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SUMMARY 

The need for specified rules for gonad shielding in x-ray 
diagnostics have been stressed by staff members in Norwegian 
hospitals and health institutions. Variable practice has also 
caused some distress among patients. 

In order to have a common recommendation for gonad shielding 
in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, the National 
Institute of Radiation Hygiene in Norway formulated a proposal 
for a "Code of practice". This recommendation was drafted by a 
working group with members from the five Nordic coutries at 
their meeting in Oslo 14. mai 1990. The Code of practice was 
accepted with minor changes. 

This report is divided in two parts. The first part contain 
the recommended Code of practice for gonad shielding in 
medical x-ray diagnostics. The second part contain data and 
background material. 

In order to make the Code og practice more available for 
persons without intrerest in the backgroud material, the Code 
of practice alone is given in SIS-RÅD 1991: 1 available from 
our institute. 

National Institute of Radiation Hygiene 
1991.01.02 

Steinar 3acke 
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FORORD 

I forbindelse med skjerming av pasienters gonader i røntgen-
undersøkelser, har det hittil vært variende praksis i norske 
helseinstitusjonar. Personalet som utfører røntgenunder-
søkelser har uttrykt usikkerhet om retningslinjer og det er 
påpekt at varierande praksis også har medført noe engstelse 
hos pasienter. I denne situasjonen er det derfor et behov for 
konkrete retningslinjer for gonade-skjerming av pasienter. 

Statens institutt for strålehygiene startet arbeidet med 
retningslinjer for gonadeskjerming i 1989. Arbeidet ble utført 
som en del av nordisk samarbeid i medisinsk røntgendiagnostikk 
slik at retningslinjene kunne gjøres gjeldende for Norden som 
helhet. På møte i Oslo den 14/5-1990 ble den nordiske arbeids-
gruppen, som består av representanter for stråleverns-
myndighetene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, 
enige om retningslinjer ("Code of Practice") for gonade
skjerming av pasient i medisinsk røntgendiagnostikk. 

Denne rapporten er delt i to deler. Den første delen 
inneholder anbefalinger om retningslinjer for skjerming av 
pasienters gonader i Medisinsk røntgendiagnostikk. Dette er 
gitt i avsnittene I - III. Den andre delen inneholder data, 
informasjon og vurderinger som ligger til grunn for valg av 
retningslinjene. Dette omfatter avsnittene IV - VII. 

For de som ikke er interessert i bakgrunnsinformasjonen er det 
utarbeidet et kortfattet hefte, SIS-RÅD 1991: 1, som kun 
inneholder retningslinjene. 

Statens institutt for strålehygiene 
1991.01.02 

Steinar Backe 
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DEL I : PRINSIPPER FOR GONADEBESKYTTELSE 

I. INNLEDNING 

Bestråling av germinalceller hos mennesker med ioniserende 
stråling kan forårsake arvelige skader hos avkom i en 
eksponert befolkning. En vesentlig del av straledosene skyldes 
medisinsk røntgendiagnostisk virksomhet. For å redusere de 
skadelige effekter av strålingen til et akseptabelt nivå 
(optimaliseringsprinsippet i hht ref. 1) gis her retnings
linjer for prosedyrer for skjerming av pasienters gonader i 
medisinsk røntgendiagnostikk. 

I tillegg til strålehygiene for pasient, er det ønskelig at 
retningslinjene medfører en felles praksis på norske 
helseinstitusjoner. Dette vil forhåpentlig fjerne den 
usikkerhet som har kommet til uttrykk fra det personalet som 
arbeider med medisinsk røntgendiagnostikk, og den engstelse 
som pasienter har gitt uttrykk for. 

Disse retningslinjer for prosedyrer kommer til anvendelse i 
medisinsk røntgendiagnostikk virksomhet. Gonadeskjerming er 
vanligvis ikke påkrevet i dentalpraksis på grunn av stor 
avstand mellom hodet og gonadene. 



2 

II. FUNDAMENTALE PRINSIPPER FOR BESKYTTELSE AV PASIENT 

Reduksjon av pasientdoser generelt vil medføre reduksjon av 
gonadedoser. Generelle prinsipper for strålebeskyttelse av 
pasient skal defor være en integrert del av planleggingen og 
gjennomføringen av enhver rentgenundersøkelse. Dette omfatter 
følgende prinsipper: 

1. Enhver rentgenundersøkelse skal baseres på en klinisk 
vurdering og indikasjonene for undersekelsen skal være 
klart spesifisert. Informasjon fra tidligere 
undersøkelser ber være tilgjengelig og bør evalueres før 
ny røntgenundersøkelse gjennomføres. Diagnostiske 
prosedyrer uten bruk av ioniserende stråling skal 
vurderes. 

2. Enhver rentgenundersøkelse skal gjennomføres slik at 
relevant diagnostisk informasjon blir tilgjengelig med 
lavest mulig stråledose til pasient. Dette innebærer: 

- valg av riktig røntgenustyr, 
- at røntgenapparatur er ustyrt og fungerer tilfreds
stillende og i henhold til strålevernsbestemmelser og 
kvalitetskrav, 

- bruk av bildedannende systemer med høy følsomhet, 
- riktig valg av eksponeringsparametre tilpasset 
undersekelse og projeksjon, 

- optimal begrensning av strålefeltet, 
- nøyaktig posisjonering av pasient, 
- kortest mulig gjennomlysningstid, 
- færrest mulig eksponeringer. 

Det understrekes at nøyaktig posisjonering av pasient og 
optimal begrensning av strålefeltet er av de viktigste 
dosereduserende faktorer. Kompresjon ber også vurderes som et 
middel for dosereduksjon. 

Generelle prinsipper for strålebeskyttelse av pasient er gitt 
i ICRP 34 (ref. 10) . 
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III. PROSEDYRER FOR GONADESKJERMING AV PASIENT I MEDISINSK 

RØNTGENDIAGNOSTIKK 

III.l OPPSUMMERING 

Disse prosedyrene for gonadeskjerming er gitt på basis av 
informasjon og data omtalt i avsnittene IV - VII i del II av 
rapporten. 

