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SAMME NDRAG 

Denne rapporten tar for seg noen sider ved lysbehandlingen som 

utføres på nyfodte med hyperbilirubinemi. 

Den første delen av oppgaven er en fysisk lysmålingsdel. 

Irradiansen fra en terapienhet utstyrt med åtte lysstoffrør 

ble undersøkt i forskjellige vinkler og avstander. I aktuell 

behandlingsavstand var lysfordelingen inhomogen med en markert 

maksimaltopp midt under enheten. 

For å oppnå et optimalt behandlingsresultat må irradiansen 

være tilstrekkelig høy. Det viser seg at en kan øke 

irradiansen merkbart ved å senke terapienheten, drapere 

enheten med reflekterende stoff (f.eks. hvitt laken) og sørge 

for skikkelig kjøling av lysrørene. Ved å drapere 

terapienheten med hvitt laken kan en oppnå en irradiansøkning 

på mer enn 70%. Samtidig oppnås en jevnere lysfordeling. 

Den andre delen av rapporten omhandler detektering av 

bilirubinisomere ved hjelp av HPLC. Ved in vitro forsokene ble 

det benyttet tre forskjellige typer lysstoffrør som ga hvitt, 

blått og grønt lys. Grønt lys viste seg å være mest effektivt 

til å produsere Z-lumirubin. Denne isomeren regnes for å være 

av størst betydning ved reduksjon av serumbilirubin hos 

nyfødte. Siden det også er påvist færre skadelige effekter ved 

bruk av grønt lys, kan det tenkes at belysning i dette 

bølgelengdeområdet er å foretrekke fremfor det tradisjonelle 

blå lyset. 
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SUMMARY 

Light treatment of infants with hvperbilirubinaemia: 
optimalization and dosimetry. 

This report deals with certain aspects of phototherapy of 
infants with hyperbilirubinaemia. 

The first part of the report concerns light measurement at 
different distances from a phototherapy unit equipped with 
eight fluorescent tubes. At the actual distance of treatment, 
there was a considerable lack of homogeneity with the largest 
irradiance below the center of the unit. 

A rather high level of irradiance is necessary for a 
satisfactory result of the treatment. It is possible to 
increase the irradiance from the therapy unit by simple means. 
By lowering the light source, hanging a white piece of cloth 
under the unit and by properly cooling of the fluorescent 
light tubes, the irradiance may increase considerably. The 
irradiance increased by more than 70% by using a white sheet 
to limit the light field under the unit. The homogeneity at 
the actual plane of treatment was also improved. 

The second part of the report is a study of the formation of 
different isomers of bilirubin detected by use of HPLC. The 
research was mainly done in vitro by irradiation of bilirubin-
solutions. Three different fluorescent tubes were used. They 
emitted white, blue and green light. The green light was most 
efficient in producing Z-lumirubin, which is considered as the 
main isomer responsible for excretion of bilirubin from 
infants. Green light may be safer to use than blue light and 
may in the future be the wavelength of choice in phototherapy. 
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Ordforklaring. 

Blå detektor: 2 68B UDT-detektor (United Detector Technology) 

Utstyrt med kosinusdiffusor. 

Kalibrert ved 450 nm. 

Rød detektor: 268R UDT-detektor. Ikke utstyrt med diffusor. 

Kalibrert ved 633 nm. 

Blått lys: Lysstoffror av typen Philips TL 20W/52. 

Hvitt lys: Lysstoffrør av typen Philips TL 20W/55. 

Grønt lys: Lysstoffrør av typen Sylvania F20T12 green. 

PBS: Fosfatbufret saltvann. 

HSA: Humant serumalbumin. 

HPLC: High Performance Liquid Chromatography. 
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Kapittel 1 IMHLEDNING. 

Hyperbilirubinemi med gulsott (icterus) er et vanlig og helt 

naturlig fenomen hos nyfødte. En regner med at nesten 

halvparten i større eller mindre grad får en gulfarging av 

huden i andre til femte levedøgn. Bilirubinnivået normaliseres 

som oftest spontant etter noen få dager, men i enkelte 

tilfeller må en gripe inn med behandling for å redusere det. 

Det finnes flere aktuelle behandlingsformer, men fototerapi 

har vist seg å være den beste. Lys brukes i behandling av 

mange ulike sykdommer, men lysbehandling av nyfødte med 

hyperbilirubinemi er den mest utbredte form for fototerapi vi 

har i dag. Det er dessverre ikke ført nøyaktige 

registreringer, men en regner med at mellom 1-10% av alle 

nyfødte får lysbehandling. Mest sannsynlig ligger tallet på 5-

6%. Avhengig av graden av gulsott kan barna da ligge i sterkt 

lys i opptil flere dager i strekk bare avbrutt av mating og 

stell. Denne behandlingen har hele tiden vært betraktet som 

ufarlig. Ingen alvorlige bivirkninger er blitt dokumentert. 

Det er da naturlig å spørre seg om det er noe poeng i å 

nedlegge tid og penger for å undersøke en behandlingsform som 

gir utmerkede resultater uten påviselige skadevirkninger. 

Det er flere gode grunner til å se naermere på denne formen for 

fototerapi. For det første er optimalisering prinsipielt 

viktig i enhver form for medisinsk behandling. Det overordnede 

mål ved optimalisering er å oppnå et best mulig klinisk 

behandlingsresultat ved bruk av metoder som gir et minimum av 

bivirkninger. Dette prinsipp bør også gjelde ved lysdosering i 

behandl ingen av nyfødte. Et stort antall nyfødte blir hver dag 

utsatt for betydelige lysdoser i en tidlig og sårbar periode 

av livet. Lyset som i dag er mest benyttet ligger i den 

kortbølgede enden (blått) av det synlige spekteret og grenser 

dermed til UV-området. In vitro studier har vist at blått lys 

or i stand til A skade DNA i narver av bilirubin, mens lys med 

longre bolgolengdor påvlrkor arvostoffnolekylet i mindre 
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Hvilken dose får eqentliq barnet, er den optimal, og kan en 

ved enkle metoder forbedre lvsbehandlingen slik den foregår i 

dag? Hvilke bilirubinisomere blir dannet ved bruk av 

forskjellige lvsrpr/bolgelengder. og er enkelte lvsror bedre 

egnet til å produsere onskede isomere enn andre? 

Disse spørsmålene vil bli forsøkt besvart i denne oppgaven. 

Den er i så måte todelt. Lysmålingsdelen er den fysiske delen 

hvor lysfordelingen fra en vanlig benyttet fototerapienhet 

blir kartlagt. Den andre delen er kjemisk/biologisk, og går ut 

på å analysere bilirubinisomere ved hjelp av HPLC (High 

Performance Liquid Chromatography). Tolkningen av resultatene 

fra isomeranalysen blir gjort på basis av rapporter som 

konkluderer med at Z-lumirubin er den isomeren som er 

hovedansvarlig for bilirubinutskillelsen ved fototerapi av 

nyfodte 3'6. 
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Kapittel 2 TEORI• 

2.1 GENERELL TEORI. 

Årsaker til hyperbilirubinemi 

Ved hyperbilirubinemi og gulsott hoper det gul-røde 

fargestoffet bilirubin seg opp i kroppen. Bilirubin er et 

avfallsprodukt som blir dannet ved nedbrytning av 

porfyrinholdige stoffer. Det definitivt største bidraget fåes 

når de røde blodlegemene blir brutt ned. Hemoglobin frigjores 

og spaltes opp i en globindel (proteindel) og en porfindel 

(heme). Jernet fra heme-delen avspaltes og vi står igjen med 

biliverdin som raskt reduseres til bilirubin. Bilirubinet er 

et tetrapyrolpigment med kjemisk formel C 3 3H 3 60 6N 4. Figur 1 viser 

bilirubin IX a. 

HOOC COOH 

H H l0 H H 

4Z.I5Z-BILIRUBIN 

Figur 1 Kjemisk struktur av bilirubin IX a. 

Bilirubin kan bufinne seg i to forskjellige former i kroppen: 

konjugert eller ukonjugert. Det konjugerte bilirubinet er lett 

vannløselig og skiilts ut i gallen i motsetning til det lite 

vannløselige ukonjugerte bilirubinet. Konjugeringen foregår i 

leveren ved hjelp av enzymet glukoronyltransferase. Det skjer 

en forestering mellom karboksylgruppen i bilirubinet og 

hydroksylgruppen i glukoronsyren. 

Den normale utskillelsen av bilirubin skjer gjennom leveren 

via gallen og til tarmen. Det kan vare flere årsaker til 
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gulsott. Dette gir opphav til forskjellig betegnelse på 

tilstanden. Dersom det er skade på leveren kalles den 

hepatisk. Er gallegangene lukket f.eks. ved gallestein kalles 

den posthepatisk, mens ved økt hemolyse kalles tilstanden 

prehepatisk. Ved hepatisk og posthepatisk icterus er det 

konjugert bilirubin som hoper seg opp i kroppen. Ved 

prehepatisk icterus (blant annet hyperbilirubinemi hos 

nyfødte) er det ukonjugert bilirubin som er i stort overskudd. 

På fosterstadiet blir bilirubinet konjugert og skilt ut av 

moren via placenta. Ved fødselen må barnet klare dette seiv, 

og det er da det kan oppstå problemer. Leveren er ikke fullt 

utviklet og har for liten enzymaktivitet. Når det i tillegg 

nedbrytes mere heme i denne perioden enn ellers, oppstår det 

ofte en opphopning av ukonjugert bilirubin. Hemenedbrytningen 

kan ytterligere bli forsterket på grunn av immunologiske 

uforlikelighetsreaksjoner mellom mor og barn. Hos nyfødte er 

den gjennomsnittlige levetiden for erytrocytter 90 dager, mens 

det tilsvarende for voksne er 120 dager. Hos premature skjer 

nedbrytningen enda raskere med et gjennomsnitt på 40 dager. 

Spesielt kritisk er det hvis bilirubinkonsentrasjonen blir 

høyere enn albuminkonsentrasjonen (albumin er et blodprotein 

som transporterer bilirubin i blodbanen). Da får en fritt 

bilirubin som er svært toksisk7. Hyperbilirubinemi kan føre 

til såkalt kjerneicterus som kan gi irreversibel hjerneskade 

med cerebral parese symptomer. Denne tilstanden kan i verste 

fall føre til død. Kjerneicterus kjennetegnes ved en 

gul farging av deler av hjernen og forårsakes ved at bilirubin 

passerer blod-hjerne barrieren. En regner ikke med at det er 

forekommet tilfeller av kjerneicterus her i landet de siste 

årene. 

Historie. 

Tldligere var utskiftningstransfusjon den eneste 
vlrkningsful le behandlingsfornen mot a lvorl ig 
hyperbilirubinemi. Do ny fodte fikk da s k i f t e t ut blodet med 
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forhøyet bilirubinnivå, og ble deretter tilført normalt blod. 

På den måten kunne de komme over den mest kritiske fasen to 

til fem dager etter fødselen. Utskiftningstransfusjon brukes 

også i dag, men bare ved spesielt høye konsentrasjoner av 

bilirubin i serum. 

Lysets evne til å redusere bilirubinnivået i blodet ble 

oppdaget ved en tilfeldighet. En solrik sommerdag i 1956 

observerte en sykepleier i England at nyfødte som lå nærmest 

vinduet var minst gule. Cremer og medarbeidere var de første 

som begynte å studere dette fenomenet i 1958. De konkluderte 

med at det var lyset fra vinduet som hadde denne positive 

virkningen på barna 8. Deretter begynte man å legge de nyfødte, 

som var gule i huden, ut i solen for behandling. Senere fant 

man ut at det var enklere å belyse dem med kunstig, hvitt lys. 

Siden slutten av sekstitallet har fototerapi vært anerkjent 

som en effektiv behandlingsform av nyfødte med gulsott. 

CO,H CO.H 

| j : 
H a H b H c H 

PATH 1 ^ ^ ^ ^ ^ f A T H -

H H ""0 0 H 

1 X 
O H C C t j ' " " j " ' " 

fei JRTW 
H H H 

Figur 2 Oksydasjonsprodukter av bilirubin. Til venstre er 

bilirubinmolekylet spaltet opp i monopyroller og til høyre 

dipyroller. 
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Seiv i dag, over tredve år etter at Cremer stadfestet lysets 

legende virkning ved hyperbilirubinemi, er ikke 

virkningsmekanismene fullt ut klarlagt. Først trodde man at 

oksydasjonsprodukter var årsaken til bilirubinnedbrytningen 8'9. 

Oksydasjonsproduktene blir dannet ved at de fire pyrolringene 

i bilirubinmolekylet blir revet fra hverandre til mono eller 

dipyroller (fig.2). Deretter oppdaget man at et isomerprodukt, 

senere kalt 4Z15E-bilirubin, ble skilt ut i gallen uten 

konjugering 1 0. Det viste seg at dette fotoproduktet ble dannet 

mye raskere ved belysning enn oksydasjonsproduktene 11-12. Dette 

forte til at en forkastet teorien om oksydasjonsproduktenes 

viktige rolle. De senere årene har mesteparten av forskningen 

på dette feltet vært konsentrert om en annen bilirubinisomer 

kalt Z-lumirubin. Det har med andre ord vært vanskelig å 

fastlegge hvilke typer fotoprodukter som er hovedårsaken til 

lysets effektive virkning. 

Bilirubinkj emi/isomerisering. 

Ved absorpsjon av et foton kan bilirubinmolekylet bli eksitert 

og indre kjemiske reaksjoner kan forandre grunnstrukturen. En 

skiller mellom to typer bilirubinisomere, de geometriske og de 

strukturelle. Ved dannelsen av geometriske isomere skjer det 

en 180" dreining av den ene delen av molekylet rundt en 

dobbeltbinding mellom to karbonatomer i posisjon 4 eller 15 

(fig.3). Samtidig brytes interne hydrogenbindinger. 

Grunnstrukturen blir som regel betegnet 4Zl5Z-bilirubin eller 

bare ZZ-bilirubin. Z står for det tyske ordet "zusammen" eller 

sammen. Ved en 180* dreining brukes betegnelsen E for 

"entgegen" eller motsatt. På den måten betegner en de 

geometriske isomerene, og en får tre mulige kombinasjoner: 

4Z15E, 4E15Z, og 4E15E. Den siste forekommer i svært liten 

grad og krever absorpsjon av to fotoner for å bli dannet. Alle 

reaksjonene er reversible, og kan dermed omdannes tilbake til 

den stabilie formen 4Z15Z-bilirubin. Dette kan skje enten 

termisk eller ved absorpsjon av et foton, isomerene er mere 

vannlsselige fordi hydrogenbindinger brytes slik at hydrofile 
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grupper blir tilgjengelig for ionisasjon. Grunnen til at 

4Z15Z-bilirubin er så lite vannløselig, er at de hydrofile 

gruppene vender innover i molekylet og blir således skjermet 

mot omgivelsene (dette sees vanskelig av figur 1 da den 

illustrerer et molekyl som er strukket ut). 

Figur 3 Reaksjonsskjema for geometrisk isomerisering av 

bilirubin IX a. (McDonagh 1979). 

Hos de strukturelle isomerene har, som navnet tilsier, selve 

strukturen forandret seg. Disse isomerene blir også kalt 

syklobilarubin på grunn av den ekstra ringstrukturen i 

molekylet. Z-lumirubin er den strukturelle isomeren som er av 

størst betydning. Vinylgruppen i posisjon 3 binder seg til 
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karbonet i posisisjon 7 (fig.4). Denne isomeren viser seg å 

være enda mere vannløselig enn de geometriske (fig.39,40.). Et 

forenklet og tentativt reaksjonsskjema for isomeriseringen av 

bilirubin vises i figur 5. 

