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SAMMANFATTNING

In-oxin är ett radio farmakum som inom nuklearmedicinsk
diagnostik och forskning används för märkning av olika typer
av blodkroppar och proteiner. Oetta forskninguppdrag
(SSI/P279-84) har haft till uppgift att utreda strålskydds-
problematiken i samband med hanteringen ay. In-oxin. Risken
för kontaminering, och penetration av In-oxin i sk/dds-
handskar och hud har undersökts. Rapporten redovisar också
beräkningar av deo absorberade dosen till huden vid en konta-
minering av... Inxoxin, där också hänsyn tagits Lill
föroreningen In / In.

Undersökningen av 288 skyddshandskar har visat i -tt dst
allUd, oberoende av arbetsmoment, föreligger kontor,.!^i inci
av In, från några Bq till någon kBq. Uppseendeväc^jnce •ar
varit kontamineringen på preparatflaskor och blybur-'ar
vid leveransen. Förutom In återfanns flera anc. a
nuklider med aktiviteter upp till flera tiotals kBq.

Undersökt radionuklidrenhet visar att samtliga l^ve
ligger under det i farmakope'en rekommenderade grr:.'- v
Penetrationsförmågan av In-oxin i skyddshandskar v .s
sig vara försumbar. Mätningar in vivo på grishud visade atc
penetrations förmågan var liten och ej överskred ett djup om
några mikrometer.

Beräkningar utifrån de experimentella resultaten vise: s-,..
pga konversionselektronerna från In och In sax b>jta-
partiklar från In, höga absorberade doser till m-oens
basalcellsskikt kan erhållas vid en långvarig hudkonta-
minering, i storleksordningen flera Gy.

(2)
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SUMMARY

The radiopharmaceutical In-oxine is used in labelling of
different blood cells and proteins. Due to its liquid state,
there is always a risk for contamination during handling
procedures. The aim of this project (SSI/P279-84) was to eva-
luate the contamination risks, when using this radiopharma-
ceutical. The investigation includes calculations of the
absorbed dose to the skin after a contamination of ' In-
oxine, including the radionuclide impurity In / In.

Investigations of 288 protection gloves shows that there is
always a risk for contamination, when working with In-
oxine. On the protection gloves, we found activities normally
ranging from a 100 Bq up to a few kBq. Noticeable is the
contamination on the vials, already before their use. Besides

In we found most of the radionuclides used in nuclear
medicine, with activities up to tens of kBq.

The radionuclide impurity was clearly detectable but below
the recommended value.

The penetration of In-oxine in protection gloves of
latex was negligible. Measurements of penetration in skin was
evaluated with two independent methods; in vivo using a
surface barrier detector, and by autoradiography. The
measured penetration was less than a few micrometers.

Calculations from the experimental contamination values
show that the absorbed dose to the basal cell layer could be
in the order of several Gy.

(3)
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INLEDNING

UNDERSÖKNINGENS SYFTE

Generellt föreligger alltid en risk för kontaminering vid
hantering av öppna preparat. Denna utredning har haft som
målsättning att kartlägga storleken av kontamineringen vid
olika hanteringsmoment i samband med märkningsarbeten med

In-oxin, samt att beräkna den absorberade dosen till huden
vid en eventuell hudkontamination.

Undersökningen har indelats i fem olika moment enligt
följande:

A. Kontaminationsrisken vid olika hanteringsmoment i samband med
märkningsarbeten.

B. In-oxinets förmåga att penetrera skyddshandskar av latex.

C. In-oxinets förmåga att tränga ner i hudskikten.

D. Teoretisk beräkning av stråldosen till huden från In,
Inm och In.

E. Bestämning av absorberade dosen till strålkänsliga skikt i
huden.

BESKRIVNING AV RADIOFARMAKUMET 111In-OXIN

In-oxin är ett öppet preparat i vätskeform. Det används
inom sjukvården framför allt vid märkning av olika kompo-
nenter i blodet (ex. leukocyter, trombocyter, antikroppar,
polymorfonukleära granulocyter, plasmaproteiner) för att
kunna följa deras kinetik och distribution. De flesta av
dessa blodkomponenter utgör grundstenar i kroppens försvars-
mekanismer. Att kunna följa dessa innebär stora möjligheter
till diagnostik av olika sjukdomstillstånd. Kunskapen om
blodkropparnas roll i olika försvarsmekanismer ökar konti-
nuerligt, och detta har inneburit en ökning av användningen
av In-oxin. Märkning av monoklonala antikroppar (MAK) sker
i allt större utsträckning med In. Användningen av MAK
inom nuklearmedicinsk diagnostik kan förväntas öka under
kommande år.

In-oxinets användningsområden inom industrin är vari-
erande, och används bl.a för liknande märkningar som inom
sjukvården, samt in vivo eller in vitro på försöksdjur.

(4)
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Indium Sr en lågtoxisk, silverlik metall. Det finns 28 iso-
toper av indium, varav en är stabil och de övriga sönder-
faller med halveringstider från 0,27 s till 5-10 år. Tjugo
av isotoperna har metastabila tillstånd med halveringstider
från 1.5 sekunder och uppåt. För nuklearmedicinska under-
sökningar med scintillationskamera har In lämplig
halveringstid och lämpliga fotonenergier.

In är en acceleratorproducerad nuklid, genom reaktionen
Cd(p,n) In, och sönderfaller genom elektroninfångning

med en halveringstid på 2,83 dagar. I figur 1 ges sönder-
fallsschemat för In.

1^ln(2.83d)
0.0

0.4167/

( 1 ) \ 0.2454

<2X
0.0

43 C d

Figur 1. Sönderfallsschema för In, där (1) och (2) be-
tecknar de båda övergångarna.

Vid det första deexcitationssteget (1) emitteras en foton
på 171 keV (90,5 % sannolikhet) eller en konversionselektron
på ca 147 keV (9,5 % ). Från det andra steget (2) emitteras
en foton på 245 keV (94 %) eller en konversionselektron på ca
222 keV (6 % ) . Vi får således ett mycket stort utbyte (185 %)
av fotoner med energier lämpliga för scintillationskamera-
studier.