I disse prosedyrene anbefales bruk av scrotum kapsel for 
skjerming av testes. Når testes ligger i primærstrålefeltet, 
vil scrotum kapselen gi en dosereduksjon i området 85 - 95 % 
avhengig av eksponeringsparametre. Dersom testes ligger 
utenfor primærstrålefeltet men nær feltkant, kan scrotum 
kapselen gi en dosereduksjon opp til 50 % (jfr. avsnitt VI). 

Dersom skjerming av ovarier kan tildekke anatomiske strukturer 
av diagnostisk interesse for undersøkelsen, skal skjermingen 
ikke gjennomføres. Dersom skjerming kan benyttes uten fare for 
tap av diagnostisk informasjon, anbefales bruk av spesielt 
utformede ovarieskjermer som plasseres i kontakt med pasient. 
På grunn av usikkerheten i posisjonen av ovariene, kan 
effekten av skjerming ikke bestandig forutsies. Hvis ovariene 
blir liggende i primærstrålefeltet bak skjermingen, kan det 
oppnås en dosereduksjon på opptil 50 % . 

Skyggeskjermer for montering på lysvisir eller plassert fritt-
stående og bruk av blygununipledd anbefales generelt ikke som 
alternatlver for scrotum kapselen eller ovarieskjermer. 

III.2 GENERELLE RETNINGSLINJER 

A. Bruk av gonadeskjerming skal vurderes for pasienter med 
et reproduktivt potensiale. Dette omfatter menn yngre enn 
ca 50 år og kvinner under ca 4 5 år. 

B. Gonadeskjerming skal ikke benyttes dersom nødvendig 
diagnostisk informasjon kan tapes. 

C. Gonadeskjerming skal Ikke benyttes som en erstatning for 
nøyaktig posisjonering av pasient og optimal begrensning 
av strålofeltat. 
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D. Skjerming av testes skal gjennomføres i henhold til de 
generelle retningslinjene i punkt A - C over. Skjerming 
av testes bar gjennomføres hvis testes blir liggende i 
primærstrålefeltet eller nærmere enn 5 cm fra feltkant. I 
de fleste undersøkelser kan testes skjermes uten tap av 
diagnostisk informasjon. 

E. Skjerming av testes skal i hovedsak gjennomføres med bruk 
av scrotum kapsel. Det er viktig at kapselen lukker tett 
rundt scrotum uten gliper. Det skal derfor legges vekt på 
å bruke en kapsel med passende størrelse i hvert enkelt 
tilfelle. 

F. De fysiske egenskapene til scrotum kapsler skal være i 
henhold til anbefalinger gitt i avsnitt III.5.1 og 
III.5.4. 

G. Bruk av engangs plastinnlegg i kapselen sikrer hygieniske 
krav. Ungdom og voksne bør kunne montere kapselen seiv 
etter instruksjon fra personalet eller i skriftlig 
informasjon (se avsnitt VII). 

I1I.4 SKJERMING AV OVARIER 

H. Skjerming av ovarier skal gjennomføres i henhold til de 
generelle retningslinjer i punktene A - C over. Skjerming 
av ovarier bør gjennomføres dersom ovariene blir liggende 
i primærstrålefeltet i AP projeksjoner. i mange 
situasjoner vil skjermingen dekke strukturer av klinisk 
interesse ved undersokelsen. Skjerming skal da ikke 
gjennomføres. 

I. Det gis ingen anbefalinger om skjerming av ovariene når 
diss* faller utenfor primærstrålefeltet. Ovarialdosene 
skyldes da spredt stråling gjennom kroppen som ikke kan 
skjermes vekk. 

J. Skjerming av ovarier bør gjennomføres med spesielt 
ut formed» skjenner av agnet størrelse og form. 
Skjermingen plassera* 1 kontakt mod pasient. Posisjonen 
av ovatLeskjenoingen skal sikres (f.ek» med tapa) dersom 
pasiant-baveqalB© kan medføra forskyvning. 
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De fysiske egenskapene til ovarieskjermingen skal være i 
henhold til anbefalinger gitt i avsnitt III.5.2 og 
III.5.4. 

III.5 KRAV TIL UTFORMING OG MERKING AV SKJERMINGSUTSTYR 

De fysiske egenskapene og merkingen av skjermingsutstyr skal 
være i overenstemmelse med IEC anbefalinger (ref. 9). 

Materialet i skjermingsutstyr for gonader skal være vannav-
støtende eller den indre og ytre overflaten skal være dekket 
av et vannavstøtende materiale som gjør rengjøring og 
desinfisering mulig. 

III.5.1 SCROTUM KAPSELEN 

1. Scrotum kapselen skal beskytte testes mot stråling når 
testes blir liggende i primærstrålefeltet eller nær 
feltkant. 

2. Scrotum kapselen skal omslutte testes fullstendig uten 
gliper og med så liten åpning som praktisk mulig. Det 
skal foreligge scrotum kapsler av ulike størrelser for 
bruk til barn, ungdom og voksne. Kapsler med et indre 
volum i området 80 cm2 - 300 cm2 vil vanligvis dekke 
bruksbehovene. 

4. Skjermingsmaterialet i scrotum kapsler beregnet for 
voksne skal ha skjermingsevne tilsvarende minst 0.5 mm 
bly. Scrotum kapslrr beregent for barn skal ha en 
skjermingsevne tilsvarende minst 0.35 mm bly. 

III.5.2 OVARIESKJERMING 

1. Ovarleskjerming skal beskytt» ovarier mot stråling når 
ovariene blir liggende i primcrstrålefeltet. 

2. Ovarieskjermingen skal vare tilstrekkelig stor til & 
skjerme ovariene. Skjerraingen skal ha en slik utforming 
at den gir maksimum beskyttelse uten å redusere den 
kliniske verdien av undersøkeIsen. Ovarieskjerming kan 
foreligge som et sett med ovari «skjenne r av ulik form og 
størrelse. 
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4. Skjermingsmaterialet i ovarieskjermer skal ha en 
skjermingsevne tilsvarende minst l mm bly. 