HOOC COOH 

CH3H 

LUMIRUB1N 

Figur 4 Den strukturelle isomeren Z-lumirubin. Plan 

struktur overst. Romlig struktur nederst med stiplede linjer 

for å indikere hydrogenbindinger. (Ennever 1986). 

Z-Lum — ZZ EE 

^ E Z ^ 

Figur 5 Reaksjonsskjema for danning av bilirubinisomere. 



En ser her at den strukturelle isomeren Z-lumirubin er stabil, 

og ikke kan omdannes tilbake til ZZ-bilirubin. Dette er i 

motsetning til den reversible dannelsen av de geometriske 

isomerene. Disse vil derfor danne likevekt med ZZ-bilirubin. 

Onishi og medarbeidere har kommet frem til at Z-lumirubin kan 

dannes ved en to-foton prosess via EZ-bilirubin 5. De mener 

lumirubindannelsen hovedsakelig skjer på denne måten, mens 

andre forskere mener Z-lumirubin lettest dannes direkte fra 

ZZ-bilirubin 6. 

I folge figur 5 skulle en tro at det ble danret omtrent like 

mye EZ- som ZE-isomere. Dette er ikke tilfelle hos nyfødte. 

ZE-bilirubin har her en konsentrasjon som er omtrent hundre 

ganger hoyere enn EZ-bilirubin 1 3. Dette skyldes trolig at 

bilirubinets binding til humant serumalbumin (HSA) er 

bestemmende for hvilken del av molekylet som kan reagere. Ved 

binding til bovint serumalbumin (BSA) er de to 

konsentrasjonene like. 

Det har vist seg at den geometriske isomeren ZE-bilirubin er 

det fotoproduktet som raskest blir dannet ved bestråling av 

bilirubin bundet til HSA. Denne prosessen har et kvanteutbytte 

på * =0.2 (*2e = antall ZE isomere per absorbert foton i 

molekylet) "•'*. Dette betyr at et ZE-bilirubinmolekyl blir 

dannet for hvert femte foton som blir absorbert av ZZ-

bilirubin. Denne effektive isomeriseringen er årsaken til at 

man trodJe ZE-bilirubin var hovedgrunnen til nedbrytningen. 

Det viste seg senere at denne geometriske isomeren var 

vanskelig å skille ut fra kroppen. Den har en gjennomsnittlig 

halveringstid på 15 timer for den blir fort ut i gallen ". 

Z-lumirubin dannes ikke like effektivt som ZE-isomeren, men 

har et kvanteutbytte på * l r = 0.0015
 4'15. Denne stukturelle 

isomeren blir svært effektivt skilt ut fra kroppen, og har en 

biologisk halveringstid på under et par timei- J. Det hc.r også 

vist seg at en finner mye mere Z-lumirubin enn ZE-bilirubin i 

gallen etter fototerapi 3. En rekke undersokelser er gjort for 

å klarlegge l-imirubinets betydning i forhold til andre 
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fotoprodukter. Det synes i dag å være enighet om at Z-

lumirubin har mesteparten av æren for lysets effektive 

reduksjon av serumbilirubin. 

Bølgelengdens betydning for utskillelsen. 

I de senere årene har forskningen på dette området stort sett 

vært konsentrert om to problemstillingar. Hvilket fotoprodukt 

er ansvarlig eller av størst betydning for utskillelsen av 

serumbilirubin, og hvilken bølgelengde gir best 

behandlingsresultat. 

I forsøk på å finne optimal bølgelengde, fant man ut at 

kvanteutbytte for lumirubindannelse ble fordoblet ved å bruke 

grønt istedet for blått lys ' , 1 5. In vitro studier viste også at 

lumirubin ble dannet i større konsentrasjoner ved å forflytte 

bølgelengden mot den grønne delen av spekteret 5.16.,r. in vivo 

studier er utført som viser at grønt lys er effektivt i 

fototerapi. Grønt lys har vist seg å være mere effektivt enn 

hvitt , B, og like virkningsfullt som blått lys til å redusere 

nyfødtes bilirubinnivå "^o. Når en ser på bilirubinets 

absorpsjonsspekter i methanol (fig.6), er det vanskelig å 

forstå hvordan grønt lys kan konkurrere med blått. Et typisk 

spekter fra en grønn lampe (se fig. 27) overlapper såvidt 

bilirubinets absorpsjon som ligger i det blå området. Dette 

kan tilsynelatende virke som et brudd på Grottus Dråphers lov 

som er blitt kalt fotobiologiens første hovedsetning. Den sier 

at bare lys som absorberes kan ha noen virkning. 

Det viser seg å være flere faktorer som kan Jorklare det 

grønne lysets overraskende virkning. For det første er 

absorpsjonsspekteret til albuminbundet bilirubin forskjøvet 

mot lengre bølgelengder in vivo. Grunnen til dette er at 

fettsyrer binder seg til albuminmolekylet 2 1. For det andre er 

lyspenetrasjonen bedre ved bruk av grønt lys enn ved blitt M . 

For det tredje er likevekten ZZ-ZE forskjøvet mot venstre ved 

bruk av lengre bølgelengder a. Dette eker 
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lumirubinkonsentrasjonen både fordi vi får mer ZZ-bilirubin 

som kan danne lumirubin direkte, og fordi det blir mer EZ-

bilirubin som også kan omdannes til lumirubin ved absorpsjon 

av et foton. En lampe som emiterer mest i bølgelengdeområdet 

rundt 480-510 nm viser seg å være svært virkningsfull, og blir 

anbefalt av flere forskere på området 5,15,16,24,25_ D e n kanskje 

største fordelen ved bruk av lengre bølgelengder er at ingen 

har kunnet påvise nevneverdige skader ved belysning med grønt 

lys. In vitro forsøk har vist at blått lys er celletoksisk i 

nærvær av bilirubin, det skjer ved å indusere enkelttradbrudd 

i DNA '. Blått lys gir også større skader på retina enn 

grønt 2 & . 

1.84 , 

8.78 J 
ABSORP
SJON 

8.52 -1 

2fc 1 —_ 

/ 

/ 

389.0 350.8 4 5 8 . 8 
BOLGIIEHGDE (NH) 

558.8 

Figur 6 Ab^orpsjonsspekteret av bilirubin i methanol. 

Dose/effekt. 

I forsøk pi å optimalisere behandl ingen er det også andre 

faktorer enn bolgelengden som spiller inn. Irradiansen i 
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behandlingsavstand spiller en vesentlig rolle for det kliniske 

resultatet. Lysets fordeling over madrassen er viktig for å 

oppnå en jevn belysning av kroppsarealet og dermed en bedre 

kontroll med dosen. Selve lysfordelingen viser seg å ha 

betydning for behandlingsresultatet 27-28. Kartlegging av 

lyshomogeniteten fra terapienheter er et område som blir 

nærmere tatt opp i lysmålingsdelen av oppgaven. Fraksjonert 

behandling har vist seg å være tilnærmet like effektiv som 

kontinuerlig J'. Figur 7 illustrerer et slikt forsøk hvor 

barnet ble belyst i en time for så å ligge uten lys i to timer 

for lysbehandlingen igjen startet. På den måten er det mulig å 

sterkt redusere den totale dosen til pasienten. Grunnen til at 

et slikt belysningsmonster er effektivt, er trolig at 

bilirubinutskillelsen foregår over to stadier. I det første 

stadiet skjer omdanningen til fotoprodukter i vev. Det neste 

trinnet involverer diffusjon av disse produktene til blodbanen 

og samtidig diffusjon av ZZ-bilirubin fra plasma til 

omkringliggende vev. Denne diffusjonen er trolig den 

tidsbegrensende prosess i utskillelsen, og kan være en 

forklaring på det gode resultatet en oppnår ved fraksjonert 

belysning. I perioden uten belysning vil det i vevet bli stor 

konsentrasjon av ZZ-bilirubin i forhold til fotoprodukter. Ved 

deretter å belyse pasienten blir det per tidsenhet dannet 

flere fotoprodukter enn ved kontinuerlig belysning på grunn av 

tilgangen på ZZ-bilirubin. 

I forhold til arbeidsmengden som er lagt ned i undersøkelse av 

hyperbilirubinemi hos nyfodte, er det forbausende lite som er 

konsentrert omkring dose/effekt kartlegging 50'37. Dette er 

oppsiktsvekkende med tanke på at dosens betydning for 

behandlingsresultatet har vært kjent siden 1972 ". De studier 

som er blitt utfort, h'ar vist scor .spredning når det gjelder å 

anbefale dose til posienter. Dessuten er det to forskjellige 

enheter i bruk, (mW/cro'nm) og fmW/cm2), sou ikke direkte lar 

sog sammenligno uten godt kjennskap til den benyttede 

detoktorrcsponscn og lampespoktcret. Grunnen til at nan 

t1lsynolatondo kommar fram til forskjellig resultat er trolig 
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at det brukes forskjellige måledetektorer og lyskilder i 

forsøkene. Uten kunnskap om detektorrespons og lysspekter er 

det ikke lett å nyttiggjore seg resultatet. En av de seneste 

og kanskje beste undersøkelsene på dette området er gjort av 

Tan i 1982 J 2. Figur 8 viser dose/effekt kurven han kom frem 

til med en anbefalt irradians på 2-2.5 mw/cm2 i området 400-480 

nm. Målingene er utfort med et UDT 11A radiometer. Figuren 

viser også at en oppnår en metning rundt 2.0 mw/cm2, hvor 

videre okning i irradiansen ikke forer til fortsatt reduksjon 

i serumbilirubinnivået. Årsaken til dette kan være den 

tidligere nevnte begrensende faktoren ved diffusjon av ZZ-

bilirubin til og fotoprodukter fra blodbanen. En undersokelse 

utfort ved fem norske sykehus viste stor variasjon når det 

gjaldt irradiansen til de nyfodte. Alt fra irradianser på 0.95 

mw/cm2 til 3.05 mw/cm2 ble målt 3 8. 13 av 18 terapienheter hadde 

en irradians lavere enn 2.0 mW/cm2. Måleutstyret var en UDT-

detektor (United Detector Tecknology) med en bredspektret 

detektor f ølsonthet. 

Ifil dor* ug/u dark [q.it 

Figur 7 Effekt av fraksjonert behandling kontra 

kontinuerlig. Lys:morke i forhold 1:2, stiplet linje. 

Heltrukken linje er kontinuerlig behandling. Ufort av 

Jahrtg/Meisel (1982). 
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Figur 8 Dose-effekt kurver (Tan 1982). Prosent 

bilirubinreduksjon som funksjon av irradians for tre 

forskjellige bølgelengdeintervaller er vist. 

TEORIBAKGRUNN POR LYSMALING. 

Lysets natur 

Lys er den del av det elektromagnetiske spekteret som det 

menneskelige øyet oppfatter (bolgelengdeområdet 400-760 nm). 

Dette utgjor bare en liten del av det totale elektromagnetiske 

spekteret (fig.9) som strekker seg fra hoyenergetisk 

gammastraling i den ene enden til lavenergetiske radiobolger i 

den andre. I forsak på å forklare lysets natur benyttes ofte 

en dualisme mellom partikler og bolger. I folge Maxwell's 

teori består en elektromagnetisk bolge av et elektrisk og et 

magnetisk felt (henholdsvis E og B). Disse svinger i plan 

vinkelrett pi hverandre og vinkelrett pi belgene 

forplantningsretning (fig.10). Et fenomen som lysinterferens 

kan vanskelig forklares uten bruk av denne bolgemodellen. 

Tidlig pi nittcnhundretallot oppdaget man at enkelte empiriske 

fenomoner lkke lot sag forklara ut fra Maxwells teori. Dette 
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gjaldt for eksempel fysiske fenomener som fotoelektrisk effekt 

og atomenes linjespekter. 

Einstein prøvde å forklare dette i 1905 ved å si at lys kunne 

betraktes som partikler (fotoner) med energi: 

E = hv (1) 

(h=Plancs konstant ; 6.6-10 J s , u = f rekvens) . 

Frequency, Name ol 
radiation 

Wavelength, 

1 0 - " - 1 X-unil, XU 

IO" 1 0—1 angstrom. A 

!C- 1 —] nanometer, nm 

10'*— I micron. , 

IO"' 

10-1 

•10°~1 meter, r 

10' 

-10 ' 

l p - l k.lonie-e 

-10" 

-10» 

Figur 9 Det elektromagnetiske spekteret. 

'«we 

Figur 10 Tognlng av en elektromagnetisk bolge. Elektrisk 

(elt og magnotisk felt svinger vinkelrett pA hverandre. 
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Irradiansens avstandsavhengighet. 

Lyskilder brukt i fototerapi kan ha en komplisert geometri. 

Typisk for fototerapi av nyfodte er at lampene har en viss 

utstrekning. Variasjonen i irradians med avstand er derfor 

ikke lett å forutsi teoretisk. Under er vist to utledninger 

ved ekstreme tilfeller: Irradians fra en punktkilde og fra en 

uendelig stor lysende flate. 

a) Punktkilde. 

Figur 11 Lysutsendelse fra en punktkilde plassert i 
sentrum av en kule. Overflateareal til en sirkulær detektor 
i en viss avstand er begrenset av vinkel 9. 

Intensiteten fra en punktkilde som har homogen utstråling til 

alle retninger er gitt ved: 

I-ft (1) 

Hvor W er strålingsfluks, og S r er romvinkelen. 

Arealet av en kuleoverflate med radius r er gitt ved: A = 4jrr2. 

Dersom en approksimerer at en flat sirkulær detektor dekker 

det samme kuleoverflatearealet i alle avstander fra kilden, 

vil fluksen inn mot detektoren avta med r2. 

Dette kan også regnes ut mer nøyaktig. 

Aroal av et kuloflateseguient er gitt ved: 
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As = 2nrh = 2ur2(l-cos9) 

Romvinkelen er definert ved: 

Q = ål = 2ir<l-cos8) (4) 
r 2 

For å få finne ut hvordan irradiansen forandres med avstanden, 

ser en på hvordan romvinkelen forandres når detektoren fjernes 

f ra punktkilden. I en avstand r, er vinkelen f ra kanten på 

detektoren mot loddelinjen 9,. Når detektoren fjernes fra 

punktkilden er avstanden r 2 = Xr, med vinkel 62. 

Det antatte sirkulære detektorarealet er selvsagt konstant ved 

alle avstander, og kan uttrykkes ved radien r = r sin6. 

nzl

2sin2ei = it^r^sin'Bj 

sin291 = ̂
2sin 26 2 

(i-cos'Sj) = *2<l-cos29j) 

Dersom 8 er liten (noe den i praksis er dersom en ikke har 

detektoren kloss inntil punktkilden), kan vi sette cos'8 a 

cos8. En ser da av (4) at dersom detektoren fjernes fra 

lyskilden n n faktor X, vil romvinkelen avta med faktoren 

X2. Irradiano .. inn mot detektorarealet avtar altså kvadratisk 

med avstanden fra punktkilden. 

b) Uendelig lysende flate. 

Figur 12 viser en uendelig lysende flate i xy-planet. 