I kemiska föreningar har indiumatomen endast ett valenstal,
3+, vilket innebär vissa begränsningar för kemiska före-
ningar, men en stor fördel när det gäller den kemiska
strukturens stabilitet.

För att kunna utnyttja In till blodkroppsmärkningar
erfordras en transportmolekyl, av vilka oxin blivit den mest
använda molekylen. Oxin är en förkortning av 8-hydroxyquino-
line, ett komplex med oktaederstruktur där en NO-grupp har

(5)
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en ledig bindningsplats. D-2t binds tre oxinkomplex till varje
indiumatom genom kovalent bindning, figur 2. Komplexet är
lipidlösligt, och kan penetrera cellmembran genom passiv
diffussion.

111.Figur 2. '" In-oxinkomplex där de tre oxinmolekylerna möjlig-
gör penetration genom cellmembranet, varefter indiumatomen
binds irreversibelt inuti cellen.

Transferrin är ett plasmaprotein, med förmåga att trans-
portera järn. Det har visat sig att indium binder sig mycket
starkt till transferrin. Transferrin-märkning går således
utmärkt att utföra helt in vivo, genom intravasal injektion

av In-oxin.

Vid märkning av celler är det, p.g.a. transferrinet, abso-
lut nödvändigt att all plasma avlägsnas för att diffusions-
processen inte ska konkureras ut av kovalenta bindningar med
transferrinet. Vidare måste, om endast en specifik celltyp
önskas märkas, denna separeras fram. Med tillsats av fosfat-
buffrad saltlösning (PBS) i ceilsuspensionen vid ir.kubation
med ' In-oxinet fås en viss preventiv effekt mot aggregation
av celler, vilket möjliggör en effektivare märkning.

111 114m
Vid produktion av In fås även In som en radio-

nuklidförorening med lång halveringstid, 49,51 dagar, jämfört
med 2.83 dagar för In. Detta innebär att föroreningsgraden
ökar med ca en faktor 10 per vecka efter tillverkningen.

(6)
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I 3 återge? sönderfallsschemat för mIn Vid
In -sönderfallet (3) fås en stor andel konversionselek-

troner. (79,4 %) med en energi på ca 175 keV. Grundtillståndet
hos ' In har emellertid mycket kort halveringstid (72 s) och
sönderfaller i sin tur (4) framförallt genom /$ -sönderfall
till Sn, vilket resulterar i betapartiklar (99,3 %) med en
medelenergi på 777 keV.

l1fl
4lnm (49.51d)49

(3)I
0.1903

4>(71.9 s)

114Cd
4»

114
50Sn

,.. 114, mfor In och 1 1 4 ,Figur 3. Sönderfallsschema för In och In, där de
kraftigare pilarna (3) och (4) betecknar den huvudsakliga
sönderfallssvägen.

Föroreningen av Inm ger en mycket hög absorberad dos per
aktivitetsenhet. Bjurman et al (1982) har rapporterat en
ökning av den effektiva dosekvivalenten med 6 % från In-
oxin-märkta blodkroppar vid kalibreringsdagen, och 35 % om
preparationen används en vecka senare (ref 4 & 6). Det är
därför av stor vikt att kontrollera att rekommenderad maximal
föroreningsgrad (enligt 1988 års farmakopé 0,2 %) ej över-
skrides.

(7)
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MATERIAL OCH METODER

* Mätnicgar av kontamination i samband med märkningsarbeten har
utförts på personal vid isotopavdelningarna på Sahlgrenska
sjukhuset i Göteborg, Lunds lasarett och Karolinska sjukhuset
i Stockholm, ssmt Institutionen för radiofysik, Lund.

* Mätningar av kontamination på emballage, och av radionuklid-
renhet i levererat In-oxin, har gjorts på kommersiellt
tillgängligt radiofarmaka.

* Mätningar av In-oxinets penetrationsförmåga i skydds-
handskar har undersökts för två typer av latex-handskar.

* Hudpenetrationsmatningarna är utförda på försöksdjur (gris)
där utvalda hudområden är jämförbara med human hud.

* Absorberad dos till hudens strålkänsliga basalcellaskikt
har beräknats.

A. KONTAMINATIONSRISK

Al. Kontamination av skyddshandskar

För att fastställa kontaminationsrisken under ett arbets-
moment, mättes aktiviteten som skyddshandskarna erhöll under
momentets utförande. Detta gav information om hur mycket
händerna skulle kontaminerats i frånvaro av skyddshandskarna.

Personalen som hanterade In-oxin uppmanades att byta
skyddshandskar direkt efter varje hanteringsmoment. För att
förhindra att en eventuell kontamination på skyddshandskarna
skulle föras vidare "vrängdes" handskarna ut- och in, och
stoppades i plastpåsar som förslöts. Plastpåsarna försågs med
en etikett för indentifikation, med uppgift om användare, typ
av arbetsmoment, tidpunkt etc. Genon-, att samla in vänster-
och högerhandskar separat erhölls ytterligare specifik infor-
mation. Insamlade handskar skickades till Institutionen för
radiofysisk i Lund, för aktivitetsanalys.

For att kvantitativt kunna mäta aktiviteten på en skydds-
handske, utprovades lämplig storlek på provburk avpassad för
prowäxlare. De vrängda skyddshandskarna flyttades med hjälp
av engångspincett till provburkar med måtten 20 mm i dia-
meter, 60 mm långa och svagt koniska (volym 15 ml). Prov-
växla cen, som är utrustad med en 3"x3" Nal(TI)-hålkristall,
kal-orerades för optimal detektion av de båda fotonenergierna
som emitteras vid In-sönderfallet.

(8)
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Kalibrering utfördes genom mätningar på skyddshandskar som
slumpvis kontaminerats med kända aktiviteter. Vid varje mät-
tillfälle bestämdes bakgrundsnivån genom mätning på provburk
med en okontaminerad handske. Prowäxlaren är så konstruerad
att laddade provburkar lagras ekvidistansiellt kring
detektorn, vilket medför jämn bakgrundsnivå under mät-
ningarna. Skyddshandskarna mättes under 40Q - 10 000 sekun-
der, beroende pa kontaminationens storlek. Beräknad aktivitet
är korrigerad för tidsdiffarensen mellan användar- och mät-
tillfälle, sair.t för sönderfall unde» mättiden. Undersökningen
har omfattat 288 skyddshandskar enligt tabell 1.