III.5.3 MERKING 

Skjermingsutstyr skal være klart og permanent merket med 
følgende informasjon: 

1. Fabrikant eller leverandørs navn eller firmabetegnelse. 

2. Indikering av anvendelsesområde. 

3. Referanse til internasjonal standard. 

4. Angivelse av skjermingsutstyrets størrelse når dette er 
aktuelt. 

5. Skjermingsevne angitt i mm bly. 
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IV. GENETISKE EFFEKTER AV IONISERENDE STRÅLING 

IV.l INNLEDNING 

Seiv oa det er lite informasjon om arvelige sykdommer hos 
mennesker fra bestråling er det ålment akseptert at 
ioniserende stråling kan forårsake arvelige skader. Mangel på 
sikker informasjon skyldes blant annet at hele omfanget av 
arvelige skader vil komme til uttrykk først etter flere 
generasjonar og at disse arvelige sykdommer ikke er spesifikke 
for stråling men kan forårsakes av andre agenser. 

Genetiske effekter faller i to hovedkategorier: 

- gejiemutasjoner, 
- kromosomskader. 

Genemutasjonene deles igjen i tre undergrupper: 

- dominante mutasjoner som manifisterer seg i første 
generasjons barn av de som bærer mutasjonen, 

- kjønnsbundne (X-linked) mutasjoner, 

- recessive mutasjoner som bare manifisterer seg hos barn 
dersom begge foreldre bærer mutasjonen. 

Mens dominante mutasjoner vil opptre som sykdom i første 
generasjons barn kan recessive mutasjoner ligge latent i flere 
generasjoner før de opptrere som sykdom hos et individ. 

Kvinner har to X kromosomer men menn har ett X- og ett V 
kromosom. En kjønnsbundet gene mutasjon kan uten videre komme 
til uttrykk hos menn mens hos kvinner vil en slik mutasjon 
bare komme til uttrykk hvis begge X kromosomene bærer samme 
mutasjon. 

Kromosomskader deles videre inn i to grupper, numeriske avvik 
og strukturelle avvik. 

Når c. vurderer genetisk risiko fra bestråling brukes begrepet 
"genetisk signifikant dose". Bare stråJedoser til gonader før 



8 

og under den reproduktive perioden hos mennesker er genetisk 
signifikante. 

IV.2 RISIKO MODELLER OG RISIKO KOEFFISIENTER 

Det er to typer modeller som benyttes for beregning av 
genetisk risiko fra bestråling, den relative risiko modell 
(eller doblingsdose modellen) og absolutte risiko modeller. 

1 den relative riskomodellen eller doblingsdose modellen angis 
risiko estimater ved bestråling relativt til den "naturlige" 
forekomst av en effekt. Doblingsdosen er den dose som gir en 
dobling av effekten. Denne metoden brukes vanligvis til å 
estimere risiko i en befolkning som følge av kontinuerlig 
bestråling. Metoden tar utgangspunkt i en forestilling om at 
det i et strålefritt miljø vil være en likevekt mellom 
mutasjoner som inntreffer spontant og de som elimineres ved 
seleksjon i hver generasjon. En ny likevekt inntreffer ved 
bestråling av generasjonene. Når en har observert en viss 
frekvens av en effekt i en bestrålingssituasjon, må den 
"naturlige" forekomsten av effekten subtraheres før resultatet 
kan t,ees i sammenheng med stråledoser. Den relative risiko-
modell kommer til anvendelse for slike effekter der risikoen 
øker etter en viss latenstid etter bestråling og der det nye 
risikonivået vil gjelde resten av livet. Modellen kan brukes 
uavhengig av om sykdommen har sitt opphav i en genemutasjon 
eller en kromosomskade. 

ICRP 26 (ref.l ) angir en risiko koeffisient for alvorlige 
genetiske sykdommer på IO"2 Sv"1 for de to første generasjon og 
2 • IO"2 Sv"1 for alle konunende generasjoner ved bestråling av en 
av foreldrene med lave doser ved lave doserater og med lett 
ioniserende stråling (lav LET stråling). Dette er i overens-
stemmelse med UNSCEAR 1977 (ref. 20) som anbefalte en risiko 
koeffisient på 1.85- IO""1 Gy"1 for alle konunende generasjoner, 
basert doblingsdose modellen med en doblingsdose på 1 Gy. I 
sine senere rapporter benytter UNSCEAR (refs. 21, 3, 2) 
fremdeles en doblingsdose på 1 Gy men har innført en rekke 
modifikasjonar av risiko estimatene. 

Ut fra doblingsdose modallon angir UNSCEAR 1988 (ref. 2) en 
total frekvens av alvorlige arvelige skader på 17 pr million 
fødte dersom foreldregenerasjonen mottok en genetisk 
signifikant dose på 0.01 Sv. Dette gir en risiko koeffisient 
for i. generasjons fødte på 1.7-10"3 pr Sv for alvorlige 
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arvelige sykdonuner. Dersom en generasjon mottar en dose på 
0.01 Sv, vil den totale risiko for samtlige kommende 
generasjoner være 120 pr million fødte. Dette gir en total 
risiko koeffisient på 1.2-IO"2 pr Sv. Den samme risiko 
koeffisient gjelder for likevektssituasjonen der alle 
generasjoner mottar en genetisk signifikant dose på 0.01 Sv. 
Tabell 1 gjengir risiko estimater for dominante og recessive 
genetisk bestemte sykdommer og sykdommer som skyldes 
strukturelle og numeriske kromosomanomalier. Risikoestimatene 
gjelder lav LET stråling gitt ved lav doseekvivalent rate. 