Detektoren bofinnor seg i en avstand h fra lysflaten. Vi tar 

for oss et Ilte flateareal dA • r dcdr. Den totale fluksen fra 
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hele flaten er Q. Irradiansen er et mål på fluks per 

flateenhet definert ved a = Q/irr2. Fluksen vinkelrett over et 

lite flatesegment dA er da gitt vel dQ = ardrdip. 

Av figuren ser vi at cos6 = h/R og R2 = r2 + h 2. 

drS 

Figur 12 rrradians i en høyde h f ra en uendelig stor lysende 
flate i xy-planet. Et lite arealsegraent dA danner en vinkel 
6 mot loddelinjen fra målepunktet. 

Av utregningen i punkt a) viste det seg at irradiansen avtok 

med kvadratet av avstanden ira en punktkilde. 

Irradiansen fra et vilkårlig lite segment i avstand R og 

vinkel 8 mot detektorflaten, kan uttrykkes som: 

dE = d t ? c o s ^ = ohr cfrdip 
R2 -5 

(h 2 * r2) 2 

I r rad iansen fra hele f laten i en hayde h v i l da være: 

/ / 
o hi dr cf ip 

( n 2 - r 2 ) 2 

2n o " / 
r dr 

° (h2T2i • 

2no "i <-
vffiTTP 

) • 2uo • Konscanc 
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Irradiansen avtar altså ikke med avstanden fra en uendelig 

lysende flate. 

Radiometri/fotometri. 

Vi skiller mellom to forskjellige mater å måle lys på, 

radiometrisk og fotometrisk. Hver av dem har sine egne 

måleenheter som gjør at vi får et dobbelt sett med enheter for 

lysmaling. 

Det hersker ofte forvirring når det gjelder begrepene 

radiometri og fotometri. Radiometri er måling av 

elektromagnetisk stråling som inbefatter ultrafiolett, synlig 

og ir.frarødt lys. En er da ofte interessert i å måle total 

strålingseffekt. For dette formål brukes detektorer med 

uniform sensitivitet over et stort bølgelengdeområde for 

eksempel en termosoyle. Er en primært interessert i et bestemt 

bølgelengdeområde og/eller en spesiell lysrespons, brukes 

lysdetektorer av halvledermateriale utstyrt med passende 

filter. 

Slue- Yellow-
Violet Blue green Green green Yellow Orange Red 

350 400 450 500 SCO C00 6S0 7C0 

Wavelength, X (nm) 

Figur 13 Følsomhet for lys-adaptert og morke-adaptert øye. 

Fotometri er måling av lys på samme måte som vi oppfatter det 

med -ynene våre. Vi vil med andre ord bruke eyet som 
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raåledetektor. Dette kan vi få til ved å utstyre måleapparatet 

med en detektorrespons som er mest mulig lik øyets følsomhet 

(figur 13). øyet vårt måler lys på en additiv måte. Vår 

øyerespons utgjor summen av de individuelle lysbidragene for 

hver bølgelengde. Den totale øyeresponsen forteller oss hvor 

lyst vi oppfatter et objekt. Det er dette målet på hvor lyst 

noe er, som vi ønsker å måle. Det betyr at en fotometrisk 

måling ikke sier oss noe om den totale emitterte lyseffekten. 

Et fotometer måler lyset slik: 

F = kfPMdK (13) 

Hvor k er en konstant lik 683 lumen/W. Px er lampespekteret i 

Watt per bølgelengdeintervall, mens Vx er øyets relative 

spektralfølsomhet. F måler da luminansen (lm). Som 

illustrasjon kan figur 14 benyttes, hvor detektorresponsen S A 

byttes ut med kurven for øyets folsomhet på dagtid V^. En kan 

si at fotometrien er et spesialtilfelle av radiometrisk 

måling. En del av det radiometriske bølgelengdeområdet blir 

målt og veid etter en gitt responskurve. 

Bølgelengde (nm) 

Figur 14 Summen av produktet mellom detektorresponsen Si og 
lampespekteret P 1 # ved alle bolgelengder, gir det skraverte 
arealet som er et mål på hva detektoren viser. 
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For å skille de to typer av lysmåling fra hverandre, er det 

andre navn for samme type enheter i fotometrien. 

En skiller mellom måling av lysutsendelse fra en kilde, som er 

karakteristisk for lyskildens geometri, og lyset som faller 

inn på en gitt flate. 

Egenskaper ved selve lyskilden: 

-Flux (F): SI enhet; Watt {W}. Angir total strålings-

fluks fra lyskilden. P = Jpjdi. Hvor pl er 

strålingsfluksen per bolgelengdeintervall. 

Analog fotometrisk enhet; lumen (lm). 

-Intensitet (I): SI enhet; W/sr. Strålingsfluks per romvinkel. 

Fotometrisk enhet; Candela {Cd}. 

-Radians (L): SI enhet; W/m2sr. Intensitet per arealenhet 

av lyskilden. 

Fotometrisk enhet; Candela per flateenhet 

(Cd/m2}. 

Måling av lys som faller på en flate: 

-Irradians (E): SI enhet; W/m2. Benyttet måleenhet i de fleste 

fotodetektorer. Angir strålingssfluks per 

flateenhet. 

Analog fotometrisk enhet; illuminans (lm/m2) = 

(lux). 

-Exposure (Q): SI enhet J/m2. Angir total energi per 

flateenhet. Exposure er analogt med 

irradiansen ganget med belysningstid. 

Fotometrisk enhet; (Luxs). 
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Det er også et par andre enheter som er mye brukt. Det gjelder 

målebegrepene fluence og fluence rate. Fluence er en analog 

til exposure {J/m2}. Lysenergien kan gjøres om til et visst 

antall fotoner. For å gjøre dette bør en helst ha 

monokromatisk stråling hvor lysets bølgelengde er kjent. Hvis 

ikke, er det mulig å estimere spekteret til en bestemt 

bølgelengde. 1 mol fotoner kalles 1 Einstein {E). Enheten for 

fluence er altså (E/m2) 3 9. Fluence rate er et mål på 

dosehastighet og er det samme som fluence per sekund. Enhet 

{E/m2s), analogt med irradians. 

Oppbygging av fluorescerende lysstoffrør. 

Det fluorescerende lysstoffrøret har vært og er den lyskilden 

som er mest benyttet i lysbehandling av nyfødte. Kvarts-

halogen lampene er en annen type lyskilde som har kommet de 

siste årene. De har en høyere intensitet enn de konvensjonelle 

lysstoffrørene. På grunn av at selve pæren er .å liten blir 

det laget veldig hendige fototerapienheter. Disse enhetene kan 

utstyres med filter for å velge ut ønsket bølgelengdeområde. 

Det er likevel de fluorescerende lysstoffrørene som fortsatt i 

størst grad blir benyttet ved våre sykehus. 

Rørene er fylt med gass under lavt trykk (10"3-10'6 atm) . 

Hovedgassen som benyttes er som regel kvikksølvgass. I tillegg 

er også en edelgass tilstede, f.eks. argon, krypton eller 

neon. I hver ende av røret er det en elektrode med et 

elektronavgivende belegg (fig.15). Elektroden er ofte av 

wolfram med f.eks. bariumoksid som avgir elektroner. Ved å 

tilføre en spenningsforskjell mellom elektrodene, vil 

elektroner losrives fra det elektronavgivende belegget og 

akselereres mot elektroden i den andre enden av roret. På sin 

vei vil elektronet kollidere med gassatomer. Dersom elektronet 

kolliderer med et edelgassatom, vil det forandre retning. På 

den måten får elektronet en sikk-sakk kurs gjennom lysrøret. 

Dermed blir sannsynligheten for kollisjon med kvikksolvatomer 

større. Ved en slik kollisjon blir kvikksølvatornet eksitert 

eller ionisert. Ved ionisasjon vil det 1øsrevne elektronet bli 
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akselerert i roret og kan kollidere med andre gassatomer. I 

det et annet elektron tar den ledige plassen vil atomet avgj. 

denne energien ved utsendelse av elektromagnetisk stråling, et 

foton. 

Figur 15 En forenklet fremstilling av hva som skjer i et 

fluorescerende lysstoffrør. 

Bølgelengden på denne stralingen er karakteristisk for gassen 

det gjelder. I kvikksølvgass er nesten 90% av denne stralingen 

i UV området med bolgelengde 254 nm. Ellers emiterer kvikksolv 

tydelig ved 366 nm, 405 nm, 437 nm og 546 nm. På innsiden av 

glasset i roi et er det et luminiscerende belegg. Det er dette 

belegget som bestemmer den resulterende lysemisjonen fra 

roret. Belegget absorberer den energirike 254 nm stralingen, 

og atonene i belegget blir eksitert. Energi blir avgitt ved 

deeksitasjon. Dette innebærer utsending av stråling med lengre 

bolgelengde enn aen absorberte. Ved å forandre egenskapene til 

det luminiscerende belegget kan en oppnå den onskede emisjonen 

fra lampa. 

Detektortyper og egenskaper. 

Det finnes veldig mange forskjellige typer lysmålere. En må 

være svxrt bevisst på hva en skal måle og hvilke tekniske krav 

en stiller i sitt valg av rett type. Ofte er det svært 

forskjellige måleteknikker som er brukt for måling av samme 

type stråling. De forskjellige detektorene kan i hovedtrekk 

karakteriseras etter: spektralrospons, vinkel respons, 
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sensitivitet, linearitet og tidskonstant. 

Spektralresponsen er kanskje det første en går etter i valg av 

egnet detektor. Spektralrespons er respons som funksjon av 

bolgelengde. Altså en slags indre veiekarakteristikk for 

detektoren. Den oppgis som regel i relative verdier. 

Sensitiviteten forteller hvor følsom detektoren er. Det vil si 

hvor lite eller mye lys den er i stand til å måle. ønskes stor 

sensitivitet f.eks. ved måling av fluorescens, brukes ofte en 

fotomultiplikator som er i stand til å måle små lysmengder. 

Vinkelresponsen forteller hvor stor vinkel lyset kan ha mot 

detektoren og likevel bli registrert. Dette er ofte bestemt av 

detektorens tekniske utforming. Det vil si om den ligger 

innkapslet for beskyttelse eller ikke, og om den eventuelt er 

utstyrt med en såkalt diffusor. En diffusor sprer lyset 

homogent ned på detektoren. Det spiller da ingen rolle for 

måleresultatet hvilken vinkel lyset har mot detektoren. Ofte 

har en slik diffusor en vinkelrespons på nær 180". 

Lineariteten er et uttrykk for respons som funksjon av 

intensitet. Den forteller oss hvor godt detektoren er egnet 

for måling av lys i et stort intensitetsområde. Dårlig 

linearitet gjor detektoren lite egnet for lysmåling hvor 

intensiteten varierer over mange dekader. Eventuelle 

korreksjoner kan gjeres dersom en har kjennskap til responsens 

intensitetsavhengighet. 

Tidskonstanten forteller oss hvor hurtig detektoren reagerer 

på en lyspuls eller hvor raskt den kan gi oss måleresultatet. 

Tidskonstanten varierer med forskjellige typer detektorer 

og kan ha verdier f ra mindre enn 1 ns (10"' sek.) til mange 

sekunder. 

Felles for optiske lysdetektorer er at de inneholder materiale 

som absorberer stråling. Dett» ferer til en gitt forandring i 
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materialet som på en eller annen måte lar seg måle. 

Strålingsdetektorene kan inndeles i to grupper kalt 

fotondetektorer og termiske detektorer avhengig av 

måleprinsippet. 

Hos de termiske detektorene blir den absorberte lysenergien 

omsatt til varme i elementet. Denne varmen fører til en gitt 

forandring som f.eks. i elektrisk resistans, overflateladning 

eller gasstrykk. I denne kategorien kommer termosoylen, 

pyroelektriske detektorer og bolometerne. Fordelen med disse 

termiske detektorene er at de reagerer tilnærmet likt for alle 

typer absorbert stråling. De har med andre ord en uniform 

spektralrespons som gjør dem godt egnet for totale 

fluksmålinger og til kalibrering av andre detektorer. En 

ulempe er at de har en stor tidskonstant (r-50 ms) i forhold 

til fotondetektorene. 

Fotondetektorenes virkemåte forklares lettest ved hjelp av 

kvantefysikken. En lyspartikkel (foton) blir absorbert av et 

metallisk detektormateriale og gir et elektron en energi som 

er stor nok til å rive det los fra metallet. For å løsrive 

elektronet må fotonet ha en høy nok energi. Spektralresponsen 

til slike detektorer har derfor en cut off ved lengre 

bølgelengder avhengig av detektormaterialet. Det løsrevne 

elektronet kan bli detektert direkte (vacuum fotodiode), 

forsterket opp via dynoder (fotomultiplikatorer) eller 

generere elektron-hull par i halvledermaterialer 

(germanium/silisium fotodioder). Fotondetektorene reagerer 

raskt (i-l ns), men har en respons som tydelig forandres med 

fotonenerglen. 

Saumen1 igning av maleresultater. 

En fotodiode har ingen uniform spektralrespons. Ved måling av 

f.eks. et lampespektar vil dan oppgitte måleverdien ikka 

alltid vara noa godt mal pA den totala irradiansan fra lampa. 

Det resultatet detektoren viser oss ar summen av produktet 

mellom spektralresponsen 09 lampens energispakter for alle 
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bølgelengder: 

E'^S^AX ( 1 4 ) e l l e r E=fslPidX ( 1 5 ) 

Hvor Sj er probens relative spektralrespons, mens Pj er lampens 

spektrale energifordeling (mW cnf'nm'1) (fig.14). 

Det skraverte arealet i figur 14 indikerer et mål for 

irradiansen som displayet viser. Utenfor det skraverte området 

blir en eller begge faktorene i (14) eller (15) null, og vi 

får dermed ikke noe bidrag til fluksen. En lysmåling med en 

slik detektor er altså vel så avhengig av spektralresponsen 

til detektoren som til lampespekteret seiv. Det er derfor 

svært viktig å velge rett detektorrespons for den målingen en 

skal utføre. En detektorrespons for spesielle formål, f.eks. 

fotometri, skal være mest mulig lik aksjonsspekteret for den 

effekt en vil oppnå ved bestrålingen. Vx (fig. 13) er da den 

rette detektorresponsen for måling av lyset slik oyet 

oppfatter det. For riktig måling av fototerapilamper i 

behandling av nyfodte er aksjonsspekteret for bilirubinets 

utskillelse fra kroppen den korrekte detektorresponsen. 

Problemet her er at et slikt aksjonsspekter ikke er fastlagt 

ennå. I stedet brukes ofte en spektralrespons som svarer til 

absorpsjonsspekteret til bilirubin i vandig løsning når 

instrumentet lages. Dersom det viser seg at disse to spektrene 

stemmer dårlig overens, noe mye tyder på, er detektortypen som 

nå er i bruk lite egnet for direkte mål på lampens 

effektivitet. 

Det viser seg å vere svert vanskelig é dra nytte av 

måleresultatet utført med detektorer og/eller lamper en ikke 

har alle data på. Malinger på lamper ned samme farge og med 

samme type detektorer gir ofte svert forskjellig resultat. 

Grunnen til dette er at en forandring i lampespekter og/eller 

on liten forandring i detektorrosponsen gir store utslag på 

det forcHge måleresultatet ". Hir det i tillegg er to 

forskjellige måloenheter brukt i måling av fototerapilamper, 

gjer Ikke det oppgoven enklare. Noen radiometere oppgii 
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(mW/cm2), mens andre bruker {mW/cm2nm). I et forsøk på å 

illustrere disse maleproblemene viser figur 16 et eksempel ved 

bruk av to detektorer A og B med forskjellig spektral respons. 