Tabell 1. Insamlade skyddshandskar. Antal

Göteborg Sahlgrenska sjukhuset 12

Lund Institutionen för radiofysik 99

Lasarettet, Isotoplab 82

Stockholm Karolinska sjukhuset 95

TOTALT : 288

A2. Kontamination på preparatfläskor

Kontroll av extern kontamination av In-oxin-leveranser
har gjorts genom strykprovstagningar med spritindränkta
bomullskompresser, dels på hela leveranser, dels på begrän-
sade områden såsom: Kring kapsyl/flaskhals, på flaskkropp, på
flaskhållare (den plastkorg som flaskan står i), inuti bly-
burk och utanpå blyburk.

Aktivitetsmätningar har utförts på 153 strykprover med
prowäxlare kalibrerad för absolutmätning av In.

Sextio strykprover har spektralanalyserats för analys och
bestämning av främmande radionukliders förekomst och aktivi-
tet. Mätningarna har gjorts med en koaxial HpGe halvledar-
detektor (49 mm i diameter och 23 mm djup) i blygrotta. I
figur 4 ges ett exempel på en pulshöjdsfördelning från ett
dylikt strykprov.

(9)
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Pulsar
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Figur 4. Pulahöjdsfördelning från ett strykprov av en
preparatflaskas hals/kapsyl, efter en mättid på 23 minuter.
Angivet är också de dominerande fotonenergierna för detekte-
rade radionuklider.

A3. Radionuklidrenhet i
111

In-oxin-leveranser

111
Trettioen leveranser av In-oxin har analyserats för be-

stämning av föroreningshalten av In . Vi har utnyttjat att
nukliderna har olika långa halveringstider, vilket medför att
aktivitetskvoten mellan dem förskjuts. Kvotförskjutningen
mellan Inm och In är ca en tiopotens per vecka.
Bestämning av föroreningsgraden gjordes genom mätning..på
leveransen några veckor efter kalibreringsdatum, di In
aktiviteten avklingat så att dess fotonfluensrat var i samma
storleksordning som den från In -aktiviteten. För kontroll
av mätmetodens noggrannhet har leveranserna mätts vid upp
till sex olika tidpunkter. Mätningarna utfördes med en HpGe-
dettKtor i blygrotta.

B. PENETKATIONSFÖRMAGA I SKYDDSHANDSKAR

Undersökning har gjorts med utnyttjande av en hud-handsk-
modell utarbetad av Ahlgren et al (ref 1), i vilken huden
utgöres av ett skikt latexgummi från en skyddshand3ke
uppspänd på en frigolitplatta, figur 5. "Hudsvett" har i
mätningarna simulerats genom att fukta "huden" med fysiolo-
gisk koksaltlösning, över frigolitplattan spändes ett stycke
av den aktuella skyddshandsken, på vilken en aktivitet av ca
3 MBq applicerades i form av 7 - 10 droppar In-oxin om
vardera 10 ul, Dropparna fördelades slumpmässigt på en yta av
ca 4 x 5 cm .

(10)
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i"ln-oxin ,_ . ,
h a n f 8 k e 'svett'(0.9% NaCO

hud (latex)

fngolt

Figur 5. Experimentuppställning för penetrationsmätning av
In-oxin genom skyddshandskar med handskpenetrations-

fantomet.

Efter olika applikationstider mellan 5 - 4 0 minuter av-
lägsnades skyddshandsken, och dess aktivitet bestämdes. Den
till huden (»underhandsken) penetrerade aktivitetsmängden
bestämdes genast, medan ovanhandsken mättes först efter en
tids avklingning. Mätningarna utfördes i NaI(Tl)-hål-
kristalldetektorn. De i undersökningen ingående skydds-
handskarna återfinnes i tabell 2.

Tabell 2. Undersökta skyddshandskar.

Handskmärke Torra Svettiga

Exxona 28 24

Microtouch 10 22

(11 )
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C. PENETRATIONSFÖRMAGA I HUD.

Undersökningen har gjorts på de område av grishud som har
störst likhet med human hud. Vid mätningarna har huden från
grisens buksida (mellan frambenen) utnyttjats. Huden prepare-
rades genom att först tvättas med normalt handrengöringsmedel
(flytande tvål), eller avlägsnande av extracutant hudfett med
sprit. I försöken applicerades 5 fil In-oxin (ca 0,2 MBq)
på huden. I vissa mätningar har droppen täckts över för att
dels simulera handske och dels för att förhindra intorkning
och därmed försämra möjlighten till inträngning.

I senare försök har metodiken modifierats för förhöjning av
mätkänsligheten av elektronfluensen från de ytliga cellskik-
ten i det yttersta hudlagret. För att den stora ytliga
aktiviteten inte skulle störa mätningarna av en eventuellt
inträngande mindre aktivitet, torkades den ytliga aktiviteter,
bort efter 10 - 15 minuter. Hud som preparerats med tvåltvätt
torkades av med en tvålindränkt bomullskompress, och vice
versa för sprittvättad hud.

Två olika försöksmodeller har utnyttjats för att bestämma
inträngningsförmågan, dels noninvasiv ytbarriärdetektor-
mätning dels autoradiografi.

C1. Ytbarriärdetektormätningar

Laddade partiklar förlorar energi vid passage av materia.
Teoretiskt kan energiförlusten som funktion av passerad hud-
tjocklek enkelt beräknas med hjälp av "stopping-power"-
tabeller. För att bestämma hur pulshöjdsspektra från In
förändras, har kalibreringar utförts genom mätningar på en
liten aktivitet applicerad under vävnadsekvivalent plast-
material, mha en ytbarriärdetektor uppkopplad enligt figur 6.