UNSCEAR 1988 (ref. 2) gir ingen risikoestimater for 
strålingsinduserte medfødte anomalier og multifaktorielle 
avvik. Dette skyldes både manglende eksperimentelle data fra 
mennesker og kunnskap om de mekanismer som vedlikehelder 
hyppigheten i befolkningen og hvordan stråling medvirker til 
dette. Det er også usikkert om data fra dyreforsøk kan 
overføres til slike multifaktorielle anomalier hos mennesker. 
Hvis vi antar at ICRP's risiko koeffisienter inkluderer slike 
avvik, vil UNSCEAR's risiko koeffisient på 1.2-10"2 pr Sv for 
alle generasjoner og ICRP's tilsvarende tall på 2•10~2 pr Sv 
være sammenliknbare. 

UNSCEAR 1988 (ref. 2) angir risiko for 1. generasjons barn til 
15 % av likevektsrisikoen for autosomale dominante og X-linked 
sykdommer og 3/5 av likevektsrisikoen for strukturelle 
anomalier i kromosomene. Med utgangspunkt i ICRP's totale 
risiko koeffisient for alle generasjoner (2-IO"2 pr Sv) gir 
dette en risiko for 1. generasjon på 2-3-IO"3 pr Sv når vi ser 
bort fra multifaktorelle avvik. Dette skal sammenliknes med 
UNSCEAR<s tall på 1.7-10"3 pr Sv. 

ICRP angir risiko koeffisienter på bakgrunn av befolknings-
doser. For at genetiske effekter skal opptre, må gonadene ha 
blitt bestrålt enten før eller under den reproduktive periode. 
Den genetisk signifikante dose antas vanligvis å være den 
akkumulerte dose opp til 30-års alderen. Med utgangspunkt i en 
befolkning med en forventet levealder på 75 år, vil risiko 
koeffisienten utfra befolkningsdoser være 40 % av risiko 
koeffisienten for genetisk signifikant dose (30/75 = 0.4). Med 
utgangspunkt i befolkningsdoser angir ICRP derfor en risiko 
koeffisient på 0.4-10"2 pr Sv for de to første generasjoner og 
0.8-10"2 pr Sv for alle generasjoner. 

I forslag til nye anbefalinger har ICRP (ref. 22) angitt en 
risiko koeffisient på 0.5-10"2 pr Sv (ekskludert multi-
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faktorelle awik) for gonadedoser fordelt over en hel be
folkning. ICRP oppgir at 80 % av effektene skyldes autosomale 
dominante og kjønnsbundne mutasjoner og at 15 % av disse vil 
opptre i hver av de to første generasjonene. ICRP har også 
foreslått en risiko koeffisient på 0.5-IO"2 pr Sv for multi-
faktorelle awik seiv om det ikke foreligger sikre estimater 
for dette. Den totale risiko som følge av bestråling av en 
befolkning vil derfor bli IO"2 pr Sv for alle framtidige 
generasjoner når multifaktorelle awik er inkludert. ICRP's 
tall refererer seg til befolkningsdoser. Hvis vi omregner til 
genetisk signifikant dose, vil den totale risiko koeffisient 
(ekskludert multifaktorelle awik) bli 1.25-IO"2 pr Sv som er 
identisk med UNSCEAR 1988 og 2.5-IO"2 pr Sv når de multi
faktorelle awik inkluderes. For dominante og kjønnsbundne 
mutasjoner i 1.generasjon fås likeledes en risiko koeffisient 
på 1.5-10"3 pr Sv som er identisk med UNSCEAR 1988 (se tabell 
1). 

Systematiske studier av medfødte anomalier fra USA, Britisk 
Columbia og Ungarn viser naturlige forekomster på hhv. 8.5 %, 
4.3 % og 6 % (ref. 3). Gjennomsnittsverdien for naturlig 
forekomst av medfødte anomalier settes til 6 % . Andre multi-
faktorielle awik med genetisk disposisjon er awik som i 
hovedsak manifesterer seg i voksen alder. Data fra Ungarn 
viser en hyppighet på hele 60 % mens data fra Britisk Columbia 
gir en hyppighet på 4.7 % . En årsak til forskjellen er at 
data fra Ungarn inkluderer anomalier som manifesterer seg opp 
til en alder av 70 År mens data fra Britisk Columbia kun in
kluderer de som kommer til uttrykk opp til en alder av 21 år. 

Med utgangspunkt i doblingsdose modellen konkluderes med en 
risiko koeffisient på 2-10"2 pr Sv for alle generasjoner fra en 
genetisk signifikant dose til en av foreldrene. Risiko 
koeffisienten gjelder lav LET stråling ved lave doser avgitt 
ved lave doserater og inkluderer autosomale dominante og 
kjønnsbundne mutasjoner og strukturelle anomalier i 
kromosomane som manifisterer seg tidlig i livet. Multi
faktorelle awik som manifisterer seg i voksen alder er 
ekskludert. Den tilavarende risiko koeffisient for 1. 
generasjon kan settes til 2 10"3 pr Sv. 

Målet med direkte modellene er å angi et absolutt estimat av 
antall forekomster av sykdom fra bestråling av germinalceller. 
UNSCbAR (ref. 3) angir frekvensen for genetisk betingede 
skader fra stråledosar til ovarier og testes på 0.01 Gy til 
hhv kvinner og menn pr million fødte. For bestråling av menn 
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anslås frekvensen til mellom 11 og 35 i 1. generasjon. Dette 
gir en gjennomsnittlig risiko koeffisient på 0.0025 pr Gy for 
1. generasjons barn. For bestråling av kvinner angis frekven
sen i 1. generasjon til mellom 0 og 14. Dette gir en 
gjennomsnittlig risiko koeffisient på 0.0007 pr Gy for 1. 
generasjons barn. UNSCEAR'3 risiko estimater (ref. 3) er gitt 
i tabell 2. Dette gjelder for lav LET stråling ved lave doser 
og ved lave doserater. Den gjennomsnittlige risiko koeffisient 
ved bestråling av en av foreldrene blir dermed 1.5-IO"3 pr Gy. 
Risiko koeffisienten for 1. generasjone barn fra doblingsdose 
modellen på 2-IO - 3 pr Sv og på 1.5-IO"3 pr Gy fra den absolutte 
risikomodell er i god overenstemmelse når en tar hensyn til 
usikkerheten i estimatene. 