For enkelhets skyld antas det at arealet under responskurve B 

er dobbelt så stort som under A. Begge har en topp på 450 nm. 

Malinger er gjort for to forskjellige lamper (1 og 2). 

300 400 500 600 
Belgelengde (nm) 

Detektor-
respons (S) 

Lampe-
speKter (Pt 

700 

Figur 16 To forskjellige lyskilder med lampespekter P. 
Detektorene A og B har spektralfclsomhet S. 

Ved bruk av måleenhet (mW/cm2), viser resultatet et mål på 

produktet mellom lampespekteret P og spektralresponsen S. Ved 

bruk av enheten (mW/cm2nm) har en i tillegg delt på detektorens 

bandbredde (vanligvis halwerdibredde) . 

Lampespekter 1: 

Enhct mW/^m'nm. Detektor A vil vise det dobbelte av 

den spektrale irradiansen i B fordi 

A har halvparten av båndbredden til B 

(mW/cm2). Bogge detektorane vil viso samme 

resultat fordi produktet j, p,st dX og 

j, P,S, di ar det samme. 

Lampcspoktcr 2: 

crthet mW/cm}nn». Ocggo detektorene visor senme 
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parten av arealet til S A og S B. 

P.g.a. dobbel bandbredde for B får vi 

samme spektrale irradians. 

(mW/cm2). Irradiansen detektor A viser er halv

parten av det B viser fordi produktet 

fj P 2S A di er halvparten av | x P 2S a åk. 

For å sammenligne og nyttiggjore seg malinger må en altså ha 

kjennskap til lysspekteret som er målt, fotodetektoren og dens 

spektralrespons. Forst da kan en få fullt utbytte av 

måleresultatet. 
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KAPITTEL 3 LYSMALING 

3.1 MATERIALE OG METODER. 

Data/fremgangsmåter. 

Et Perkin-Elmer Lambda 2 UV/VIS spektrofotometer ble benyttet 

for måling av absorbans i løsninger og lystransmisjon gjennom 

filtre. 

Ved oppmåling av lys fra en fototerapienbeten og ved 

bestråling av bilirubinløsninger, ble det benyttet tre 

forskjellige typer lysstoffrør; Philips TL 20W/55 hvitt, 

Philips TL 20W/52 blått og Sylvania green F20T12 grønt. Den 

spektrale energi fordelingen fra disse rørene ble målt ved 

hjelp av et EG&G diodearray-spektrofotometer. 

Fototerapienheten som ble brukt kommer fra Air-Shields Europe, 

Shannon, CO.Clare, Ireland. Den kan utstyres med åtte 

fluorescerende lysstoffrør og utgjør da en rektangulær 

lysflate på 48-62 cm. En plexiglassplate skjenner for 

eventuell UV-stråling fra lysrørene (fig.17). 

Irradiansen fra lysstoffrørene ble målt ned et UDT S-371 

fotometer/radiometer produsert av United Detector Technology, 

Hawthorne, California. Fotometeret var utstyrt med blå og 

rodfølsomt detektorhode, honholdsvis 268B S/U 23476 og 268R 

S/N 21870. Disse detektorene var, i folge 

kalibreringsrapporten, kalibrert ved henholdsvis 4 50 og 633 nm 

ved hjelp av laboratorlestandarder godkjent av The National 

Institute of Standarda and Technology i USA. 

Don roktangularo lysanda flaten bla oppdalt i at rutomonstor 

bestaende av 24 rutar mad origo plassart nodar»t i vonstre 

hjerne (fig.18). MAladotoktoron bla plassart i en labklypo med 

langt handtak for A redusoro mulighoteno for refleksjon fra 

ormen. For a bo steinmo posisjon og avstand for ndledetoktoren 
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ble en hyssing med knuter i avstand 20-100 cm tapet fast på 

plexiglassplaten (fig.19). Malinger ble foretatt etter at 

lysstoffrørene hadde stått på i underkant av en time for å 

sikre stabil emisjon. Lys i taket ble skrudd av og gardiner 

trukket for i hensikt å redusere uønsket strølys. 

OnOff 

Laken-
drapering 

Wheels 

Figur 17 Teraplenheten som ble benyttet for oppmåling av 

lrradlans. Enheten inneholder åtte lysstoffrør. 

Skraverlngen illustrerer en eventuell lakendrapering. 
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x x x x x J: 

x x x--- x •• - x ): 

Langs midtlinje 

Figur 18 Terapienheten sett nedenfra. Lysmåling foretatt 
ved krysspunktene. Det var 12.0 cm mellom de enkelte 
målepunktene langs kortsiden, og 10.3 cm langs langsiden. 

Terapienhet 

Hyssing m/ 
Knute/ 

Detektor 

/ labklype 

Badorneter 

Figur 19 Oppsett for lysmåling under terapienheten. 
Hyssingen ble tapet fast ved krysspunktene i figur 18. 
Avstandsmål ingen foregikx ved hyssingknutene, det var 10.0 
cm mellom hvert knutepunkt. 

Ved oppmaling av irradiansons avstandsavhengighet over lengre 

avstandar, ble terapienheten plassart pa gulvot slik at lysot 

fra rørene ble sent ut langs gulvet. Enhoten ble drapert med 

et svart tøystykke. Pa den maten ble det dannot en horisontal 

korridor pa ca. fire meter. Ken»ikten var A hindre at 

ttlbakcsprcdt lys fra gulv og vegger l nxrhoten p&vlrkoi 

måleresultatet. 
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Ved oppvarming/nedkjøling av lysstoffrørene ble temperaturen 

målt med en Pt 100 resistans temperaturprobe på et Methrom 654 

PH-meter fra Methrom Ltd. Herisau, Sveits. Proben ble stukket 

inn i en av luftelukene i enheten og kom dermed i nær kontakt 

med lysrørene. Nedkjølingen skjedde ved å føre en 

trykkluftslange ned i en av de andre luftelukene. 

Lakendrapering foregikk ved å tape fast lakenet rundt enheten 

slik at det dannet en loddrett lyskorridor ned til vanlig 

behandlingsavstand (fig.17). 

Karakterisering av deteJctorer. 

De to detektorhodene som er benyttet til UDT s-371 

fotometeret/radiometeret er den blåfølsomme 2oBB og den 

rødfølsomme 268R. Den første er kalibrert ved 450 nm, mens den 

andre er kalibrert ved 633 nm. Dessverre har det ikke vært 

mulig å få tak i fabrikantens spektralrespons på disse 

detektorene. Det eneste som var oppgitt var at den blåfølsomme 

pr^-Len hadde en topp på 450 nm, mens den rødfølsomme hadde en 

tilnærmet flat responskurve i området 450-950 nm med 

usikkerhet ± 7*. Detektorene ble forsøkt kalibrert ved hjelp 

av en PTI (Photon Technology International) monokromator med 

200W Hg/Xe pære. Monokromatorens opploselighet var 1200 linjer 

per mm, og halvverdibredden ble satt til 20 nm. En 

termosøyle, Oriel 7104 med diameter 6.0 mr på følsomt område, 

blo brukt som referanse. Spenningen over termosøylen ble målt 

med et Schlumberger 7151 Computing Multimeter fra Schlumberger 

Ir-truments, Hampshire, England. Målingene foregikk ved å 

plassere tcrmooøyle/malodotektor i stativ 6 cm fra lampa. For 

å eliminere varmestråling fra resten av rommet bie ot 

vormefllter (KC )) brukt foran termosøylen. Tranorolsjonen 

gjennom dette filteret (fig.20) ble tatt mod i utrogningen. 

Utregning av detoktorreeponson ble gjort som folgor: 

Transmisjon av KC J varmofilter : T, (ubonovnt). 

Spenning over termosoylo (i merke) : U 0 (mV). 
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Spenning over termosøyle (belyst) : U (mV). 

Irradians fra detektor : E x (mW/cm2). 

Siden det her bare er snakk om relative verdier, kan en se 

bort fra arealforskjell på termosøyleelement og detektor. 

Målingene ble utført i området 380-800 nm med intervaller på 

10 nm. Responsen ble: 

**>••££ ( 1 6 : 

Tilsvarende utregning ble gjort for begge detektoren^. 

Verdiene ble normert til 1.0 ved kalibreringspunktet for 

detektorene, det vil si 633 ran for den røde og 450 nm for den 

blå detektoren. Grafene en da får er detektorenes relative 

respons. 

98 , 

72 

54 
TKfiHSHI-
SJON (/) 

36 • 

18 

6.8 T - i i i - —i - - — r 1 1 1 1 

28B.B 388.8 488.8 508.8 688.8 788.8 888.8 98B.B 1898.8 1138.8 
B9LGELEKGDE (NM 

Figur 20 Transmisjon av varmefilter KG 3. 

Fig 21 og 22 viser den oppnådde relative spektralresponsen til 

henholdsvis den blå og rode detektoren. Responskurven til den 

rødfelsomme 268R var ikke på langt m r så linear som oppgitt 

av fabrikanten. 
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« O 410 420 430 440 460 460 470 480 490 600 6 » 620 

Bølgelengde (nm) 
Figur 21 Relativ responskurve for den blåfølsomme 268B 
detektoren. 

Figur 22 
detektoren 

Bølgelengde (nm) 

Relativ responskurve for den rodfølsomme 268R 

En plan fotodc-.ektor måler lyset etter den såkalte 

kos i nus loven. Det vil si at den paralelle lysstrålens fluks 

inn mot en detektor avtar med cosinus til vinkelen som lyset 

danner mot loddelinjen. Dette skyldes at det folsorame arealet 

i detektoren blir dreid i forhold til lysstrålen slik at 

fluksen gjennom detektorelementet blir mindre. En kan se pa 

det som at lys med vinkel f mot loddelinjen blir redusert med 

en faktor cos 9. Denne kosinusavhengigheten kan kompenseres 

for ved bruk av en diffusor. Til saramenligning kan en tenke 
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seg at det følsomme detektorarealet utgjor en halvkule. 

Lysstrålenes vinkel inn mot detektoren blir dermed ikke 

betydningsfull såfremt de ikke faller utenfor halvkulen. Den 

blåfølsomme detektoren er utstyrt med en diffusor, og fanger 

dermed opp lysstråler som den røde detektoren ikke får målt. 

Dette diffusorfilteret gjør at den blå detektoren har en 

vinkelrespons på nær 180" ifølge manualen (fig.23). 

180 39" 

Blå Detektor 

268B 

Rød detektor 

268R 
Figur 23 Tegning av de to detektorene. Diffusorfilter sees 
øverst på den blåfølsomme detektoren til venstre. 

Rod detektor 
268R 

"V-

-" ai 

/ Delektorhus 

Sirkulær halvlederskive 

Figur 24 Tegning av den rodfolsomme 268R detektoren. 

Teoretisk utregning gir en vinkelrespons på 2a = 39* hos den 

rødfølsomme 268R detektoren (fig.24). Dvs. at alt lys innenfor 

denne sektoren blir registrert. Lys med vinkel mellom a og p 

vil treffe noe av diodeflaten men skyggelegge resten. Denne 

"skyggesonen" gir en vinkelrespons på 20 » 114* hvis vi tar 

den med. For & prøve roddotektorens vinkelrespons og 

retningsavhengighet ble en helium/neon laser benyttet (fig.25) 

Måleresultatet passet bra med den teoretiske utregningen da 
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det viste seg at den maksimale innfallsvinkelen (2/3) var 2-55" 

= 110*. Det var ikke tilgjengelig lysoppsett for parallelle 

lysstråler som kunne dekke hele det følsomme 

detektorelementet. Lysstrålen benyttet var svært kollimert og 

dekket bare en liten del av det følsomme arealet. Likevel 

viste det seg at irradiansen avtok med laserstrålens vinkel 

mot loddelinjen. Dette skyldtes trolig refleksjon i selve 

detektorelementet. 

300 

E 
o 

3 20° 
00 

Vinkel x mot loddelinjen (1 
Figur 25 Den rødfølsomme detektorens vinkelrespons og 
vinkelavhengig irradians. Helium/Neon laser benyttet som 
lyskilde. 

Kalibrering av termosøyle. 

For å kalibrere termosøylen ble den tidligere nevnte PTI 

monokromatoren benyttet. Spenningen over termosøylen ble målt 

med et Schlumberg 7151 Computing multimeter. Kalibreringen ble 

utfort mot UDT-radlometeret utstyrt med tre forskjellige 

detektorer. Det var de to tidligere nevnte 268R og 268B i 

tillegg til en 268UVA S/N 22043 detektor. De er kalibrert ved 

hvcr sin bolgelengde pA henholdsvis 633 nm, 450 nm og 36S nm. 

Monokromatoren ble stilt inn på disse bølgelengdene ved bruk 

av do respektive detektorane. Bandbrodden på monokromatoren 

ble satt til 20 nm. 
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Termosøylen og fotodetektoren ble plassert i samme avstand og 

posisjon fra monokromatoren. Målingene ble foretatt i fire 

forskjellige avstander for hver av de tre detektorene. 

Avstandene var 3.0 cm, 6.0 cm, 9.0 cm og 12.0 cm. 

KG3 varmefilteret ble benyttet foran termosøylen. Det ble tatt 

hensyn til forskjellen på følsomt areal av termosøylen og 

fotodetektorene. 

Utregningen av termosøylens respons R ble gjort etter formel 

17: 

R _
 Aaues i ca? mV i _ im V cm2 \ 

~ A " T I ai?^- mW ' (17) 
cm2 

Hvor Ad og A t s er areal av følsomt element hos henholdsvis 

fotodiode og termosøyle. U t s er spenningen over termosøylen 

fratrukket mørkespenningen (U0 ligning 16). T er transmisjonen 

gjennom varmefilteret, og I angir den målte irradiansen med 

detektoren. 

Middelverdien for kalibrering av termosøylen mot de tre 

detektorene er gitt ved: 

3 65 nm: R„ = 3.57 mV m W ' W . 

450 nm: R, = 3.31 mV mW'cm2. 

633 nm: Rm - 4.52 mV mW''cm:. 

Med et middel for eamtlige malinger på: R,, - 3.8 mV mV'cm2. 

Standardavviket var på: s - 0.6 

Standardavvik for middelverdien er gitt ved s, » s/(n)* - 0.17 
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3.2 RESULTATER. 

Spekter . 

Philips 
TL 20W/55 While 

Philips 
TL 20W/52 Blue 

Sylvan'a 
F20T12-Green 

Bølgelengde (nm) 
Figur 26 Spektralfordeling til de tre forskjellige 
tilgjengelige lysrørene. Spektrene er normert til 1.0 for 
maksimal emisjon ved hovedtoppen. 

Energispektrene for de tre aktuelle lysstoffrørene vises i 

figur 26. Målingen ble foretatt 2 cm fra rorets overflate, nær 

midten av raret. Det var ingen plexiglassplate mellom 

mAledetektoren og lysrøret. Diodearrayet besto av 1024 

fotodioder som mottok lyset etter spredning i apparatets 

gitter. De karakteristiske kvikksolvlinjene ved 405 nm, 436 nm 

og 546 nm er godt synlige. Spektrene er normert etter sine 

respektive makoimaltopper. 

For å få et inntrykk av forskjellen på detektorones 

vinkel respons, ble det gjort malinger langs midtlinjen av 

onhetcn i en avstand av 40 cm. Målingen* bla utfert for både 

den blå 268B detektoren og dan reda 26BR. Rasultatene ble 

normert otter maksimal irradians son var midt undar enhoton. 