Vid försöken var detektorn kalibrerad till 1 keVAanal.
Jämfört med en kalibrering till 0,5 kev/kanal innebär detta
möjlighet att följa snabba förlopp (detjktionstiden förkortas
till 1/4) på bekostnad av upplösningen (som då halveras).
Energiförlusten vid passage av hud är ca 0,4 keV/pm för 218
keV elektroner.

Vid varje sönderfall av In utsändes bl.a. konversions-
elektroner med bestämda energier, se tabell 3. Vid kalibre-
ring av ytbarriärdetektorn med In-oxin indunstat i ett
tunt lager på en preparatbricka av metall, fås pulshöjdsför-
delningen illustrerad i figur 7.

Vid mätningarna har detektorn varit monterad i en speciell
hållare, så att dess känsliga yta alltid har varit 8 mm från
huden. Hållaren var täckt med en gummiduk för att hindra ljus
att tränga in. Insidan av hållaren var klädd med låg-Z
material för absorption av comptonelcktroner producerade i
hållarens väggar, figur 8.

(12)
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Tabell 3a. Emitterade konversionselektroner vid sönderfallet
av In.

Energi Antal Ursprung x -värde i
(keV) (sf~ ) (skal, steg) vatten (pm)

144,

167,

218,

241,

6

9

7

5

8,

1,

5,

0,

27x10

24x10~ 2

03x10~ 2

97x10~ 2

K,

V
K,

(i)

rL_,M,N,

(2)

,L2,L3,M

(11

,N,

1

(2)

194

254

386

445

(1) 171-keV övergången
(2) 245-keV övergången

Tabell 3b. Emitterade konversionselektroner vid sönderfallet
av In samt medelenergin för betapartiklar från In.

Energi Antal Ursprung x. -värde i
(keV) (sf ) (skal, steg) vatten (jjm)

162,

186,

3

9

3,

3,

98x10"1

96x10~1

K

L
'L2

1,N

243

305

776,7 9,93x10"1 A" 23801

1. x^-värdet för hela betaspektrummet är c:a 7000 jum

( 131



111
in strålskydd - Grafström, Jönsson, Strand

Ljustät Kammars

"Mn-oxin
Detektor

FF LF

HSP

Uk.
hud

MKA

Figur 6. Försöksuppställningen med ytbarriärdetektorn för
mätning av kooyersionselektronernas energispektra efter
penetration av In-oxin i grishud.

Figur 7. Pulshojdsfördelning från Indiums konversions-
elektroner .

(14)
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Figur 8. Ytbarriärdetektorns placering vid in vivo försöket
på grishud.

Pulshöjdsspektra upptogs kontinuerligt i intervaller on 1
minut, överfördes till persondator och lagrades in på dis-
kett, under upp till 66 minuter, figur 9.

Figur 9. Registreringen av ytbarriärdetektorns pulser med
mångkanalsanalysator samt PC-lagring av puishöjdsför-
delningarna.

15)
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C2. Autoradiografi

Cirka 40 minuter efter applikation av aktiviteten utdis.,i-
keradei :n hudbit, vilken fixerades i formalin under 24 tim-
mar, varefter den bäddades in i ett paraffinblock. Huden
snittades därefter i tunna (5 p ) vertikala snitt med in
mikrotome och klistrades på objektglas, figur 10.

paraffinblock

hudprep.

5 pm snit* i
i

objektgtas färdig autoradiografi

0 0

Figur 10. Den paraffininbäddade hudbiten snittades i 5 pm
tunna snitt, vilka lades på objektglas för autoradiografi.

Objektglasen med hudsnitten avparaffinerades därefter och
torkades. Följande arbete skedde i mörkrum: genom sk.
"dipping"-teknik pålades flytande filmemulsion (Ilford K5,
kornstorlek 0,20 psa) som en tunn hinna över preparaten. Efter
torkning placerades objektglasen i ljustäta svarta lådor för
exponering i c:a 1 vecka i 5 - 8 C. Efter framkallning och
fixering erhölls bilder (autoradiogram) över den vertikala
aktivitetsfördelningen i huden. Bilderna analyserades
kvalitativt i ljusmikroskop.

(16)
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D. ABSORBERAD DOS FRAN {CONTAMINATION PA HUDFN.

Den absorberade doshastigheten D(x), ekvation (1), i hud på
avståndet x från en punktkälla beräknas i en datormodell
enligt MIRD (Pamphlet nr 7). för de dosbidragsgivande konver-
sionselektronerna från In:s sönderfall och från föro-
reningen In , samt för betapartiklar från föroreningens
radioaktiva dotter In. Beräkningsmodellen nedan
utnyttjades med följande beteckningar;

n. » antal emitterade elektroner per sönderfall med energin

i"

n. • summan av antalet emitterade elektroner med medelener-
3 gin ly

F(£.,É.) * dosbidragsfaktorn (ref 3)

x . * radien av en sfär inom vilken elektronerna i grupp j
'̂  avgivit 90 % av sin energi.

A * punktkällans aktivitet

k • omräkningsfaktor

D(x) = A •„ k • Z n • E.
j j J

J» J

90, j
(ii

där E

n

j

=

Z
i

Z
i

X

X

n

n
i

90

i
n

E
i (2)

(3)

(4)
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Doshastigheten, D(d), på olika djup, d, under en ytkonta-
mination fås genom att för varje djup göra en integration
över bidraget från en på ytan jämnt fördelad aktivitet.

Beräkningspunkt

7

r

Y

V
d

Figur 11. Matematiska modellen för dosberäkningen.

Med beteckningar enligt figur 11 erhålles ytaktiviteten som

kan indelas i små ytelement med aktiviteten AA, där

Avståndet till beiakningspunkten på djupet från ytelementet
blir

, 2 ^2,0,5x * (r + d ) (6)

då blir doshastigheten

D(x) = AA-k-I n -E
J J J 4f»p«xz«x

(7)

samt totala doshastigheten från hela ytkontaminationen

(8)

(18)
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E. ABSORBERAD DOS TILL STRALKKNSLIGA SKIKT I HUDEN.

Metoden i moment D kan användas för att beräkna absorberade
doser på olika djup i mjukvävnad, efter en punkt- eller
ytkontamination. I vårt fall är det speciellt intressant att
applicera metoden för beräkning av stråldoser till de hög-
prolifierande epitelcellerna i basalcallsskiktet.