Basert på både doblingsdose modellen og direkte modeller synes 
det rimelig å bruke en risiko koeffisient på 2-IO"2 pr Sv for å 
estimere alvorlige genetiske sykdommer i alle kommende 
generasjoner fra en genetisk signifikant dose ved lav dose og 
lav doserate til en av foreldrene. En tilsvarende risiko 
koeffisient for første generasjon er 2•IO"3 pr Sv. Risiko 
koeffisienten ved bestråling av menn anslås til 3-IO"2 pr Sv 
for alle generasjoner og 3•10"3 pr Sv for første generasjon. 
Risiko koeffisienten ved bestråling av kvinner anslås til 
10"2 pr Sv for alle generasjoner og 10"3 pr Sv for første 
generasjon. Det fremgår av tallene at risikoen ved bestråling 
av testes er 3 ganger høyers enn ved bestråling av ovarier. 

En del cancer tilfeller er genetisk bestemte. En har ingen 
tall for den genetiske cancerrisiko. 

rv.3 MODIRSERENDE FAKTORER 

Både UNSCEAR (refs. 2, 3) og ICRP (ref. 1) har gjort 
antakelser om dose-effekt forløpet når de har ekstrapolert 
risiko koeffisientar ved lav doser og lave doserater fra 
eksperimenter utført ved høye doser og/eller høye dosera :er. 
UNSCEAR (ref. 3) benytter følgende terminologi: 

lave doser : < 0.2 Gy 
middels doser: 0.2 - 2 Gy 
høye doser : > 2 Gy 

lava doserater: < 0.05 mGy/min 
høya doserater: - 0.05 mGy/min 
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Eksistensen av doserate faktorer har lenge vært kjent fra 
eksperimentelle studier av både genetiske og somatiske 
effekter hos forsøksdyr. Det er bred enighet om at lav LET 
stråling gitt ved høye doserater er mer mutagen enn hvis den 
samme dosen ble gitt ved lave doserater. NCRP (ref. 5) 
konkludere med at lav LET stråling ved høye doserater er 3 
ganger mer mutagen enn ved lave doserater. Den samme doserate 
faktoren anbefales av UNSCEAR (ref. 2) og BEIR V (ref. 23) for 
bestråling av testes. 

Eggceller i Graafske follikler er mer følsomme for genetiske 
skader, spesielt mellom metafase I og metafase II dvs i 
slutten av første meiose og inn i begynnelsen av andre meiose, 
sammenliknet med følsomheten i den diplotene fase (refs. 6, 
7). Den følsomme perioden starter 6-7 uker far befruktning og 
faller sammen med tidspunktet for utvikling av zona pellucida 
og forandringer i cellekjernens morfologi. Ved bestråling i 
perioden som starter 6-7 uker før befruktning og som ender i 
befruktning som vanligvis skjer innen en dag etter eggløsning, 
skal risiko koeffisienten ved bestråling av kvinner 
multipliseres med ca 20 (ref. 7) som både inkludere økt 
følsomhet og effekten av høye doserater. Ifølge BEIR V (ref. 
23) skal det benyttes en doserate faktor på mer enn 10 i den 
mest følsomme perioden som starter 6-7 uker før berfuktning. 
For bestråling før den reproduktive perioden eller tidligere 
enn 6-7 uker før befruktning skal det benyttes en doserate 
faktor på 3. 

I røntgendiagnostikk mottar pasienter lave doser ved høye 
doserater når det tas røntgenbilder. Under gjennomlysning gis 
doser med doserater i området 10 - 30 mGy/min som også 
karakteriseres som høye doserater. Når en skal vurdere 
genetisk risiko for pasienter som gjennomgår røntgen-
undersøkelser før eller under den reproduktive periode, skal 
risiko koeffisientene derfor multipliseres med en doserate 
faktor på 3. 

rv.4 RISIKO KOEFFISIENTER I MEDISINSK RØNTGENDIAGNOSTIKK 

Med utgangspunkt 1 risiko koeffisientene for lave dose og ved 
lava doserater og doserate faktoren kan risiko koeffisientene 
for alorllge genetiska skadar som følga av bestråling av 
pasientar 1 medisinsk røntgendiagnostikk summeres slik: 
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Risiko koeffisienten for alvorlig genetisk skade for alle 
kommende generasjoner ved bestråling av en av foreldrene til 
en genetisk signifikant dose fra lav LET stråling ved lave 
doser gitt ved høye doserater er 6-IO-2 pr Sv. Et estimat for 
risiko koeffisienten for 1. generasjon er 6-IO"3 pr Sv. 

For bestråling av menn anslås en risiko koeffisient på 9•IO"2 

pr Sv for alle kommende generasjoner og 9-IO"3 pr Sv for første 
generasjon. For bestråling av kvinner kan den tilsvarende 
risiko koeffisient for alle generasjoner settes til 3-IO"2 pr 
Sv og for for første generasjon til 3-IO"3 pr Sv. 

tV.5 FØDSELSSANNSYNUGHET OG FORELDRES ALDER 

Sannsynligheten for at genetisk skade skal komme til uttrykk 
faller når foreldrenes alder aker på grunn av at fødsels-
frekvensen avtar med alder. Fødselssannsynlighet som funksjon 
av alder kan derfor brukes for å beregne sannsynlighet for å 
generere genetisk skade fra bestråling av en befolkning. Figur 
1 viser en slik fordeling som er hentet fra den engelske 
befolkning (ref. 4). En tilsvarende fordeling for den norske 
befolkning vil ha nær samme forløp iallefall i kurvenes 
endepunkter. Figuren viser at genetiske effekter fra 
bestråling er av betydning bare for menn under 50 år og for 
kvinner under 4 5 år. 