Disse mål Ingeno blo gjort både mad og utan lakendraporing. 

Rasultatene vlsos i figur 2? og 28 for henholdavia utan og med 

bruk av laken. 
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<f> 1 0 

E 

Blå detektor 

Rad detektor 

Avstand fra midtpunkt langs enheten (cm) 

7 Irradiansmåling med blå diffusordetektor og vanlig 
rod. Målingene er utført langs midtlinjen av enheten. 
Resultatene er normert til 1.0 på toppunktet. 

Pigur 27 

e 
o 
2 

Terapienhet drapert med hvitt laken 

.*' ; 

Rød detektor 
• • - x - . . 

Blå detektor 

Avstand fra midtpunkt langs enheten km) 

Figur 28 I r radians langa midtlinjen ble milt med blå 
dtffuaordc-ektor og vanlig rod. Teraplenhetcn var drapert ned 
hvitt laken. 

Begge grafane vinar at den blafølaomme diffuaordatoktoran gir 

relative nøyare irradians not kanten av enheten enn den roda. 

Ved lakendraperlng ser vi en sterre forskjell enn malingane 

gjort uten bruk av laken. 
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Temperaturavhengig irradians. 

De fluorescerende Zysstoffrørene stabiliserer emisjonen først 

etter å ha stått på en times tid. Irradiansen hadde da sunket 

til 80-90% av maksverdien. Figur 29 viser irradiansen (målt 

med den blå detektoren) fra de åtte lysrørene i 

fototerapienheten som funksjon av tid etter at rørene ble 

skrudd på. Lysmålingen ble foretatt 35 cm under enheten. 

Irradiansen er normert etter lysrørenes maksimaltopp, som ble 

oppnådd etter ca. 3-6 minutter. Alle lysrørene har det samme 

kurveforløpet, med en noe mere markert nedgang hos de hvite 

lysrørene. 

_TO 0-8-
<D 

CC 

k . , , , . , . _ 
0 20 40 60 SO 

Tid etter start (min.) 

Figur 29 Irradians son funksjon av tid etter at enheten ble 
okrudd pa. Tre forskjellige typer lysrør ble brukt. Verdiene 
or normert etter maksimalverdien. 

Temperaturen i lysrørenes omgivel ser stabiliserte seg på rundt 

55*C etter at tcrapienheton hadde stått pa 1 et par timer. I 

et forsøk pa a forbedra Kjøl ingen av lysrørene, viste det sog 

at irradiansen kunne økes med ca. 16% (Fig. 30). Ved 3VC var 

maksimal Irradians igjen oppnådd. Denne temperaturen er trolig 

identisk med lysrørenes temperatur ved optima) lyseffekt. 
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Figur 30 Irradians som funksjon av temperatur mellom 
lysrorene i terapienheten. Nedkjøling viste seg å oke 
irradiansen. Nedkjolingen skjedde ved hjelp av trykkluft. 

Homogenitet 

figur 11 Lys fordel Ing fra teraplenheton 1 avstand 40 ca. 
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Lyshomogeniteten under terapienheten ble oppmålt med den 

blåfølsomme diffusordetektoren. Lysrørene i enheten var de 

hvite Philips TL 20W/55. Irradiansen i et plan under enheten 

ble målt i 35 punkter (se fig.18). Dette ble gjort i ni 

forskjellige plan fra 20 cm til 1 m. Malinger i et plan 40 cm 

fra enhet (fig.31) viser lysfordelingen i vanlig 

behandlingsavstand. Irradiansen er størst midt under enheten 

og avtar ut mot kantene. Figur 32 viser det samme som figur 

31. Bare 20% av behandlingsarealet (62-48cm) har over 90% av 

maksimal irradians som oppnås midt under enheten. 40% av 

behandlingsarealet har under 70%. Ingen punkter på flaten 

hadde under halvparten av maksimum. 

3 ' 
r 

60% 

V. 

r ~\ ^ r 
60% 

V. 

70% 90% 

L ) 
) 

^ 

Figur 32 Lysfordel ing i et plan 40 cm under enheten. 
Sektorer med 90, 70 og 60t av maksiiml irradiansen midt under 
enheten er tegnet. 

Ved malinger langs mldtlinjen under teraplcnhoten ser en den 

inhomogene lyofordolingen. Figur 33 viser irradiansen langs 

enheten i forskjellige avstander. Desto nxnnero terapienhetcn 

en mater, jo større blir forskjellen mellom noko mal i rradi.i na 

og irradiansen ved endekantone. Med andre ord eker 

homogeniteten når en kommer lenger unna lyskilden. 

Avstandsavhenglg irradians. 

En kan se av figur 31 ot irradiansen er n*r oavendt 

propors)orv.tt med avstanden. Ved 40 cs> er irradiansen pa midten 

halvparten «v hva den var ved 20 cia. 
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Posisjon langs enheten 
Figur 33 Irradians langs midtlinjen av enheten i 
forskjellige avstander (20-70 era) . Lysrørene var de hvite 
Philips TL 20W/55 oppmålt med den blåfolsomme 
d i f fusordetektoren. 
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Avstand (meter) 
Figur 34 tr rad lane som funksjon av avstand fra onheton. 
Svare laken bie drapert rundt enheten (or a hindre refleksjon 
fra vegger og gulv. 

For & undersøke irradiansens avstandsavhengighet nerttere. ble 

et maleoppsett Laget for lysmil Ing over lengre avstander. 

Figur 54 viser resultatet. Grafen til l/r' er for 

saismenl igningens skyld tsgnet inn. Ved lengre avstander fra 
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enheten avtar irradiansen med kvadratet av avstanden. 

Lakendrapering. 

I et forsøk på å oppnå høyere irradians, ble lakendrapering 

prøvd. For sammenligningens skyld ble både et svart og et 

hvitt laken benyttet. Figur 35 viser irradiansen langs 

midtlinjen 40 cm under enheten med og uten lakendrapering. 

Målingene ble foretatt med den blåfølsomme detektoren. Det var 

ingen merkbar forskjell mellom drapering med svart laken og 

uten bruk av drapering. Derimot fikk vi en stor økning i 

irradiansen ved drapering med hvitt laken. Midt under enheten 

økte irradiansen med 624 i forhold til uten bruk av laken. Den 

prosentvise okningen var sterre langs yttersidene enn på 

midten. Vi fikk altså bedre lyshoraogenitet ved drapering med 

hvitt laken. Ved malinger i elleve punkter på den langsgående 

og tverrgående midtlinjen var den gjennomsnittlige lysokningen 

på 72%. 

£ 

l/l 
C 
rt 300 
O 

^—Jr~ '" Hvitt laken 

x 

" ^ -
^—Jr~ 

Uten laken Svart laken 
— » — x 

. 1 l 

x 

" ^ -

Avstand fra behandlmgsmidtpunkt (cm.) 
Figur )3 Irradians langs midtlinjen av onhoton nalt ottor 
tildekking mod nvart/hvltt laken. 

figur 3 6 viser de ca mine rcsultatene son 1 figur 35, ned og 

uten bruk av hvitt laken. De er ne normert otter 

makslmalpunktet pa midten tor bedre a kunne sammen Ugne 
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CC 

m/laken 

u/laken 

Avstand fra midtpunkt langs enheten (cm) 
Figur 3 6 Irradians målt med og uten bruk av hvitt laken. 
Irradiansen ble målt med blåfølsom detektor langs midtlinjen 
av enheten, og normert til 1.0 ved midtpunktet. 

homogeniteten. Den relative lysøkningen ved bruk av hvitt 

laken er størst langs yttersidene og utgjør der en relativ 

økning på rundt 30%. 

20 «0 « M W 

Avstand fra enhet (cm.) 
Figur 37 Irradiansons avstandsavhengighet under nidtpunktot 
av enheten. Malt med og uten bruk av hvitt laken. 

Den prosentvise lysøkningen ved bruk av laken er størro jo 

lenger uiw.i enheten en miler. Figur }7 viser irradiansen under 
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midtpunktet av enheten for forskjellige avstander. Målingene 

er utført med blafølsom detektor. Ved en avstand på 60 cm har 

vi fått en dobling i irradiansen. 

3.3 USIKKERHET. 

Metoden benyttet for oppmåling under enheten har sine 

svakheter. Festing av hyssing til enheten ved bruk av tape, og 

plassering av detektor ved hyssingknutene som indikerer 

avstand til lysrørene, gir en usikkerhetsfaktor i målingene 

(se fig.19). Ved drapering med laken ble måleklypen stukket 

inn gjennom et av skjøtene mellom laknene. En liten lekkasje 

av spredt lys kan ha forekommet. 

Ved oppmalingene av lysfordelingen under terapienheten er det 

mange faktorer som virker inn på måleresultatet. For å 

estimere den prosentvise usikkerheten til en måling benyttes 

formelen: 

dS* US,)2 - (S B)
J - (Sc)

2 • )~> ( 1 8 ) 

Der S, er en av flere relative usikkerhotcr, hvor S § - vm/m (vj-. 

» usikkerhet i mållngen og m - måleresultatet). Usikkerheter. 

som hor beregncs or gjort pd basis av malinger under 

midtpunktet 1 20 og 40 cm avstand. Philips TL 20W/55 er milt 

med blåfoloom detektor. 

Det er knyttet usikkerhet til: 

- Den verttkalo avstanden til lysstoffrerono (S M I) . 

- t.ampenes Irradlans'orandrlng (S„,J. 

- Forandring 1 bakgrunnsfcelysnlng (S„)• 

- Avlesnlng av måleapparatur ( S M ) . 

Det er også andre faktorer som er med 1 en noe mindre grad. 

Disse er vanskelig & estimere, og Innfcefat&er 



detektorplassering i horisontalplanet, detektorens vinkel i 

forhold til dette, eventuell refleksjon fra måleklypen og 

hyssingen. 

Usikkerheten i detektorens vertikalretning estimeres til + 1.0 

cm. 20 cm : S a v s t = 0.065 40 cm : S a v s t = 0.066 

Usikkerhet i lysrørenes irradiansforandring er estimert ut fra 

irradiansen i tidsromet 40 min. til 90 min. Avlest fra figur 

30 blir da S j r r = 0.02. Forandring i bakgrunnsbelysning ble 

estimert ved måling mellom kl. 10 og 12 en overskyet dag. 

Dette ga S^ = 2.5-IO'4. Måleresultatet ble avlest med en 

nøyaktighet på 1 jjW/cm2. Dermed får vi de relative 

usikkernetene S a v l = 0.01 for 20 cm og S a v l = 0.03 for 40 cm. 

Formel (18) ble benyttet med de relative usikkerhetene: 
s

av S t<
 sirr' sb, °9 S,vl. Resultatet ble: 

20 cm : dS = 0.069 

40 cm : dS = 0.075 

Usikkerheten i disse niåleresultatene er altså ca. 7% 

3.4 DISKUSJON/DRØFTING. 

De oppmålte lampespektrene (fig. 26) gir opplysninger om 

1-impenes energikarakteristikk. Det granne og det blå roret har 

tilnærmnt Gauss fonnet emisjonsspekter med maksimaltopper ved 

henholdsvis 535 nm og 450 nro. På grunn av Gaussformen er disse 

makstoppene brukt i utregning av antall kvanter for de to 

lampetypone. Dårlig spektra1 overlapp mellom lampe og 

detektorrespons tilsier at den blåfolsomme detektoren er 

dårlig egnet for maling av da granne rørene. Den er heller 

ikko oa godt egnet til absolutte malinger av de hvite rørene 

som har en tilnarmet uniform energifordeling fra 480-680 nm. 

Den røde detektoren er derimot godt egnet for måling av alle 
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lampespekter i det synlige området. Den har en en bred 

responskurve og er dermed sensitiv i et stort 

bølgelengdeområde. 

Den blåfølsomme diffusordetektoren var som ventet best til å 

måle innfallende lys som hadde stor vinkel i forhold til 

loddelinjen (fig.27). Ved lakendrapering var dette enda mer 

tydelig i det den blå detektoren registrerte spredt lys fra 

lakenet atskillig bedre enn den røde (fig.28). Ved 

lakendrapering var det derfor den blå som hovedsaklig ble 

benyttet. 

Lysrørenes tidsavhengige irradians (fig.29) ble først og 

fremst undersøkt for å eliminere feilkilder ved videre måling. 

Lysmålingen kunne da bli foretatt etter at irradiansen hadde 

stabilisert seg. I praktisk behandling er denne 

irradiansforskjellen av mindre betydning (bortsett fra ved 

kontrollmåling) siden belysningen foregår over et relativt 

langt tidsrom. Den største irradiansforandringen skjer i de 

første 20 minuttene etter at enheten er skrudd på. Denne 

forandringen kan skyldes flere ting. Trolig er den forårsaket 

av temperaturforandring i gassen og i det luminiscerende 

belegget. I et forsøk på å kjøle ned rørene viste det seg at 

maksimalt lysutbytte igjen var oppnåelig (fig.30). 

Temperaturen ved rørene var da ca. 35'C. For å oppnå maksimal 

effekt av lysrørene er det viktig med gode lufte- og 

kjølemuligheter i terapienheten. 

Det viser seg å være liten lyshomogenitet i aktuell 

behandlingsavstand. Figurene 31 og 32 viser fordelingen av lys 

over arealet under fototerapienheten. Barnets plassering på 

madrassen blir dermed avgjørende for hvilken irradians det 

blir utsatt for. 

Mens irradiansen avtur mod avstanden til lysrørene, viser det 

seg at homogeniteten blir bedre (fig.33). Dette kan forklares 

ved å tenke seg at den lysende flaten, representert ved 

terapienheten, utgjør en viss romvinkel inn not et 
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detektorelement. Nær enheten vil denne romvinkelen være mye 

større for en detektor midt under enheten enn en detektor 

under endekanten. Når disse detektorene fjernes fra enheten 

blir forskjellen i romvinkel, som den lysende flaten utgjor, 

stadig mindre. Dermed øker homogeniteten. 

Terapienheter med quarts-halogen pære er utstyrt med 

reflektorer i et forsøk på å bedre fordelingen av lyset inn 

mot barnet. Dersom en sammenligner disse med enheter utstyrt 

med fluorescerende lysstoffrør, viser det seg at homogeniteten 

er betydelig dårligere for quarts-halogen enhetene 2 B. Dette 

skyldes trolig lysstoffrørenes store utstrekning i forhold til 

den lille quarts-halogen pæren. Denne mangelen på 

lyshomogenitet er med på å redusere fordelen ved høy 

lysemisjon hos disse pærene 2 7. 

Figur 33 tyder på at irradiansen ikke avtar kvadratisk når en 

måler nær enheten. Denne kvadratavhengigheten gjelder bare når 

lyskilden tilnærmet kan sees på som en punktkilde. Når en 

måler helt inntil lysflaten kan detektoren oppfatte den sca 

uendelig stor. Da avtar ikke irradiansen med avstanden til 

kilden. Når en måler i avstander fra 20-100 cm, kan en hverken 

estimere lyskilden som uendelig stor eller som en punktkilde. 

Fra 20 til 40 cm avtok irradiansen tilnærmet med l/r. 

Når en kommer lenger unna enheten kan en ikke lenger si at 

kurven faller som l/r (fig.37). Ved malinger i avstander 

lenger enn 1 m avtar irradiansen med kvadratet av avstanden 

(fig.34). Lyskilden oppfattes da tilnærmet som en punktkilde, 

og mål Ingene er 1 samsvar med teorien for denne. 