Beräkningar har därför utförts för In, In och In,
samt som jämförelse för Te , med hjälp av uppgifter om
hudtjocklekar på olika anatomiska positioner (ref 2).

(19)
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RESULTAT

A. KONTAMINATIONSRISK.

A1. KONTAMINATION AV SKYDDSHANDSKAR

Totalt undersöktes 288 skyddshandskar vars frekvensfördel-
ning av kontanuneringens storlek återfinnes i figur 12.
Fördelningen spänner över flera dekader med huvuddelen mellan
I och 10000 Bq.

Figur 12. Frekvensfördelningen med avseende på kontamine-
ringsgrad, för de 288 undersökta skyddshandskarna. Fördel-
ningen spänner över flera tiopotenser.

Nedan genomgås de olika hanteringsmomenten, kontaminations-
risken diskuteras och mätvärdena anges. I figur 13a och b
återfinnes samtliga mätvärden representerade i stapeldiagram,
där varje hanteringsmoment representeras av en stapel, vars
övre- och nedre begränsningsytor anger maximum och minimum
av mätvärdena. Vidare anger staplarnas mönaterväxlingår nivån
på medel- och medianvärdena, där medelvärdet är det övre av
dessa två.

Vid insamlingen separarades vänster- och högerhandskar.
Detta gav intressant information om varje persons specifika
fördelning av kontaminerad aktivitet, orsakad av hanterings-
egenheter som t.ex. vänsterhänthet. All denna information är
naturligtvis omöjlig att presentera i detalj. I stället redo-

[20)
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visas toedianvärdena av vänster- respektive högerhandskarna.
Medianvärdet är ett representativt värde på storleken av en
kontamination då mätvärdena inte är normalfördelade.

Akmrf I

Bq

100k

10k

Ik

100

10

1 aktwitaisinatnng

2 uppdragning av aktwiMI

3 tHUttntig. mtrkning

4 2 och 3 i följd

5 uppdragning a« märkt preparation

1 2 3 4 5

•2 12 18 27 46

Figur 13a. Kontamination av skyddshandskar vid de olika han-
teringsmomenten 1 till 5.

Aktivmt

Bq

lOOfc

10k

Ik

100

10

8 mjiMring i patient

7 kontrol a * mfrknngs«lftktivil«l

8 8 och 7 i roi|d

9 wodprovaiagnng

10 *trykprov»proc«dia-

11 mlrkntng av antikroppar

6 7
n. 30 36

9 10 11

56 22 27

Figur 13b. Kontamination av skyddshandskar i de olika han-
teringsmomenten 6 till 11.
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1. Aktivitetsmätning av preparatflaska

Bestämningen av aktivitet i injektionsflaskan tillgår i
regel enligt följande: preparatflaskan lyftes ur den med-
levererade strålskyddande blyburken med en flasktång och
placeras i «n aktivitetsmätare, mätvärdet avläses och regis-
treras, varefter flaskan åter placeras i blyburken.

Detta hanteringsmoment borde inte resultera i någon konta-
minering, då flaskan ännu inte är öppnad. Trots detta fann vi
en klart mätbar aktivitet på handskarna. Oetta kan bero på
att extern kontamineri.ig på preparatflaskorna förts över till
flasktången, och från denna till uppläggsplatsen för flask-
tången, därifrån vidare till handtag och handskar etc.

Medianvärdet av aktiviteterna på handskarna blev 10 Bq, där
medianvärdena på vänster- respektive högerhandskarna blev 10
och 11 Bq.

2. Uppdragning av aktivitet i spruta

I detta moment finns flera risker. Att vika undan kapsyl-
flik för blottläggning av gummikorken innebär att eventuell
extern kontaminering på kapsyl/flaskhals kan överföras till
fingrar/skyddshandskar. Då injektionsnålen dragés ur flaskan
finns alltid risk för spill pga tryckskillnader mellan
flaska, spruta och omgivning om inte luftningskanyl används.
Montering av luftningskanyl kan innebära kontaminationsrisk
om flaskan vid uppvärmning till rumstemperatur fått trycket
förhöjt. Vidare finns risk för mikrodroppar om sprutan tömmes
på luftfickor.

Medianen av mätvärdena på handskarnas aktiviteter blev 120
Bq, där medianvärdena på vänster- respektive högerhandskarna
blev 100 och 517 Bq.

3. Tillsättning av aktivitet, märkning

De blodkomponenter som skall märkas, inkuberas med In-
oxin som först är justerad till rätt pH med Tris-buffert. Vid
tillsättning i öppna kärl finns alltid risk för stänk. Vid
tillsättning i slutna kärl finns risk då tryckskillnader kan
uppstå mellan kärl, spruta och omgivning.

Medianen av mätvärdena på handskarnas aktiviteter blev 17
Bq, där medianvärdena på vänster- respektive högerhandskarna
blev 15 och 21 Bq.

4. Momenten 2 och 3 i följd

Viss personal utförde momenten 2 och 3 i följd med samma
skyddshandskar.

:22)
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Medianan av mätvärdena på handskarnas aktiviteter blev 134
Bq, där medianvärdens pa vänster- respektive högerhandskarna
blev 71 och 279 Bq.

5. Uppdragning och mätning av märkt preparation

Efter viss inkuberingstid och eventuellt tvättning av den
märkta preparationen dragés denna upp i en spruta varefter
aktiviteten bestäms i en aktivitetsmeter före patientinjek-
tion.

Medianen av mätvärdena på handskarnas aktiviteter blev 95
Bq, där medianvärdena på vänster- respektive högerhandskarna
blev 216 och 80 Bq.

6. Injektion i patient

Den märkta preparationen injiceras. Eventuellt användes
kateter med sk butterfly-kanyl och trevägskran, dar sprutan
och katetern efter injektion sköljes flera gånger med fysio-
logisk koksaltlösning.

Medianen av mätvärdena på handskarnas aktiviteter blev 17
Bq, där medianvärdena på vänster- respektive högerhandskarna
blev 16 och 32 Bq.

