa födo-

ämnen beroende antingen på naturligt höga halter i födoämnes-

komponenter (bl a vissa svampar och musslor) eller tillförda

föroreningar i begränsade ekosystem.

Tillsammans med SLV (B v Hofsten och P Mattsson) och Kl (M Pis-

cator och K-G Elinder) planeras nu vid FOA (R Bergman och S

Nilsson) studier som berör dessa frågor. Initialt kommer sanno-

likt att användas in situ aktivering av kadmium i födoämnen för

tracerteknik i samband med upptags- och omsättningsstudier. På

sikt förväntas detta leda till tillämpningar av NAIV-metodik i

samband med animal- och humanstudier.

Slutsats

Under etapp 2 har de radiofysikaliska och tekniska förutsätt-

ningarna för tillämpning av NAIV-metod och användning av accele-

rator- eller reaktorproducerade neutronfält slutförts. Speciellt

mot bakgrund av de analyser på riktiga vävnader som gjorts under
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denna etapp anser vi det nu klart visat att:

- metoden ger tillräcklig analyskänslighet för in vivo analys

av kadmium i njure även vid normalt låga halter,

- metoden ger ur strålskyddssynpunkt låg dosbelastning även med

hänsyn till varierande biologisk effektivitet mellan såväl

gammastrålning och neutroner som mellan olika neutronkompo-

nenter i strålfältet.

ASF har stött utveckling av två olika metoder för kadmiumanalys

in vivo, dels här aktuell NAIV-metod och röntgenfluorescensmetod

(XRF). Båda dessa ger möjlighr.t till känsliga analyser vid avse-

värt lägre dosbelastning än vad som är fallet med andra tänkbara

analysalternativ. Metoderna har var för sig vissa positiva sär-

drag för speciella analystillämpningar.

Vi an^er det vara för arbetarskyddet väsentligt att ha tillgång

till det anpassbara system för in vivo analys av kadmium som

NAIV- och XRF-metodik sammantaget utgör.

Det närmast fortsatta arbetet gäller i huvudsak tillämpning på

arbetarskyddsfrågor, bl a med in vivo analys på 20-talet arbetare

med långvarig exposition i kadmiumindustri. Möjligheter finns

dock att på sikt samordna en satsning på kliniska och medicinska

tillämpningar mellan ansvariga för frågor rörande yrkes-, omgiv-

nings- och livsmedelshygien.
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