Lakendrapering viser seg a være et nyttig middel for å eke 

bade Irradiansen og homogeniteten. Figurene 35 og 37 gir et 

Inntrykk av hvor mye en enkel operasjon aom lakendrapering har 

å sl for irradiansen. Nar det visor sog at en oppnår over 70t 

mer lyseffefee ved 40 cm, kan bruk av laken vare et godt 

alternativ til utskiftnlng av lysrer. Data fra P. Eggert viser 

at han oppndddo en irradianoekning pa 30-151 ved bruk av 
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lakendrapering 2 7. Disse målingene ble utført med en detektor 

som hadde en kosinusavhengig vinkelrespons. For sanmienligning 

med P.Eggerts resultater ble malinger utført med den 

rødfølsomme 268R detektoren uten diffusor. Dette ga en økning 

i irradians på bare 28%. 

På grunn av barnets geometri kan seiv lysstråler med liten 

vinkel i forhold til madrassplanet ha like stor effekt som de 

som faller vinkelrett på. Ved lakendrapering oppnår en altså å 

få belyst et større hudareal enn uten bruk av laken. Klinisk 

effekt av lysbehandling er ventet å være proporsjonal med 

belyst hudareal når irradiansen er konstant. 

Den prosentvise irradiansøkningen ved bruk av laken er større 

jo lenger unna kilden en kommer (fig.37). Dette kan en forstå 

når en vet at den direkte strålingen (stråling som ikke blir 

reflektert i lakenet) avtar raskt med avstanden (fig.33), mens 

den reflekterte strålingen fra lakenet ventes å avta svært 

lite med avstanden p.g.a. lite lystap i lakenet. 

Figur 36 viser hvordan bruk av hvitt laken kan bidra til å øke 

lyshomogeniteten. Lakenet reflekterer lysstråler ned til 

madrassområdet, som ellers ville falle utenom barnet. På denne 

måten blir nesten alt lyset rørene sender ut utnyttet til 

belysningen av barnet. Dermed oppnår en høyere irradians og 

jevnere lysfordeling. En kan tenke seg at også ar.re 

materialer enn hvitt laken kan vere aktuelle i drapering av 

terapienheter. Ved å benytte bedre reflekterende overflater 

som f.eks. aluminiumsfolie eller speilaktige stoff, vil en 

trolig oppnå enda bodro resultator hva irradians og 

homogenitet angår. 

Si 



KAPITTEL 4 ISOMERDANNELBE VED BRUK RV FORSKJELLIGE 

LYSSTOFFRØR. 

4.1 PRINSIPPET FOR HPLC. 

Kromatografi er et fellesnavn på metoder for å skille onskede 

stoffer fra hverandre. Metoden er basert på at stoffene som 

skal separeres fordeler seg på to faser. En mobilfase (i 

bevegelse) og en stasjonær fase (står stille). En skiller 

mellom gasskromatografi og væskekromatografi etter hvilken 

type mobilfase en benytter. 

High Performance Liquid Chromatography (HPLC) er som navnet 

tilsier, en form for væskekromatografi. Den mobile fasen 

(væsken) blir pumpet gjennom en kolonne med et bestemt 

pakkemateriale som utgjor den stasjonære fasen. Ved hjep av en 

injektor sprøyter en inn onsket provemengde i systemet 

(fig.38). Selve separasjonen foregår i kolonnen, hvor stoffene 

en ansker å separere får forskjellig vandringshastighet 

gjennom kolonnen. Denne avgjorenda separasjonen er avhengig av 

den mobile og stasjonære fasens sanunensetning og av 

temperaturen. Etter at stoffene har passert kolonnen, blir de 

fert videre med mobil fasen til detektoren. Det finnes mange 

forskjellige prinsipper for deteksjon, nen absorpsjon i UV og 

det synlige området av spekteret er det mest vanlige. En 

skriver er tilkoblet ror å kunne visualisere og lagre 

resultatet. 

PW-.«'voar Pumo» ln|«mcr Kotonrm 0«le<it<v Skriver 
mobil ' a j » 

rigur 3« Oppsett for do forskjelliga enhatone son utgjor et 
HPLC utstyr. 
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Kolonnen benyttet i denne oppgaven er en C-18 omvendt fase 

kolonne. Omvendt fase betyr at det er et upolart 

pakkemateriale i kolonnen i motsetning til polart ved normal 

fase. Når en benytter omvendt fase er mobilfasen polar. I 

dette tilfellet besto den hovedsaklig av methanol. Ved 

injeksjon av f.eks. bilirubin vil komponentene som er minst 

leselig i stasjonærfasen gå raskest gjennom kolonnen. Derfor 

kommer de mest vannloselige (polare) bilirubinisomerene forst, 

og gir de første toppene på papiret. Vi sier de har kortest 

retensjonstid. Arealet under toppene er et mål for stoffenes 

konsentrasjoner. 

Ved å forandre på betingelsene kan en oppnå bedre/dårligere 

opplcselighet og forandring i retensjonstid. For å oppnå best 

opploselighet stoffene imellom må en som regel ty til prove-

og feilemetoden. Retensjonstiden minker med høyere temperatur, 

hoyere pH og med mer polar mobilfase'1. 

4.2 MATERIALE OG METODER. 

Utstyr/metode. 

HPLC apparatet benyttet i forsokene var et Philips Pye Unicaa 

apparat. Detektoren var en Philip PU 4021 Multichannel 

Detektor med multghetor for abeorpejonedeteksjon bade i UV og 

i dot synlige området. Detektoren er utstyrt med 

tleutcrlumlampo for UV-lys og wolfram-halogen p*ro for bruk i 

det synlige områdot. Kolonnen var on omvendt fana Ultrasphere-

ODS f ra Bcckman. Den hadde malone 25.0 - 0.46 cm, og besto av 

3 lim porttkter av hydrokarbonkjedor bundet til silisium for o 

gl en hydrofob overflate. En forkolonne av samme materiale eo» 

hovedkolonnen ble benyttet for a hindre uenskede Btoffor i o 

feste seg i hovecikoionnen og tilstoppe den. Kolonnen ble skylt 

gjennom i 2-3 timor med mobilfase for første in)eks)on. Dette 

bie gjort for å stabilisere kolonnen 09 oppnå )ovn grunnlinje. 

lnJeksjonsvolumet var pi 20 wl. 09 vasfcohasttqhoten pa 1.0 
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ml/min. Papirhastigheten ble satt til 1.0 cm/min. Detektorens 

absorpsjonsfolsomhet kunne justeres. Oftest ble absorbansen 

satt lik 0.16 eller 0.08 alt etter hvor jevn grunnlinjen var 

(0.08 gir dobbel folsomhet). Maksimalt utslag på papiret 

svarte da til den innstilte absorbansen. Lyset benyttet for 

absorpsjonsdeteksjon var på 450 nm som er bølgelengden for 

4Z15Z-bilirubinets maksimale absorpsjon (fig.6). 

Mobilfasen besto av 92-93% methanol. 5.8 ml is-eddik ble 

tilsatt 900 ml methanol. 0.1 M di-n-octylair.in ble tilfart til 

pH-verdien hadde steget til 7.7. Deretter ble methanol tilsatt 

til det totale volumet var 1 liter. Væsken ble filtrert 

gjennom et 0.45 nm filter for å hindre små partikler å komme 

inn i systemet. Deretter ble 40 ml av væsken tatt ut for å bli 

erstattet av samme mengde filtrert og destilert vann. 

Mobilfasen ble beskyttet mot lys ved å dekke til flasken med 

aluminiumsfolie. Den var etter oppblanding brukbar i inntil ti 

dager. Under bruk ble mobilfasen gasset med helium. Dette ble 

gjort for å fjerne luft i løsningen, og dermed unngå å få luft 

på kolonnen. 

In vitro forsokene ble foretatt ved bestråling av 

albumlnbundet bilirubin. Den ferdige lesningen inneholdt 500 

yM HSA (humant serumalbumin) og 160 jiK bilirubin. Det var 

dermed ot overokudd av albumin, og en kan regne med at omtrent 

ale blllrublnet ble bundet til proteinet. HSA ble blandet ut : 

PBS (fosf4tbufret saltvann), mens billrubinet ble lost i o.l H 

NaOH. 811trublnloanlngen ble fortynnet 1:10 1 

«Ibumlnløsnlngen. Ved tilsetting av saltsyre fikk lesningen or, 

pH på v.2-7.4. I ml av denne ferdige lesningen ble tllfert e»A 

sylindriske glaserer med skrukork (14 54 im). Oksygenet i 

glassraret og lesningen ble fjernet ved i gasse lesningen sed 

nltrogengass. Dotte ble g)ort for a hindre foto^ksydas)on AV 

bilirubin. En Lynn plAstsl<inge ble etukket hal w c le ned i 

glassrøret m«ci bl l Irublnlesnlngen og lesningen ble gasset 1 i 

mtnuttcr. ..«IVP bestrål Ingen foregtfck ved al gldssrøret ble 

plassert stAende (>i, en tynn ploxlglaasplate. Lyskllden bue lo 
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av to lysstoffrør plassert under plexiglassplaten (fig.39). 

Avstanden fra lysrørene til løsningene er avgjørende for 

irradiansen. Etter bestråling ble losningen tilsatt fire deler 

eluant for ekstrahering av albuminproteinet som ellers ville 

tettet igjen kolonnen. Losningen ble deretter sentrifugert i 5 

minutter på 5000 omdreininger per minutt. Det hvite albuminet 

ble felt ut og la seg som et belegg i bunnen av reagensrøret. 

Supernatanten ble sugd av og injisert. 

Prøveløsninger 

É xn=. 

7-rtr 

m r, r I I w 

Plexiglassplate 

Lysstoffrør 

Figur 39 Bestråling av bilirubinløsninger. Glassrør ble 

plassert stående på en plexiglassplate over to lysstoffror. 

In vivo forsøkene ble foretatt ved å analysere blodserum fra 

nyfødte. Blodprøvene som ble analysert, var tatt før, under og 

etter at don nyfødte ble lagt til lysbehandling. Om ncdvendlg 

ble prøvene sentrifugert for å tå best mulig tilgang på 

serumet øverut i reagensrøret. Serumet ble blandot med 4-10 

deler eluant (mobllfa.ee) og deretter Injisert direkte på 

Kolonnen. 

Stelen Hft.c apjiarotet befant eeg på Barneklinikken, fet stykke 

unna Laboratoriet der lesnlngene ble blandot. tok det ositr«r,t 

fem minutter før den ferdige losningen kunne Injleeree, Tor a 

få saaaonl lejnbars resultater ble løsnlrwjene tatt ut av 

sentr l fugen og m«d en gang bra*|t opp til barneklinikken for 

Analyse, Løs n l ntje ne ble pakket Inn t «lumlnlumssfol le for å 

Mndre lyspiv lekn Ing. 

SS 
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Det er ikke mulig å få tak i standarder av de forskjellige 

bilirubinisomerene. Renfremstilling av stoffene er mulig, men 

ble ikke gjort da det var tidkrevende og nodvendig med 

kjemikalier og spesielt utstyr som ikke var tilgjengelig. 

Identifikasjon av isomerene ble derfor gjort ved å sammenligne 

retensjonstidene med lignende undersokelser utfort av andre 

3,4,5.15,17,42_ ø i s s e HPLC undersøkelsene er utfort med tilsvarende 

omvendt fase kolonner, under identiske eller svært like 

betingelser som ved forsokene i denne oppgaven. 

Kolonneeffektivitet, små forskjeller ved mobil fasen, 

væskehastighet etc., kan være årsaker til at retensjonstidene 

i kromatogrammene ikke blir helt like. 

Loseligheten av isomerene gjør at de innbyrdes relative 

forskjellene i retensjonstid blir konstante for systemet. En 

forandring i kolonneeffektivitet, f.eks. SOD folge av 

tilstopping/dårlig skylling, vil derfor ikke være til hinder 

for identifiseringen. 

Ved å undersoke hvordan isoraerkonsentrasjonene forandres under 

bestråling, eller ved tilsetting av HSA/BSA, vil en ved 

sammenligning med teorien for isomerdannelse få en pekepinn on 

hvllken isomer en har med å gjore. En vet f.eks. at ZE/EZ-

blllrubln konsentrasjonen er sv*rt avhengig av om bilirubinet 

er bundet til HSA eller BSA. Kunnskap om en reaksjon er 

reversibel eller ikke, vil også kunno utnyttes ved en 

Identifisering av stoffer. 

(Consent raa jonsbentemaolse. 

Det ovet JfJnolo m.Sl ved en MP1.C Analyse er å finne ut hvtlke 

stoffer «=n har Injisert, cg hvor stor konsentrasjon det er ov 

clem, for A bestemme konsentrasjonen beregnes arealet under 

kromatoejrof Itoppen. Knkelte MHC-apparater er utstyrt ned en 

Interjratorenhet som automatisk regner ut arealet. Kn slik 

Integrator var Ikke tilgjengelig for det utstyret son ble 

disponert. Arealet måtte derfor reqn«9 ut manuelt, oq dette 

ble utført ved hjelp av blyant eg linjal, formelen son ble 



benyttet var: 

A=wih ( 1 9 ) 

Hvor wft er halvverdibredden, mens h er høyden på toppen. 

Arealet under toppen er proporsjonalt med konsentrasjonen av 

det aktuelle stoffet. En injeksjonsserie ble foretatt for å 

prove ut dette. Den siste kolonnen i tabellen viser arealet 

for 10 tM konsentrasjon når detektoren gir maks utslag ved 

absorbans på 0.16 (tabell 1). Tallene tyder på 

proporsjonalitet mellom konsentrasjon og areal. Ved hjelp av 

standardlosning med kjent konsentrasjon kan en finne den 

absolutte konsentrasjonen. 

Konsentr. (MM) Areal (cm2) 10 iM g i r (cm 2) 

4 0 .4 1.0 

e 0.77 0 .96 

32 3 .3 1.03 

Tab»11 1 Bestemmelse av konsentrasjon ved utregning av 

areal. Injisert konsentrasjon i torste kolonne. Utregnet 

areal 1 andre, og beregnet areal for gitt konsentrasjon i 

tredje. 

[ denne oppgaven er en ilske interessert i absolutte 

konsentrasjoner, men l de relative. H-zordan forandros 

Innbyrdes konsentrasjon av tt I t rub In t some re ne ved bestråling 

med fornkjclll^e lyskltder 09 doser? For 4 finne ut der*e er 

det Ikke nok A sammenllgne kurvearealene til leomerone 

direkte, en raa benytte en otnregnlngefaktor. Grunnen til dette 

er At leomerene absorberer forskjellIgi de nar forskjellig 

molar ekst Ink»Jonskooff Istant (<). 

MultiplIkasjonsfaktorer er derfor utregnet for A kompensere 

for forsk Jol t lg absorpsjon, CHsae faktorane (Fl er for 450 nn: 

r„ - 1.0 for ZZ-blllrufeln. r w • l.JS for ZC-otllrusln og F„ -
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1.7 for Z-Lumirubin 1 5. Ved å multiplisere en av disse 

faktorene med det aktuelle utregnede arealet, får en et 

areal/en konsentrasjon til å sammenligne stoffmengdene. 

Arealene utregnet i oppgaven er altså utregnet på følgende 

måte: 

A = AmF (20) 

Hvor Am er det målte arealet under grafen. 