7. Kontroll av märkningseffektivitet

I ett par kapillärrör tages prov av den märkta prepara-
tionen. Dessa rör förseglas och centri fugeras så att de
märkta komponenterna sedimenterar i kapillärrörets ena ände,
varefter röret skares av och delas för separata aktivitets-
bestämningar. I detta moment finns stor risk för kontamina-
tion och stänk av mikrodroppar.

Medianen av mätvärdena på handskarnas aktiviteter blev 66
Bq, där medianvärdena på vänster- respektive högerhandskarna
blev 67 och 66 Bq.

8. Momenten 6 och 7 i följd

Vid ett tillfälle gjordes mätning där momenten 6 och 7 hade
utförts i följd utan byte av skyddshandskar.

Medelvärdet i detta fall blev 536 Bq, där vänsterhandsken
erhöll 106 Bq och högerhandsken 965 Bq.

(23)
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9. Blodprovstagning och hantering av provet

Vid varierande tidpunkter, mellan några timmar och ett par
dagar efter injektionen av de märkta komponenterna, tages
ibland blodprover för analys av olika blodvärden. Aktivi-
tetskoncentrationen i blodet är mycket lägre än i den märkta
preparationen, dessutom syns kontaminering med blod mycket
tydligt, varför risken för kontamination av stora aktiviteter
är liten.

Medianen av mätvärdena på handskarnas aktiviteter blev 3,0
3q, där medianvärdena på vänster- respektive högerhandskarna
blev 2,8 och 3,2 Bq.

10. Strykprovsprocedur

Strykprover tages med spritindränkt bomullskompress på
flasktänger, handtag, flaskor etc, för att utreda spridning
av aktiviteter.

Medianen av mätvärdena på handskarnas aktiviteter blev 83
Bq- där medianvärdena på vänster- respektive högerhandskarna
blev 122 och 67 Bq.

11. Märkning av antikroppar

Själva märkningsförfarandet har inte indelats i olika
moment då det bl.a gällt forskningsmässig utprovning av olika
märkningsrmitoder. Skyddshandskarna har använts i tidsinter-
valler mellan 15 och 30 min.

Medianen av mätvärdena på handskarnas aktiviteter blev 3,1
kBq, där medianvärdena på vänster- respektive högerhandskarna
blev 5,4 och 1,8 kBq.

Denna mätningen är helt unik då detta visar vilken konta-
minationsnivå som kan finnas i en forskningssituation där det
inte finns en inarbetad metodik med fasta rutiner.

(24)
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A2. Kontamination på preparatflaskor

På samma sätt som för skyddshandskarna, åskådliggörs konta-
minationens storlek till olika områden av stapeldiagram, där
varje strykprovsområde representeras av en stapel, figur 14,
vars övre och och nedre begränsningsytor anger maximum och
minimum värdena. Vidare anger staplarnas mönsterväxlingarna
nivån på medel- och medianvärdena, där medelvärdet är det
större av de båda.

100K -

10K-

1k -

100 •

10 •

1

12

2

3»

3

35

4<5

14

4

24

5

29

Figur 14. Kontamination av olika delar på preparatflaska och
blyburk av In för levereranser av In-oxin.

Vid analys av främmande nukliders förekomst i den externa
kontaminationen av flaskorna, har varje mätning givit
ett unikt resultat, då aktiviteten från varje främmande nuk-
lid varit mycket sporadisk. Aktiviteter under-
stigande några Bq har ofta ej bestämts. I figur 15 har de
vanligast förekommande radionukliderna representerats med
punktstaplar, där varje enskild mätning markerats.

För att fastställa hur strykprovseffektivitet vid torkning
med spritindränkt kompress, har flera konsekutiva strykprover
tagits, och resultatet analyserats. I figur 16 visar hur
aktiviteterna förhåller sig i de olika strykproverna, norme-
rade till aktiviteten i första strykprovet. I stapeln till
höger visar beräknad medeltorkeffektivitet för de i stryk-
provet förekommande nukliderna.
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Figur 15. Förekomst av främmande nuklider i 37 strykprover
från kapsyl/flaskhals-området på preparatflaskor innehållande

In-oxin.
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Figur 16. Evaluering av strykprovseffektiviteten Eran prepa-
ratflaskans kapsyl/flaskhalsområde för olika radionuklider.

Vid strykprovstagningar fastnar ca 30-60 % av kontamina-
tionen i torklappen. Som en tumregel kan det antas att en
tredjedel av aktiviteten fastnar i strykprovet.
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A3. Radionuklidrenhet i
111

In-oxinleveranser

Vid undersökning av lämpligaste tidpunkten för analys av
föroreningsgraden av In visade det sig att bestänunningen
kunde göras godtyckligt inom tidsintervallet 15 till 71 dagar
efter kalibreringsdatum med god reproducerbarhet.

Vid analys av föroreningsgraden i 31 slumpvis utvalda
In-oxin-leveranser, var och en mätta upp till sex gånger

blev resultatet att aktivitetsförhållandet mellan In och
In var (3,2 +/- 0,2) 1O~ vid kalibreringstidpunkten. Vid

en liknande undersökning 1982 presenterade Bjurman et al (ref
5) ett aktivitetsförhållande vid referenstidpunkten av samma
storleksordning, (4,0 +/- 0,7)-10 . Hur stor förorenings-
graden blir vid olika tidpunkter efter kalibreringsdatum är
illustrerat ; figur 17.

Figur 17. Radionuklidrenheten angiven som kvoten mellan akti-
viteten av In och aktiviteten av In vid olika tid-
punkter efter kalibreringsdatum. Sambandet beräknat från
medelvärdet vid kalibreringsdatum, där linjens rastrering
anger en standardavvikelse.

(27)



111In strålskydd - Grafström, Jönsson, Strand

B. PENETRATIONSFÖRMAGA I SKYDDSHANDSKAR

Intentionen var att påvisa sambandet mellan penetrations-
fraktionen och tiden för applicerad aktivitet. Penetrationen
sker dock så sporadiskt att ett mycket stort mätunderlag
behövs för detta.