V. POSISJONERING AV PASIENT. KARAKTERISERING AV ULIKE 

RØNTGENUNDERSØKELSER ETTER GENETISK RISIKO 

En reduksjon av strålefeltet og en nøyaktig posisjonering 
er blant de viktigste metodane for å begrense stråledosar til 
pasient. En reduksjon av strålefeltet er alltid til fordel for 
pasient. Dette reduserer de totale stråledosar til pasient og 
derfor dosene til gonader og til rød benmarg. I tillegg vil 
mengden spredt stråling som når det registrerande system bli 
redusert og bildekvaliteten bli bedre. 

Figur 2 og figur 3 visar to eksemplar på dårlig taknikk og god 
teknikk. I figur 2 vil bruk av dårlig teknikk resultere i en 
gonadedoae som ar ca 250 gangar høyar» ann bruk av god 
taknikk. Bruk av dårlig taknikk i lunga fotografering (figur 
3) gir an gonadadosa son ar ca 150 gangar høyer* ann ved god 
taknikk. 
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Effekten av å redusere strålefeltet kombinert med riktig 
posisjonering av pasient er illustrert i figur 4. En reduksjon 
av strålefeltet til å dekke bare filmen i situasjon B gir en 
reduksjon av gonadedosen på ca 99 % i forhold til situasjon A. 
Posisjonering av pasient slik som vist i situasjon C vil gi en 
reduksjon av gonadedosen på ca 94 % i forhold til situasjon B. 
Den totale reduksjon av gonadedose i situasjon C sammenliknet 
med situasjon A blir over 99.9 % . 

Røntenundersøkelser kan klassifiseres etter genetisk risiko i 
henhold til gonadedose nivå. Tabell 3 gir en oversikt over 
undersøkeIser som gir høye gonadedoser, moderate gonadedoser 
og lave gonadedoser (fre ref. 8). 

Undersøkelser som gir høye gonadedoser er slike undersøkelser 
hvor bruk av gonadeskjerming skal vurderes brukt i henhold til 
retningslinjene i avsnitt i - III. i undersøkelser ned 
moderate gonadedoser skal gonadeskjerming vurderes i spesielle 
situasjoner avhengig av gonadenes posisjon i forhold til 
strålefeltet. I undersøkelse med lave gonadedoser er det 
generelt ikke pakrevet med gonadeskjerming hvis vanlige regler 
for god strålehygiene følges. 

VI. EFFEKTEN AV ULIKE TYPER GONADESKJERMING I 

RØNTGENDIAGNOSTISK VIRKSOMHET 

VI. 1 INNLEDN1NG 

Hovedregelen for bruk av gonadeskjerming er at den ikke skal 
påvirke det kliniske formålet med undersøkelsen. Hvis denne 
regelen settes til side vil resultatet som oftes vatre at 
undersøkelsen mi gjentas, noe som medfører en fordobling av 
stråledosar til organer i kxoppen. 

Det er to typer gonadeskjerming som anbefales for bruk i 
medisinsk røntgendiagnostikk: 

1. Scrotum kapsel. 
2. Ovarie skjerming. 

Effekten av diss* vil bli vurdert under. 

I mange tilfaller benyttes blygummi ned ulike utformingar som 
gonadabeskyttels*. Det fora liggar ingen anbefalingar for bruk 
av datta og affekten av slik skjen»Ing vil bli vurdert under. 
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Moderne scrotum kapsler er utformet i blygummi eller bly-
plastikk og er utstyrt med en fjærbelastet åpning for å sikre 
kapselens posisjon og å gjøre åpningen minst mulig under bruk. 

Undersokelser av dosereduksjon ved bruk av scrotum kapsel 
viser 8b % (0.25 mm Pb, ref. 11) 95 % (refs. 10, 11) og 98-99 
% (ref. 13) reduksjon når testes faller i primærstrålefeltet. 

Når testes faller utenfor primærstrålefeltet men nær feltkant, 
vil stråledosene skyldes spredt stråling gjennom kroppen fra 
det bestrålte volum. I slike situasjoner viser undersokelser 
at scrotum kapselen gir en dosereduksjon på 50 % (ref. il) og 
28-40 % (ref. 12, kV område 100 - 60 kV). Testesdoser som 
funksjon av avstand fra feltkant med og uten skjerming 
(kontaktskjerming) er vist i figur 5. En slik skjerming har 
neglisjerbar effekt når testes er lokalisert uer enn 5 cm fra 
feltkant. Dette skyldes at den del av strålingen som spres 
gjennom kroppen ikke kan skjermes vekk med kontaktskjerming. 
Bruk av scrotum kapsel når testes er lokalisert nærmere enn 5 
cm fra feltkant gir ytterligere beskyttelse mot spredt staling 
på grunn av kapslens utforming. En generell regel er «.t 
scrotum kapsel ber benyttes når symfysen vil sees på røntgen
bildet. 

Gevinsten ved å bruke scrotum kapsel for reduksjon av spredt 
stråling til testes når testes ligger utenfor primærstråle
feltet men nxr feltkant kan beregnes med utgangspunkt i norske 
pasientdose malinger (ref. 14, 15). 

Dan kollektiva huddose til den norska befolkning pr år fra 
røntgenundersekelser dar testas liggar nærmere enn 5 cm fra 
feltkant man utanfor primærstrålefeltet er i området 10 000 
mannGy. Verdien ar baragnat utfra pasientdose statistikk og 
målingar av flataeksposisjon for an rakka ulika undersøkaIser. 
Oat antas at feltet 1 gjennomsnitt ar 600 cm2 for alle 
undersøka 1sena. I gjennomsnitt antas det at 5 * av hudosene 
blir spradt og gir dosebidrag til tastas (raf. 16). Oan 
genetisk signifikante dosa fra dissa undarsøkalsana mottas av 
menn under 30 år (raf. 1). Oatta representerar ca 11 % av alle 
pasientar (raf. 16). Baragninger av dan genetisk signifikante 
dosa til mann fra rontgendiagnostisk virksomhet pr år fra 
undersøkelser dar testas ligger utenfor strålefeltet men 
nærmar enn 5 cm fra feltkant gir 50 nannGy pr år. Ved å bruke 
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scrotum kapsel i disse undersøkeIsene kan en oppnå en 
dosereduksjon på 25 mannGy (50 % ) . 