Doseberegning. 

Som nevnt tidligere er det mange mater å definere dosebegrepet 

på. For å beregne hvilken dose en løsning har fått er det også 

viktig å vite om løsningen defineres som tykk eller tynn. In 

vitro løsningene som ble bestrålt må betraktes som tykke 

løsninger. De hadde en absorbans rundt 10 som indikerer at så 

godt som alle fotonene blir absorbert. I tilfellet med 

bilirubin-isonerlsering er det et enkelt foton som blir 

absorbert i molekylet og er årsak til dets forandring. Da er 

det naturlig å definere dose som antall fotoner som faller inn 

på en gitt flate. Det sier oss svart lite når dosen blir 

oppgitt i enheten Joule. Vi vot ikko hvtlke fotononergler son 

treffer losningen dersom ikke lysbølgelcngden er oppgitt. 

Dermed vet vi heller Ikke om fotonene har mulighct til å bil 

absorbert. Ved & «ngl dosen i Einutcir, og 1 tillegg oppgi 

bølgelengdcn, vet vi en hel del om mulighotene for absorpsjon 

og l hvilken grad fotokjemiske reaksjoner kan foregå. Fluene© 

eller fluence rate brukes for å definere dosen eller 

dosehasfl^heten. For å regne ut strållngsf luenco i font av 

antall kvonter er en nodt til å vite hvilken belge lengde lyset 

hor. For hvitt lys blir dette vanskelig på grunn av at det 

består ov fotoner som har sv«rt forskjellige energter. For de 

to lampetypen* med blå og qrtnn emisjon (flg.26), er det 

derimot letter» eiden deres sp«kter er tilrvxrmet Gaussformet. 

Kn kan da approksimere at disse lampene emlterer monokromat leit 
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lys med 450 nm og 535 nm bølgelengde. Den rodfølsomme 

detektoren er brukt i oppmalingen av dosen (fig.22). En ser av 

figuren at vi må kompensere for spektralresponsen ved å dele 

på henholdsvis 1.13 og 1.33 for blått og gront lys. 

Regneeksempelet under gjelder for de blå lampene estimert til 

4 50 nm. 

Måleprobe gir: 2.35-2^ 

Korrigert verdi: ^21 Æ. -. 2 .08 - ^ = 20.8 -» 
1-13 cm2 cm1 nr 

6.63-10-'* Js • 3.0-10* -
Foconenergi: E = ArC- = = 4.42 -10':9 J 

* 4S0-10" 9 m 

2 0 . 8 -^L 
Antall fotonet: W» 2£L_ « 4 . 7 - 1 0 " s " l nr J 

4.- . •IO-'-' J 

flur-no race: <& - N - 7.8-10 ' - ~ 

Ht (avogvlros tatl) - «.023 IO 7 1. N er ant4ll fotonor B O D 

faller Lnn pa en flote per sekund. 

I burecjri lr>g av duuo o«j dosehast l<;het not prcveleuruncjcno er 

henhoUlsv Is flu«nce og ftuence rote godt e<jnet i dette 

tilfellet. D«t er derimot vikt lo A huske at dosen som når noi 

til dermis og epidermis er av en helt annen størrelsesorden. 

for det firsts tn,\ en ta hensyn til sprednlnq og refleksjon fri 

nudoverflaten. Deretter svekke» lyset sterkt p.g.n. absorpsjon 

l protelner, blod og melanocytter. Inne 1 vevet blir det en 



tilnærmet isotrop lysfordeling p.g.a. sterk spredning. Å angi 

dosehastigheten i irradians vil derfor ikke gi et riktig mål 

fordi lyset da blir målt mot en plan flate. Istedet vil romlig 

irradians være å foretrekke. Romlig irradians måler den 

radielle energifluksen inn mot en liten kule delt på arealet 

av kulens tverrsnitt. Til sammenligning vil det fer et ideelt 

isotropt strålingsfelt bli målt fire ganger så hoy 

dosehastighet ved bruk av romlig irradians som ved bruk av 

irradians. Dette fordi en kuleflate har fire ganger så stort 

areal som tverrsnittet av kula, den mottar dermed tilsvarende 

starre lysmengde. 

4.3 RESULTATER. 

In vitro 

In vitro forsokene er foretatt for å sammenligne forskjellige 

lysstoffrors evne til å bryte ned ZZ-bilirubin og til å danne 

bilirubinisomere. For best mulig sammenligning er bestrålingen 

utfort slik at samme antall fotoner treffer provelosningen for 

alle lyokildene. 

For <5 tå et inntrykk av irradiansens betydning for 

necibrytningen, er det også utfort forsøk hvor losningeno ble 

bestrålt t somme avstand fra lyarorcno. De forskjellige 

rerenoo evne til lyoemiajon vil da, i tillegg til 

onergi fordel ingen, bestemme resultatet. 

D« to lyr.rarcnc so» ble bcnyttct var blått lys (Philips TL 

20W/'J2) og grant (Sylvanta groen F20T12) . 

Doseonhcten som ble bcnyttct var fluonce (E/m,I. 

Dosebcretjn Ingen ble utfert slik ot det sasanc antall fotoner 

falt Inn mot proven per tidsenhet t forsokene nod identisk 

dose for forskjellige lysror. Utrognlrvjen av dosen er vist 

tidligare (side 1*>) . Plex iqlrtsepl.iton blo Justert 1 

hsyderetn ingen for A oppni ensfcet dose. PA grunn AV problojior 

med A estimere dosen for de hvito rerene er de Ikke med l 
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forsøket med identisk fluence fra lyskilden. Istedet ble et 

oppsett med ett blått og et grønt rør benyttet. Dosen for 

disse to er beregnet slik at summen av dem gir den ønskede 

fluence. Siden begge ble plassert i samme avstand fra 

prøveløsningen, og har forskjellig lysemisjon, emiterte de 

ikke halvparten av dosen hver. Dersom den totale dosen var på 

l E, så kom 0.6 E fra det blå røret og 0.4 E fra det grønne. 

Figur 40 og 41 viser typiske eksempler på HPLC kromatogram fra 

bestrålte bilirubin/albumin løsninger. Ved begge forsøkene er 

løsningene bestrålt med identisk dose. I figur 41 er det 

benyttet grønt lys, mens det er benyttet blått i figur 42. Z-

lumirubin har en retensjonstid på 5.7 minutter i figur 41; ZE-

bilirubin har retensjonstid på 8.1 minutter mens ZZ-bilirubin 

blir detektert etter 16.0 minutter. Utslaget etter 3-4 

minutter skyldes v,eske som går uhindret gjennom kolonnen. Den 

lille toppon som nesten går i ett med Z-lumirubintoppen er 

trolig E-lumirubin. Arealet av denne blir summert sammen med 

Z-lumirubin arealet. De to forsokene ble utfort med dagers 

mellomrom. Det forklarer de små forskjellene i retensjonstid. 

Figur 42 viser hvordan ZZ-blllrubln avtar med okerde lysdose 

for de tre lyskildene. Alle lyskildene synes å vire tiln*rrct 

Ilke når dot gjelder å bryte nod ZZ-bilirubln l losningon. 

figur 43 vlr.«r ZE-bl l irubincts konsentrasjon og hvordan den 

foritnclrct: med skenejo ntrålodose. Oe blå rc rene utmerker eeg 

ved & generere svart høye ZE iEomorkonsontrasJoner, mena de 

granne rørene danner avart lito av denne geometriske ieooeren. 

Det blå • granne rwret har norn vontet on ZE bl 1 i rub» ndannc Ist

et sted mellom de to andre lysklldcno. 

figur 44 vlacr Z-lumlrubln produksjonen. Kono«ntrats)oncn av 

ilunno »t i ukturel le Issomeren baro oker med ekendc doae. 

P.'irllfjnt til A produser» lv.nirubln or cia blå r orone ned en 

relativ knnsont ras Jon po r tndt 20t etter bestråling 1 to 

timer. Oe to granne rørene, og blandtngen av blått c«j grønt 

lys, ligger merkbart hoyor i med erv konsentrasjon pa )0^ etter 

like lang bestrå1tntjstid. 
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Figur 40 Typisk kroraatogram fra gronnbelyst bilirubinløsning. 
Z-lumirubin har retensjonstid på 5.6 minutter. ZE-bilirubin; 
minutter, og zz-bilirubin; 16.0 minutter. 
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rLgur 41 Typir.k kromatogram fro blibolyst bl 1 irubinlosning. Sar.ro 
lyedos* er benyttet som i figur 40. 
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Figur 42 Konsentrasjon av ZZ-bilirubin i som funksjon av 
lysdose. Tre forskjellige lyskilder er benyttet. 
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figur 43 Konsentrasjon av ZE-blllrubin som funksjon av 
lycdose. Tro forskjellige lyskilder er benyttet. 
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rigur 44 Konsentrasjon av Z-lumirubin som funksjon av 
lysdose. Tre forskjellige lyskilder er benyttet. 

For sammel ingning ble lysurene vurdert mot hverandre når de 

var i samme avstand til prøveløsningen. Nå ble lyskilden som 

besto av et gront og et blått rør byttet ut med to hvite. Det 

var ca 9 cm fra ly.rorerne til plexiglassplaten. Irradiansen 

fra rørene ble målt opp, og nødvendig korreksjon 

foretatt (or de blå og grønne rørene. Resultatet vises 

i figur 45 og 46: 

Blått : 2.08 mW/cm' 

Grønt : 1.12 mW/cm* 

Hvitt : 1.75 mW/cm* 

Figur 4! viser hvordan ZZ-bilirubin avtar som funksjon av dose 

for de forskjellige lysrørene. Figuren viser at med 

lysstoffrør i samme avstand fra prøven, er de blå rerene klare 

mest effektive i & bryte ned ZZ-bllirubin. 

Figur 46 visor 2-lumlrubindannelson ved forskjellig 

bestrAlingstId. Ly oki Idene er i sanne avstand til 

prove losnlrKjcne. Oe blå og de gr enno rerene viste sog A vera 

Ilke effektive i Z-lutnlrublnproduksjoncn, noe som me kunne 

tilskrives de blå rerenes heyo lrradlans. Hvitt lys viste seg 
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å gi svært lav konsentrasjon av Z-lumirubin. 

Blått Grønt Hvitt 

0 20 40 €0 «0 100 130 

Bestrålingstid (min.) 

Figur 45 Konsentrasjon av ZZ-bilirubin son funksjon av 
bestrålingstid. Tre lyskilder, alle i lik avstand til 
provelosningene. 

Bestrålingstid (min.) 

figur «• 2-lumlrubln konsentrasjon eon funksjon av 
bestråltngstId. Tre forskjell loe lyskilder 1 sanne avstand 
til prevelesnlngene. 

Den totale konsentrasjonen av bl 1 Irublfrjfiomerene ble bereq.net 

etter forskjell lo bestrålInqsttId. For best a se tendensen ble 
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det beregnet et gjennomsnitt av isomerenes totalareal. Dette 

ble gjort av fem forssøksserier ved bruk av forskjellige 

lyskilder og irradianser. Resultatet sees i figur 47, og viser 

at totalarealet ikke er konstant under bestråling. 

c 
o 

lir
 

lOi 
. a 

•> 

CO 0£ 
r 
o 
to 0.6 

0 . * 

r 
o J£. 0 2 
fO 

o 
h- 0.0 

0 20 40 <0 (0 100 120 

Bestrålingstid (min.) 

Figur 47 Summen av kunsentrasjonene av ZZ-bilirubin og 
isomerene ZE-bilirubin og Z-lumirubin for forskjellige 
bestrålingstider. Totalkonsentrasjonen er normert til 1.0 for 
bestråling. Figuren viser et gjennomsnitt av fem forsøk. 

In vivo. 

m vivo kromatografi av serum hos to nyfedte kan sees i 

flgurene 49 og 49. Oisse forsekene ble utfort med forskjellig 

blandingsforhold serum : eluant. Konsentrasjonen/arealet fra 

kromatogrammcne kan dorfor ikke sammenlignos direkte. Figur 48 

er et kromatogram av nyfødtserun fer barnet ble lyobehandlct. 

Såre zz-toppen er synlig ned en retensjonstId pi 1? mlnuttcr. 

Figur 49 viser kromatograwnet fra en oerunprcve av det eaiase 

barnet rett etter lysbehandling. Cn kan da se at det er blitt 

Uonnct «m ekstra topp pa kronatogrammet. Dette er den 

geometriske tssomeren ZE-blltrubln so» her har en retcnsjonstid 

pa ».5 minutter. 
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Figur 48 Kromatogram fra nyfodtserum for lysbehandling starter. 
ZZ-bilirubin toppen har retensjonstid på 17.0 minutter. 
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4.4 FEILKILDER/USIKKERHET. 

Det virker vanskelig å skulle estimere en usikkerhetsfaktor 

ved disse HPLC forsøkene. Det er mange trinn som må utføres 

før den endelige injeksjonen; trinn som hver for seg 

representerer større eller mindre usikkerheter. Alle prøvene i 

en forsøksserie stammer fra den samme løsningen av 

bilirubin/albumin. Forsøkene er også relative i den forstand 

at mulig forskjell i bilirubinkonsentrasjon fra et forsøk til 

et annet ikke har noen betydning. Konsentrasjonen blir alltid 

regnet ut i forhold til en ubestrålt "null-løsning" med kjent 

konsentrasjon. Her ligger trolig en av de største feilkildene. 

Nullprøven blir alltid analysert først. Den første injeksjonen 

på en HPLC kolonne er ofte lite pålitelig på grunn av 

stabilisering. En injeksjon til er derfor ofte å foretrekke. 

Et annet problem har vært at løsninger med kort bestrålingstid 

noen ganger har gitt høyere verdier av ZZ-bilirubin enn 

nullprøven. Dette kan skylde» aggregering av bilirubinet i 

løsningen som blir frigjort ved bestråling. Dette kan vere en 

forklaring på det som på figurene kan se ut som en noe treg 

nedbrytning l første fase av en bestråling. Et eksempel på 

dette er figur 4% hvor det etter 40 minutters bestråling 

fortaatt var 100"* 2Z-blllrubln Iqjon i løsningen. 

En annen fetlkllde er A finne i ekstraksjonefasen. Ikke alt 

bilirubinet leser seg opp ved ekstraherlngen. Etter 

sentrlfuger Ing sees ofte en gul farge i det hvito albuminet soc 

felle» ut l bunnen av reagensroret. En forsøksserie viste at 

gjennomsnittlig 9*3) av bilirubinet var Igjen l leenlngen etter 

eltotrako Jonen. forskjellen» 1 ekst rak») en vtete seg Ikke & 

variere med straleaosen, o<) var Ikke av betydelig 

størrelsesorden. 

En annen ustkkernetsfaktor er forbundet ned hvor lang tid hele 

eksperimentet tar. Den siste lesnlnejen so» blir injisert lutr 

ofte st^tt 1 et par timer før den blir bestrålt. Oette g)er at 

en tkke kan se bort fr* tMffeereafcsJoner seiv cm iesntngene er 
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tilnærmet fri for oksygen og blir oppbevart mørkt i kjoleskap. 

En kan heller ikke være helt sikker på at alt oksygenet er 

blitt fjernet fra prøveløsningene etter gassing med nitrogen. 

Oksydasjonsprodukter kan da dannes. En må også være klar over 

at det kanskje finnes andre og hittil ukjente mekanismer for 

nedbrytning av bilirubin (jfr. fig.47). 