Vi har därför valt att visa ett fördelningsdiagratn där man
kan se andelen handskar där penetrationsfraktionen ligger i
inom ett /isst intervall, figur 18.

Anui

10

lOff »valtig

0.0001 0.01 0.0001 0.01 P«n«trt(bn

Figur 18. Penetrationen av In-oxin i skyddshandskar av
latex av de två undersökta fabrikaten, vid torr respektive
svettig hud.

Torra skyddshandskar resulterade i en penetrationsfraktion,
mindre än 1,3-10* . Om man har handsvett ökar penetrations-
fraktionen med en faktor 3,8 till 4,9*10 . Ingen testad
handske har dock släppt igenom aktiviteter överstigande 1 %
av den applicerade. Den sporadiska penetrationen tyder på att
det finns genomgående porer i skyddshandskarna, vilket även
antyds av elektronmikroskopibilder (Lennart Bergkvist), figur
19.
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Figur 19. Skyddshandskar av latex undersökta med elektron-
mikroskop a. Trutouch (240X) och b. Microtouch (12G0X).
(Foto: Lennart Bergqvist)

De runda kulorna är talkpartiklar som tillverkaren pudrat
handskarna med för att de lättare skall glida på. I vänstra
latexytan i figur 19a kan man se små grottliknande
strukturer, vars gångsystemen möjligen kan sluta på andra
sidan handsken. I figur 19b är ytan allmänt skrovlig och det
är omöjligt att avgöra handskens täthetsgrad. Vid all gummi-
tillverkning finns variation mellan olika tillverknings-
satser, och stickprcvstagningar avgör om en sats skall
kasseras.

C. PENETRATIONSFÖRMÅGA 2 HUD

Cl. Ytbarriärdetektormätningar

Kaiibreringsmatningar med In på olika djup under väv-
nadsekvivalent material illustreras i figur 20. Mätningarna
visar dels hur elektronerna energidegraderas med ökat djup,
och dels hur deras energifördelning breddas.

Resultatet av penetrationsmätningarna på grishud visade
att aktiviteten trängde in ett par um inom de första minuter-
na, och stannade sedan där mättiden ut. Som längst följdes
tidsförloppet i 66 minuter.
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Figur 20. Konversionselektronernas pulshöjdsfördelning av
In-oxin för olika absorbatortjocklekar av vävnadsekviva-

lent material.

För att öka känsligheten gjordes senare försök att torka
bort den ytliga aktiviteten efter 10-15 min, för att denna
inte skulle störa mätningen av en eventuell inträngd mindre
aktivitet. Hud som preparerats med tvåltvätt torkades av med
tvålindränkt bomullskompress, och vice versa för sprittvättad
hud. Som en sekundär effekt kunde vi genom att bestämma

ungefär
med

tvättlapparnas aktiviteter se att tvåltvätt var
dubbelt så effektiv i att avlägsna In-oxinet jämfört
tvättsprit. Inträngningsef fek.ten kvarstod dock.

Nocgrannare studier av pulshöjdstoppen visar att en mindre
fraktion av aktiviteten flyttade sig ca 3-4 /om in, vilket
tillsammans med toppens förskjutning ger en maximal inträng-
ning av 7 /um. Ii.gen mätbar aktivitet tränger djupare, och
huvudsakliga aktiviteten tränger inte djupare än ett par pia.

C2. Autoradiografi

Vid mikroskopiundersökning av autoradiografifilmen fann vi
en stark svärtning på hudytan, vilken skulle kunna dölja en
mindre inträngande aktivitet, dvs samma effekt som vi erhöll
vid analys med ytbarriärdetektorn. Vi förfor på samma sätt
som tidigare och torkade av huden med tvålindränkt bomulls-
komprass, och vice versa för sprittvättad hud. Då huden har
tvättats av från ytlig kontamination har det ändå inte gått
att påvisa någon mindre, inträngande aktivitet. Den ytligt
belägna svärtningen har en tjocklek som täcker ett område ner
till någon /om. I figur 21 ses ett autoradiogram av ett
hudsnitt.

(30)



Ill In strålskydd - Grafström, Jönsson, Strand

Figur 21. Autoradiografi av ett hudsnitt. Svärtningen kring
hudytan visar att In endast trängt in någon um i huden.

Två oberoende undersökningsmetoder visar således att
indium-oxinet inte tränger djupare än 7 fin i hudens ytskikt.
Huvuddelen av In-oxinet tränger inte djupare än någon
eller några pm.
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D. ABSORBERAD DOS TILL HUDEN.

Vid beräkning av den absorberade doshastigheten på olj-ka
djup, uttryckt som x/x , från en punktkälla av "in
respektive Inm/ In, erhålles resutaten i figur 22.

mQy/Bq-*

10-

10-*

05 10

I
p|up
x/xw

Figur 22. Absorberade doshastigheten på olika
mjukvävnad för.en punktkälla bestående av In,

In Fö In har bidrage fån kon

djup. .x/x..,
In sa

In. För
delats upp, (1)

In samt
In har bidragen från konversionselektronerna
och (2), enligt tidigare.

Den absorberade doshastigheten från de respektive indium-
isotoperna på olika djup i huden under en kontamination som
är jämnt fördelad över en yta, illustreras iqfigur 23. I
denna figur återges även doshastigheten för Te . Inlagt
under abscissan finns angivet djupet till det strålkänsliga
basalcellsskitet på olika anatomiska positioner, samt tjock-
leken av olika latex och vinylhandskar, vilket vi återkommer
till under moment E.