Den genetiske risiko koeffisient for første generasjons barn 
er 0.009 pr Sv for bestråling av norske menn med lav LET 
stråling for lave doser gitt ved høy doserate som i røntgen
diagnostikk. Frekvensen av alvorlige genetiske sykdommer som 
folge av ett års røntgendiagnostikk virksomhet i Norge er 
derfor 0.5 uten bruk av scrotum kapsel og 0.25 med bruk av 
scrotum kapsel. Antall levende fødte barn i Norge pr år er ca 
55 000. Bruk av scrotum kapsel gir derfor en frekvensreduksjon 
av alvorlige arvelige sykdommer hos førstegenerasjons barn på 
1/220 000 fra 1/110 000 til 1/220 000. Dette betyr at ett barn 
pr fjerde år har fordel av at det benyttes scrotum kapsel når 
testes faller utenfor strålefeltet. Til sammenlikning kan det 
nevnes at den naturlige frekvensen av alvorlige genetisk 
bestemte sykdommer er 16 000 pr million levende fødte (tabelJ 
1). I Norge vil dette gi 800 - 900 fødte med genetisk bestemte 
sykdommer pr år. 

For undersøkelser i abdomen området når testes ligger mer enn 
5 cm fra feltkant vil den gjennomsnittlige mengden spredt 
stråling til testes være ca l % av huddosen (ref. 16). Den 
genetisk signifikante dose til den mannlige norske befolkning 
pr år fra røntgenundersøkelser kan da beregnes til ca 5 
mannGy. Ved å bruke scrotum kapsel vil dette redusere den 
kollektive testesdosen med 2-3 mannGy. Denne reduksjonen er 
alt for liten til å gi støtte til en anbefaling om bruk av 
scrotum kapsel i slike undersøkelser. 

Betraktingene over gir grunnlag for i påstå at en anbefaling 
om å bruke scrotum kapsel når strålefeltet ligger utenfor 
taste ar tvilsom. Årsaken til at vi alikevel opprettholder 
anbafalingen om å bruka scrotum kapsel når testes ligger 
nannere feltkant enn 5 cm er at det i slike tilfeller ikke kan 
utelufckea at testes kan falle innanfor strålefeltet både på 
grunn av usikkerheten for feltets grense 1 an del under
søkelser og fordi beda feltstørrelse og posisjon kan varierer 
i en dal undersøkelser. 

VI.3 OVARJE SKJERMING 

Ovari» skjermar er kontaktskjermer av ulik form og størrelse. 
Hovedproblemena mad bruk av ovaria skjerming ar: 
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1. Ovariene har ingen fast posisjon hos alle kvinner. Figur 
6 og 7 viser posisjonen av ovariene hos 200 kvinner og 
piker og hos 13 barn fra 1 til 12 år (fra ref. 17, 18). 

2. Bruk av ovarie skjerming er ikke alltid mulig fordi dette 
vil dekke diagnostisk viktige strukturer som urinveier, 
colon osv. 

Problem 2 må overveies nøye når det er spørsmål om å skjerme 
ovarier. 

Når ovariene faller i primærstrålefeltet under skjermingen, 
vil dette gi en dosereduksjon på 50 % (ref. 10) eller 30-45 % 
(ref. il). I undersokelser der ovariene faller utenfor primær
strålefeltet vil spredt staling fra det bestrålte volum gi 
doser til ovariene og dette bidraget kan ikke skjermes vekk. 
Det er derfor ikke gitt noen anbefaling om skjerming av 
ovariene i slike situasjoner. 

VIA BLYGUMMI BRUKT SOM KONTAKTSKJERMING 

Det har vært en variabel praksis på norske helseinstitusjoner 
i bruk av blygummi som kontaktskjeroing over gonade-regionen 
når strålefeltet ligger utenfor dette området. Slik skjerming 
er i endel tilfeller vært brukt i røntgenundersøkelser thorax-
regionen og ved fotografering av armer og ben. Effekten av 
slik skjerming er undersøkt av Ake Cederblad et. al (ref. 19). 
De har milt gonadedoser med og uten blygummiskjerming over 
gonadene fra røntgenundersøkelser i bryst-regionen og av armer 
og ben. Resultatet av disse milingene er referert i tabell 4. 
Reduksjonen i gonadedose i uGy kan sammenliknes med den 
gjennomsnittlige effektive daglige doseekvlvalent pi 3 «iSv fra 
naturlig striling (utenom radon). 

Det framgår av tabell 4 at dosereduksjonen ved å bruke 
blygummi som skjerming over gonade-regionen nir feltet er 
lokalisert et stykke fra gonadene er sammenlignbar med en dags 
stråling fra naturlige strålckilder. Dette medførar at det 
ikke gis anbefal inger on bruk av blygummi som skjerming i 
silke undersokelser. 
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VIL FORSLAG TIL INSTRUKSJON FOR MONTERING AV SKROTUM KAPSEL. 

Dette forslag til veiledning for montering av skrotum kapsel 
er hentet fra en dansk veiledning som folger "NETO" skrotum 
kapsel produsert av det danske firmaet Nilsen & Olsen. 
Figurene er også hentet fra den samme kilden. 

skrotum kapselen skal gis pasient med et engangs plastikk-
innlegg montert sammen med den skriftlige instruksjon for 
montering. Pasienten skal informeres om å montere kapselen i 
henhold til instruksjonen og trekke underbenklsrene opp slik 
at det gir stette for kapselen når den er montert. Talkum 
pudder ber være tilgjengelig. 

VEILEDENING FOR MONTERING AV SKROTUM KAPSEL 

De skal røntgenundersøkes og vi ber Dem om å montere denne 
kapselen rundt testes for å skjerme kjønnscellene mot 
røntgenstråling. Skjermingen har til hensikt å redusere 
risikoen for skadelige effekter i kjønnscellene og derfor 
redusere risikoen for arvelige sykdommer. Helsemyndighetene 
anbefaler bruk av kapselen. 