Disse feilkildene og usikkerhetene er trolig ikke av en slik 

størrelsesorden at resultatet blir upålitelig. Hovedtendensen 

i forsøkene stemmer også overens med forsøk utfert av andre. 

Dessuten er det blitt kjørt forseksserier for å forvisse seg 

om at forsøket som blir valgt ut til presentasjon er 

representativt. Resultåtene som blir presentert er altså fra 

ett forsøk og ikke noe gjennomsnitt av flere. 

4.J DISKUSJON/DRØFTING. 

In vitro 

Ved forsøk med Identisk dose (fluence) er rørenes evne til å 

bryte ned ZZ-blllrubln undersøkt. Et slikt forsøk er skissere 

l figur 42, hvor de bla og grønne rørene v leer eeg A vere like 

effektive l 22-blllrubln nedbrytnlngen. Oppsettet ned bade et 

grønt <MJ et blott rør viste seg A v*re mindre effektivt enn 

bade bla og grønne rør nver for seg. Dette er i kontrast til 

T. Kegy t ot) medarbeldere (t9SeJ son fant At en slik blanding 

ga best effekt ln vlvo*'. fore4. )el lene l figur 42 er derimot 

sA ssmA at en vanskelig kan trekke noen bestemt konklusjon. 

Det er uppslk&fesvekkentie At grønt lys viser seg a v*re like 

effektivt sem blatt l nedbrytnlngen AV ZZ-bilirubln. Dette kan 

begrunnes med at 2SZ-bt l trublnets Absorpsjonsspekter vanliga-le 

blir brukt son Aksjonsspokler for utskltlelsen AV bilirubin 

(f lg. 6). De bl A tampene «r laget for A emHere akkurat et 

slikt spekter (ftg.Jt). rototerapi radiomelere er konstruert 
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med denne kurveformen som spektral respons. Lysmåling av de 

gronne rørene ved bruk av et slikt radiometer, vil da indikere 

at rørene ikke er egnet for lysbehandling siden emisjonskurven 

nesten ikke overlapper med radiometerets spektralrespons. 

Et sterkt forenklet reaksjonsskjema for isomerisering av 

bilirubinmolekylet er gitt ved: 

Z-Lum - ZZ- ZE 

Dette skjemaet tar bare ned de isomerene som blir dannet i 

størst grad. Resultatene oppnådd på HPLC kan lettest forklares 

ved henvisning til dette reaksjonsmønsteret. Det viktigste 

reaksjonen forteller oss er at ZE isomerdannelsen er en 

reversibel prosess, mens lumirubindannelsen er irreversibel. 

Dette kan også sees av kurveformene i figurene 43 og 44. ZE 

isomeren dannes raskt for deretter i avta i konsentrasjon 

(fig. 43). Siden prosessen er reversibel vil det dannes 

likevekt mellom ZZ og ZE ieomeren. Denne likevekten vil holde 

seg konstant, og 1 et lukket system son dette vil derfor ZE 

isomeren avta når ZZ-bllirubinet avtar ned ekende dose. Z-

lumlrubln konsentrasjonen vil derimot bare eke siden omdanning 

tilbake til ZZ-bllirubln ikke er mulig. 

Klgur 4) viser «t blots lye foråreeker en vesentlig hoy ere ZE-

bilirubin konsentrasjon ved likevekt enn både grent og grent • 

blått Lys. Altså er denne likevekten høyet 

bølgelencjdeavhenejlg. Figuren viser også at llkevekten oppnå» 

veldig roeke, no» «om kan forklares ved ZE lsomerena heye 

kvanteutbytte. Vanltgvts er kvonteot»)ytte uavhengig av 

belge i engelen, dette er ikke tilfelle for bilirubinmolekylet. 

Grunnen ei ot en kan se på bilirubin som et molekyl beståene)» 

AV to w«'.«n telentlske fcrcmoferer hvor a*>«orpa}or> Han foregå i 

hvpr nv «te te endene AV molekylet, turt kereoApeslejon « eller 

l"; (se flg.lj n . Stelen «tennetsen ev bilirueinisonere er 

svfiengtg AV hvliket kromofor sem er bitst ek,sltert. mé 4em«4 

kvanteutbytte bli belejetenq^eavhengttj. 
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Ved likt antall fotoner mot proven (samme E/m2) var de granne 

rørene, og det blå + grønne, vesentlig bedre enn de blå i 

dannelsen av Z-lumirubin (fig.44). Studier har vist at optimal 

bølgelengde for lumirubindannelse er i området rundt 510 nm 
5'38. Dette kan forklare hvorfor grønt lys er bedre enn blått i 

lumirubindannelse, og hvorfor en blanding av rørene virker 

effektivt. Kvanteutbytte for Z-lumirubin tyder på at en må ha 

en høy dose for at produksjonen skal være effektiv. 

Irradiansen til de hvite rørene i området 480-530 nm er 

betydelig lavere enn både de grønne og blå rørene, noe som 

trolig er årsaken til deres dårlige evne til å danne 

lumirubin. I motsetning til ZE isomeriseringen vil 

lumirubindannelsen bli uer effektiv jo større dose vi 

benytter. Dette henger sammen med lumirubinets stabilitet og 

manglende evne til å omdannes tilbake til ZZ-bilirubin. 

Ved forsøkene utført med lysrør i samme avstand, viste det seg 

at rørene hadde betydelig forskjellig irradlans. Denne 

Irradiansen nå for alle rørene sies å v*re lavere enn 

Irradiansen for optimal effekt hvor en "metning" Innireffer u . 

Vltknlngen av de forskjellige lampene nå derfor antas å vere 

relatert ell Irradiansen. Dette kommer tydelig frem l forsøket 

hvor vi ser på ZZ-b i Urubinetø nedbrytning (fig.45). De bid 

rørene er her klart meat effektive hvor over 80* av 

btllrublriot er brutt ned/omdannet etter el par timers 

bestrål ln»;. De grønne rørene kemner dårllgst ut med bare rundt 

jo» nedbrytning over det samme tidsrommet. Oe blå rørene nådde 

necten dobbelt så nøy Irradlans som de grønne. Når de blå 

rørene r>a4cle emltert åtte fotoner. hadde de qrenne emltert !*;•?, 

(ut r»c)n Ir») tllovarende den pJk side 59). 

FU)ur 4 7 tyder på at totalkonsentrus)oncrt «v 

b 11 Irub ln [«©morene tfcke holder seg konstant ved beet rål tru?. 

OejsA andre stutUer bekrefter ot dette er riktli". Crmnnen m 

al bl l I rubInkanwentrasjonen synes A e*e ved bestråling I en 

kart periode, er troll») ot små arøregerte t> (I i rub i n* 1 ump*> r k « 

bil leste opp ved bestråling. Cen mulige «geregerIngen Xwnne 
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kanskje vært unngått ved bedre opplosning av bilirubin i NaOH. 
Når det gjelder den tilsynelatende reduksjonen av bilirubin-
konsentrasjonen i løsning etter bestråling, er det flere 
årsaker en kan tenke seg. En kan ikke se bort fra at noe 
oksygen er blitt igjen i losningen etter gassing med nitrogen. 
Dannelse av oksydasjonsprodukter er da mulig. En kan også 
tenke seg at bilirubinfragmenter kan dannes uten nærvær av 
oksygen. Videre kan en heller ikke se bort fra at noe av 
bilirubinet kan feste seg på innsiden av glassveggene eller 
eventuelt hope seg opp ved vaeskeoverf laten. Dannelse av 
ukjente fotoprodukter er også en mulighet. 

In vivo. 

Kromatogramraene i figur 48-49 viser at det er mulig å 
detektere ZZ og ZE-bilirubin ved bruk av HPLC. Derimot er det 
vanskelig å få aye på Z-lumirubin toppen. Figur 50 viser et 
kromatograro f ra Ennever og inedarbeidere (1987) hvor det er 
mul Lg å se luroirubtntoppen5. Isomeren har en retensjonstid på 
5.8 mlnutter. Detekteringen skjedde ved 450 no. 
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Lumirubin absorberer best ved 437 nm . Et in vitro forsøk som 

ble gjort simultant med detektering ved 450 nm og 437 nm, 

viste at arealet under lumirubintoppen ble 35% sterre ved 4 37 

nm. Det er med andre ord større sjanse for detektering av 

lumirubin ved 437 nm enn ved 450 nm. Lumirubinkonsentrasjonen 

i serum avtar raskt etter bestråling og er redusert til to 

tredeler etter en time 3. Det er derfor viktig å ta blodprøven 

rett etter belysning. Denne raske utskillelsen fra serum har 

sammenheng med Z-lumirubinets korte biologiske halveringstid. 

Den raske utskillelsen av lumirubin fører til at den 

strukturelle isomeren får en lav likevektskonsentrasjon i 

serum. Dessuten går dannelsen av lumirubin sakte når en 

samraenligner med ZE-bilirubin. Dette kan sees av figur 43 og 

44. Det er trolig årsakene til at serum-lurairubin er vanskelig 

å detektere på HPLC. 

Disse in vivo forsøkene ble stoppet på prøvestadiet, mest på 

grunn av tidspress. Hadde lumirubin blitt detektert ville 

forsøk med belysning av spedbarn med grønt lys trolig blitt 

satt i gang. En ville da forsøkt å kartlegge bilirubinets 

tsomerdannelse, og sett på klinisk effekt ved belysning ned 

forskjellige bølgelengder. 

Det var også planlagt å bestråle Cunn-rottor i et forook på å 

finne hvLlke (otoprodukter son er sentrale i utskilleteen. I 

rotteutammen på Rikshospitalet viste det seg At det ikke var 

fibre naturlig gule honosygote Cunn-rotter igjen, på grunn av 

en f ti H t .v;e 1 oe d4 de skulle redusere rottestamaen. 



KAPITTEL 5 KONKLDSJOKER OG ANBEFRLINGER. 

5.1 KONKLUSJON. 

Det viser det seg at lysemisjonen fra terapienhetene ved 

norske sykehus er for lav til å oppnå maksimal virkning 3 S. En 

terapienhet utstyrt med åtte lysrør av typen Philips TL 20W/52 

(blått lys) gir høy nok irradians i en avstand av 35-40 cm til 

barnet. Dersom en istedet bruker rør som gir grønt lys eller 

en blanding av blått og hvitt lys, kan en enkelt oppnå en 

tilsvarende irradians ved å drapere enheten med hvitt laken, 

sørge for god kjøling av lysrørene og eventuelt redusere 

behandlingsavstanden. Bruk av en slik lakendrapering medfører 

en økning i irradians på rundt 70%. Det viser seg at også 

homogeniteten øker vesentlig. 

Ved reduksjon av behandlingsavstand kan en ha som hovedregel 

at lrradlaneen fra enheten avtar proporsjonalt med avstanden. 

Dette gjelder når barnet i utgangspunktet er i en avstand 35-

45 cm fra en terapienhet med lysstoffrør. 

Den geometriske Isomeren ZE-blli rubin dannes best ved 

belysning med kortete bølgelengder. Det er denne 

bllirubinlsomeren som blir dannet 1 sterst qrad. Fotodannelsen 

av ze-blklrubin er reversibel, og det oppstar en likevekt 

mellom den geometriske isomeren og 22-bllIrublnet. 

Donnelsem «v Z-lumlrubln. setn viser seg a vere den vlktlgete 

Isomeren for utskillelse av bilirubin, er svart 

bølgelengde*vhenglg. Bruk av grent lys ned ©mlsjonslopp rundt 

5)5 nm er betydelig more effektivt t sa m4te enn blatt. Ved 

samme ly setose (f tuene») viste det seg at de 9 renne rerene var 

eUnarmet ilke effektive sem de et* t nedfer-jrtningen av ll-

M l i rub in ln vitre, 
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5.2 KLINISK BETYDNING OG FORSLAG TIL VIDERE ARBEID. 

En har per i dag ikke noe bevis for at grønt lys (483-550 nm) 

gir et bedre behandlingsresultat enn blått. Det er utfort 

mange undersokelser, både in vivo og in vitro, med tildels 

raotstridende konklusjoner når det gjelder den kliniske 

behandlingseffekten ved bruk av lysrør med en slik 

spektralfordel ing. 

Med tanke på mulige skadevirkninger vil belysning ved lengre 

bølgelengder likevel være å foretrekke di .som 

behandlingsresultatet er like bra som ved bruk av de 

konvensjonelle blå lysrørene. 

Det viser seg at irradiansen spiller en "csentlig rolle i 

behandlingen. En forholdsvis høy irradians synes å gi det 

beste resultatet. Dette kan oppnås ved enkle midler SOD 

tldllgere nevnt. 

En lampe med emisjon novedsaklig i området 480-510 nm er 

t roi lg sv*rt effektiv til å redusere scrumbilirubin hos 

nyfødte. En slik lampe er nå under utvikling (A. Pust. 

personlig meddelelse). Det ville vare Interessant å belyse 

ny fodte med denne nye lampen for deretter å sammen1igne med 

bruk ov de blå og grønne lysrørene. Ved bruk av HPLC vil en l 

tillegg til biltrublnreduk»)onen kunne se l hvIlken grad de 

forsk!cl1tge tsomerene blir ddinnee. 

D«C kommer stad Ut nye fototeroplenneter på autrkedet. Ofte er 

det vanskelig å CA kjennskap Ctl lampenes spektrol fordel ing p4 

foresspørs«>l boe forhanctlerne. trradlansmA .ngene l 

produktbroelyren* er søm regel b-»re utfert rett under ennelen. 

eftest utcn 4 eppefl benyCCet detektortype eller 

epekttalrtssponift. Dot er med »«4re ord vameketlq a bedømme 

kvaliteten pA e«r.4pl«»nh«>Sene. *n grundig preulwkiSwfvder***.«>ls« 

av lampene» «poke ratfordotIng eg irrodlan». ville vttc til 

stt-or fijelp for sykcrma l ett>re« svonlnel lo ij»lg av nyte utstyr 

Jl 



Det er en vanskelig aweining å skulle sørge for høy irradians 

for å oppnå best mulig behandlingsresultat, samtidig som en 

prøver å minimalisere dosen til barnet. Ved å undersøke 

effektiviteten av fraksjonert behandling, er det trolig mulig 

å komme til et fornuftig kompromiss. Ved å belyse barnet både 

ovenfra og fra undersiden samtidig, vil det ved fraksjonert 

behandling i tillegg frigjøres me..- tid for kontakt mellom 

mor/barn. En kan da også sammenligne det kliniske resultatet 

med dagens behandling, hvor barnet belyses ovenfra og blir 

snudd med jevne mellomrom. 

En må heller ikke glemme de psykologiske virkningene en slik 

behandling kan ha for forholdet mor/barn. De blir åtskilt i en 

periode hvor fysisk kontakt er spesielt viktig. Det er da 

viktig at moren/foreldre blir informert om hvorfor barnet må 

gjennomgå en slik behandling, og at kontakten mellom mor og 

barn blir opprettheldt så godt som mulig i denne perioden. 

En vet altfor lite om mulige langsiktige skadevirkninger av 

synlig lys som grenser mot UV-området. En mer noyaktig 

kartlegging og oppfølging av barn som gjennomgår fototerapi, 

vil gjøre det mulig å få et bedre grunnlag å jobbe videre på. 

Svert mange barn blir utsatt for lysbehandling hver dag. Seiv 

om risikonivået er lavt, er det derfor viktig å optimalisere 

behandl ingen. 
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