Vid motsvarande beräkningar för föroreningen In / In
fås att dosbastigheten är cirka 10 gånger större än för
motsvarande In-aktivitet, för de tunnare hudtyperna. För
den tjockare hudtypen blir skillnaden ännu större pga beta-
partiklarna från In, se även figur 24. Då föroreningsgraden
är 3 - 5 • 10 vid kalibreringsdatum ger detta totalt-.ett
tillskott i absorberade dosen som är mindre än 1 %. Då Ir.-
oxinet vanligen endast levereras en gång per vecka, innebär
d e t a t t 1 T T - • " • • •-•"In-oxinet kan vara upp till en vecka gammalt vid
användningen. Då ' In-oxinet användes en vecka efter
kalibreringsdatum ger föroreningen ett extra dosbidrag på ca
10 %. Skulle däremot två veckor gammalt In-oxin användas
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innebär föroreningen en fördubbling av doshastigheten.
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Figur 23. Absorberad doshastighet på olika djup i miukvävnad
yoder en ytlig, jämnt fördelad aktivitet av Te , In och

E. ABSORBERAD DOS TILL STRALKXNSLIGA SKIKT I HUDEN.

Högprolifierande celler tillhör de känsligaste cellerna för
joniserande strålning. Epitelcellerna i huden är av denna typ
och bildas i det s.k. basalcellsskiktet. Djupet till basal-
cellerna varierar med den anatomiska positionen på kroppen
(ref 2), varför huden kan generaliseras till tre olika kate-
gorier, lokaliserade enligt figur 24. Sålunda är djupet till
basalcellsskitet på handflatan ocn fingertopparnas insida
275-455 jam, handens baksida, underarmen och underbenen 55-90
um, medan det på bålen och ansiktet endast är 27-45 um. ICRP
har för strålskyddsberäkningar antagit medelvärdet 70 um.

Nederst i figur 23 finns markerat djupet till de strål-
känsliga skikten i de tre olika kategorierna av huden, för
att man direkt ur djupdoskurvan skall kunna avläsa doshastig-
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heten vid en uppskattad kontaminering. Som jämförelse finns i
samma figur redovisat tjockleken av några olika latex- och
vinylhandskar av 10 olika fabrikat.

I figur 24 illustreras hur stor den absorberade dosen till
de känsliga basalcellerna i huden skulle bli, från en antagen

In-oxin-kontamination (mikrodroppe) av 1 kBq, om den
kvarstannar under 8 timmar. Som framgår skulle det vid en
kontaminering erhålles absorberade doser mellan 0.05 och 2.3
Gy per kBq för In, och för In mellan 0,6 och 2,4 Gy
per 0,1 kBq.

Som jämförelse kan nämnas att Ahlgren et al (ref 1) beräk-
nade för de tunnaste hudtjocklekarna (40 um) en absorberad
dgshastighet till basalcelisskiktet på 1,5 Gy/h till för en

Te - punktkälla på 1 kBq.

Figur 24. Erhållen absorberad dos, i Gy, till basalcells-
lagret vid en antagen ytkontamination 3tP«l kBq In, de
högra staplarna, respektive 100 Bq In , de vänstra
staplarna. Staplarna representerar de olika hudområdena på
kroppen.
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Som framgått tidigare har denna undersökning visat att det
vid alla arbetsmoment sker en kontaminering av de använda
skyddshandskarna, moment A. Om inte skyddshandskar används
resulterar således en hudkontaminering av indiumoxin i mycket
höga stråldoser t;ll basalcellskiktet pga konversionselektro-
ner från In och föroreningen In .

De flesta pA marknaden förekommande skyddshandskar har en
tjocklek i storleksordningen 80-250 pm (medelvärde c:a 120
pm), och reducerar den absorberade doshastigheten avsevärt
men ej helt pga konversionselektronernas och betapratiklarnas
långa räckvidder. Noteras bör också att, den oftast
oskyddade, huden på hals och ansikte kan erhålla ännu högre
absorberade doser eftersom basalcellsskiktet här ligger
ytligare.

(35)



In strålskydd - Crafström, Jönsson, Strand

SAMMANFATTNING

KONTAMINATICNSRISK

Denna undersökning visar att det alltid, oberoende av
arbetsmoment, sker en kontaminering av In. Kontamineringen
ligger storleksmässigt kring några hundra Bq.

KONTAMINATION PA PREPARATFLASKOR

Uppseendeväckande har varit den stora kontamineringen på
reparatflaskor och blybur)
In, återfanns flera anc

upp till flera tiotals kBq.

preparatflaskor och blyburkar redan vid leveransen. Förutom
In, återfanns flera andra radionuklider med aktiviteter

RADIONUKLIDRENHET

Undersökningen av radionuklidrenheten visar att samtliga
leveranser ligger under den i farmakope 'en rekommenderade
gränsvärdet.

PENETRATIONSFÖRMAGA I SKYDDSHANDSKAR

Penetrationsförmågan av In-oxin i de undersökta
handskarn» visade sig vara försumbar. I några fall dock nära
en procent.

PENETRATIONSFÖRMAGA I HUD

Två av varandra obereonde undersökningar visade att pene-
trationsförmåqan var liten och ej överskred ett djup om 7 um.

ABSORBERAD DOS TILL HUDEN

Beräkningar utifrån de experimentella resultaten visar att
mycket höga absorberade doser kan erhållas till basalcells-
skiktet vid direkt hudkontaminering. Storleken beror i hög
grad på kontamineringens utbrednig och lokalisation.
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TACK

Flera personer har bidragit till att detta projekt gått
genomföra, till dessa framför vi ett stort tack:

Isotopavdelningarnas personal på Sahlgrenska sjukhuset,
Karolinska sjukhuset, Lunds lasarett, samt Institutionen för
radiofysik som ihärdigt samlade ihop till ett imponerande
stort antal skyddshandskar.

Laboratorieassistent Eva Carlsson, Inst för radiofysik, Lund,
som utförde snittnings- och autoradiografiarbetet.

Personalen på Radiofysikavdelningen i Malmö, där ett flertal
mätningar genomfördes.

Professor Sören Mattsson som var med och initierade denna
undersökning.

Delar av detta arbete har redovisats på nedanstående
vetenskapliga konferenser:

1. Medicinska Riksstämman, Stockholm, 27-29/11 1985
HYGIEA 94:6 1985

2. Society of Nuclear Medicine 33rd Annual Meeting, Washingtown
DC, USA, 22-25/6 1986

3. Advances in the applications cf monoclonal antibodies in
Clinical Oncology, London, 6-8/5 1987

samt vid

4. Svensk förenings för nuklearmedicin vårmöte, Gävle,
22-23/5 1986

5. SSI:s kontaktmöte med landets sjukhusfysiker, Tammsvik,
8-9/10 1937
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