Hvis det er vanskelig å montere kapselen, vil lege eller 
sykepleier vare behjelpelig med veiledning og assistanse. 

Var vennlig å feige insrukajonene i den rekkefølge som er gitt 
i figur 1 - 4 under. 

Figur l: Trekk ned underbenklexene og hold kapaelen i 
heyre hind. Trykk pa hengslene slik at kapselen 
åpner eeg. Hold kapselen åpning under testes. 
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Figur 2: La testes gli inn gjennom åpningen i kapselen 
og ned i kapslen . Hvis dette er vanskelig, 
bruk talkum pudder på huden. 

Figur 3: Paaa pa at taataa ar hale inna i kapaalan og 
alipp fjarapnlngan for a lukka kapaalan rundt 
rotan av taataa. 
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Figur 4: Dette bildet viser den korrekte montering av 
kapselen. Behold underbenklærene på hvis De 
ikke har fått annen beskjed. Kapselen støttes 
og blir lettere å bare hvis De trekker 
underbenklærene godt opp. 
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Tabell 1 

Risikoestimater for alvorlige genetisk bestemte sykdommer pr 
million levende fødte i en befolkning som eksponeres til en 
genetisk signifikant doseekvivalent på 1 Sv pr generasjon med 
lav LET stråling ved lav doserate og lav dose. Estimatet tar 
utgangspunkt i doblingsdose modellen med en doblingsdose på 1 
Sv (ref. 19). 

Effekt av 1 Sv pr generasjon 

Sykdoms-
klassifikasjon 

Naturlig 
hyppighet 

1. gen 2. gen Alle gen. 
(likevekt) 

Autosomale dominante 
og X-linked 10 000 1 500 1 300 10 000 
Autosomale recessive 2 500 5 5 1 500 

Kromosomskader: 
- strukturelle anomalier 400 
- numeriske anomalier 3 400 

240 96 400 
lavt, ikke estimert 

Medfødte anomalier 60 000 
Andre multifaktorielle 
avvik 600 000 

Totalt 

ikke estimert (se tekst) 

ikke estimert (se tekst) 

1 700 1 400 12 000 

Tabell 2 

Risikoestimater for genetisk skade i første generasjon pr 0.01 
Gy til foreldre i henhold til den absolutte risikomodell for 
lav LET stråling mottatt ved lave doserater. 

Forventet frekvens (pr IO 6 levende fødte) 
av genetisk skade hos barn i første 
generasjon etter bestråling av 

Genetisk skade Henn Kvinner 

Dominante mutasjonar 1 0 - 2 0 
Recessive mutasjonar 0 
Resiproke translokasjoner 1 - 1 5 

0 - 9 
0 

0 - 5 
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Tabell 3 (from ref. 8) 

Undersokelser som medfører HØYE GOMADEDOSER 

- Lumbal-, lumbosacral columna, 
- bekken, 
- Hofte og øvre tredjedel av femur, 
- Urografi, 
- Retrograd pyelografi, 
- Urethrocystografi, 
- Colon, 
- Abdomen, også hos gravide, 
- Pelvimetri, 
- Hysterosalpingografi. 

UndersøkeIser som medføre MODERATE GONADEDOSER 

- V + D, tynntarm, 
- Cholecystogafi, choleanglografi (også retrograd), 
- Femur, lavere to--tredjedel. 

UndersøkeIser som medfører LAVE GONADEDOSER 

- Caput, 
- Cervicalcolumna, 
~ Tannrøntgen, 
- Arm (ink. underarm eller hand), 
- Thorax (ribben, sternum, clavicula, skulder), 
- Thoracalcolumna, 
- Legg, fot, 
- Cor/pulm inklusive 100 nm teknikk. 
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Tabell 4 

Virkningen av blygummi brukt som kontaktskjerming over gonade 
regionen (fra ref. 19). 

Gonade dose Gonade dose 
uten med Dose 

Undersøkelse skjerming skjerming reduksjon 
(KGy) (A*Gy) (MGy) 

kvinner 
Lunge (voksne) 2.9 1.2 1.7 
Lunge (småbarn) 4.5 3.6 0.9 
Kne 1.4 0.5 0.9 
Hand 0.3 <0.3 <0.3 

Menn 
Lunge (voksne) 2.0 0.7 1.3 
Lunge (småbarn) 1.8 0.7 0.4 
Kne 2.3 0.5 1.8 
Hand < 0.3 < 0.3 < 0.3 
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Figur 1: Fedselssannsynllghet som funksjon av 
foreldres alder. 
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Figure 2: Rantgenfotografering av abdomen, "dårlig" 
teicnikk og "god" teknikk. Gonadedosen 
i situasjon A er 250 ganger så hoy som i 
situasjon B. 

Figure 3: Køntgenfotografering av lunge, "dårlig" 
teknikk og "god" teknikk. Gonadedosen i 
situasjon A is ISO ganger så hoy son i 
situasjon B. 

Figure 4: Beskyttelse av pasient ved 
posisjonering (fra ref. 8). 
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Test betingeIser 
Fokus-hud avstand: 100 cm 
Høyspenning : 70 kV 
Feltstørrelse : 35 x 43 cm 
Projeksjon : AP 

Ingen skjerming 
Kontaktskj erming 

-2 o : 4 e a «3 

Avstand mellom feltkant og testes (cm) 

Figure 5: Eksposisjon av testes som funksjon av 
avstand mallom kanten pi strilefeltet 
og tastes posisjon (fra raf. 11). 
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Figure 6: Posisjonen for ovariene hos 200 kvinner og 
piker. Posisjon av ovariene over sacrum ble 
observert hovedsakelig hos piker (fra ref. 
17). 

Figure 7: Poalajon av ovarlar hoa 13 barn l alderan 
an dag til 12 år (fra rat. 18). 


