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Sammanfattning

Radiocaesium ( 137 CS, TI/2= 30 ar) och 211po (T,, 2=138 d) har studerats i muskel, lever och njure
från 5 salar (4 st grasalar och en vikare) fran Ostersjon. Genom att anta att sålarna konsumerar 5%
av sin egen kroppsvikt per dag och genom att utnyttja tidigare data for koncentrationerna i fisk har
biologiska halveringstiden uppskattats till 20 dagar for radiocaesium och 35 dagar for polonium. De
maximala årliga doserna beråknas till 76 gGy fran radiocaesium till muskel och 3 500 gGy till
njurarna fran polonium. Dessa data ar mycket preliminara eftersom antalet individer ar lågt och det
ar svart att uppskatta hur mycket annan foda ån fisk som ar av betydelse for intaget. Dessutom finns
få data for koncentrationer i helfisk tillgangliga vilket speciellt påverkar resultaten for polonium.

Introduktion

Relativt få studier har gjorts vad gåller radioaktivitet i sål, speciellt vad gåller Ostersjon, trots det ar
det innanhav som ar mest kontaminerat av '37Cs till foljd av Chernobylolyckan. Aven fore
Chernobylolyckan var koncentrationerna av ' 37Cs och 90Sr relativt mycket hogre ån for andra
marina områden på samma latitud kontaminerade fran kårnvapen fallout. Den speciella karaktaren
av Ostersjon gor att lIsta substanser har en lång uppehallstid. Saliniteten ar varierande men låg och
koncentrationsfaktorerna till alger och fisk ar ofta betydligt hogre ån for normala marina områden
vilket också borde vara fallet for sål. Sålarna i Ostersjon utgoir idag ingen foda for månniskor. Det
ar daremot ganska stora dåggdjur som lever relativt långe och konsumerar stora mångder av fisk (5-
10% av sin kroppsvikt per dag (1)). De kan darigenom utgora en intergrerande indikator på
kontamineringsnivan i fisk. Sålarna utgor toppen av fodoåmneskedjan i Ostersjón och i framtiden ar
det inte helt otankbart att husbehovs och kommercielt jakt återupptas.

For att kunna utnyttja sål for detta åndamål ar det viktigt att producera data ur vilka biologiska
halveringstiden och koncentrationsfaktorerna i sål kan beråknas. Absorberade dosen kan darefter
beraknas, mer av akademiskt intresse ån att vi tror att populationen idag påverkas av de existerande
dosraterna.

Radiocaesium ar den radionuklid som gett hogsta stråldosen tillfoljd av Chernobyl olyckan i såvål
akvatisk som terrest miljo. I Ostersjon har radiocaesium haft ett dynamiskt forhallande. Som
jåmforelse har vi valt en naturlig radionuklid, 210po, som år dotterprodukt till radon och deponeras
relativt lika år från år. Vi kan dårfor forvånta oss en jåmvikt i systemet for denna radionuklid,
bortsett från såsongsvariationer. Dessutom år det den radionuklid som ger månniskan den hogsta
dosen fran alfa-strålare genom fodointag.
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Material och metoder

Prover av sål, muskel, lever, njure, fran 1999 erholls genom Naturhistoriska Riksmuséets forsorg
och utgjordes av de sålar som forolyckats och levereras till Muséet. Tabellen nedan anger data for
proverna.

Proverna torkades, maldes och analyserades for radiocaesium genom gamma-spektromtri. En
fraktion av provet vatinskades med perklorsya och salpetersyra, varefter spontan deponeing av
polonium gjordes på nickel. Måtning av polonium gjordes med alfaspektrometri. Polonium-209
anvåndes som radiokemisk utbytes-beståmmare. Proverna analyserades nagon till några manader
efter insamling. Eftersom 210po år dotterprodukt till 2"Pb har vi antagit att
aktivitetskoncentrationerna av 210po år mycket storre an de for 210Pb. Korrektion for sonderfall och
uppbyggnad av 210Po har i denna preliminårstudie gjorts for vissa uppskattade aktivitets-
forhallanden.

Tabell 1. Provtagning
Art Kon Dodsdatum Vikt (kg) Lokal
Grasål Hane 990620 142 Mellan Soderhamn och Gåvle
Vikare Hane 990504 50 Hanobukten
Gråsål Hane 990222 60 Granso/Flato, Ostergotland
Grasal Hane 990728 60 Oxhållan, Medelpad
Grasål Hane 990530 årsunge Lacka, Sorrmland

Resultat och konklusioner

Resultaten for aktivitetskoncentrationerna i sålarna framgår av Tabell 2. Det visar sig att det år
ganska stor spridning. Mojligtvis kan detta spegla olika fodoval vilket inte gor det låttare att
beråkna biologiska halveringstiden. Vid beråkningarna har aktivitetsforhallandet 210Po/! OPb i
levande sål antas vara 15 for muskel och 9 for lever och njure. Aktivitetsforhållandet har baserat
sig for de man finner i ren men kan vara ånnu hogre for sål p.g.a. att forhallandet år c:a I i fodan
(lav) for ren (2) men storre ån I i fodan (fisk) for sål.

Effektiva halveringstiden har beraknats enligt foljande varefter den biologiska lått kan hårledas.

dC/dt = Wf Af - XFWmC

dår dC/dt år foråndringen per tidsenhet av kroppsinnehallet i sål som antas vara noll (steady state).
Wf= dagliga intaget av fisk (kg vatvikt) som antas vara 5% av kroppsvikten
Af = koncentrationen av radionukliden i fisk Bq kg vatvikt
X = 1n2/T,12(eff) dar TI/2eff år effektiva halveringstiden
F år den fraktion av djuret som innehaller Cs, s.k. lean body weight = 0,6 (1)
Wm år totala vikten på sålen

Aktivitetskoncentrationen i fiskfilé (torsk och strormming) kan som medelvårde, 1999, beråknas til]
15 Bq kg-' vatvikt for 13 7 CS och 0,68 Bq kg-' for 210Po (3). For caesium antas koncentrationerna i
filé motsvara den f6r hela fisken. For polonium anges så ocksa vara fallet for torsk medan
stromming kan beråknas på helkroppsbasis ha 5 gånger så hog koncentration som i filé (4). For
polonium gissas grovt att koncentrationen i helfisk i medeltal år 3 Bq kg-'.

81



Tabell 2. Aktivitetskoncentrationer, biologiska halveringstiden, koncentrationsfaktorer och doser
for radiocaesium och polonium i sål fran Ostersjon.
Matrix 1

37Cs 137cs 210po 210po
Bq kg'l t.v. Koncentrations- Bq kg-' t.v. Koncentrations-
(spridning) faktor (spridning) faktor

muskel 122 (76-170) 2 400 40 (12-77) 80 000
lever 81 (54-127) 1 600 93 (21-191) 180 000
njure 96 (65-165) 1 900 188 (41-526) 360 000

Biologisk halveringstid, dagar 20±3 35±14
Maximal dos, jiGy år-' 76 (muskel) 3 500 (njure)

Koncentrationsfaktorn (på torrviktsbasis, t.v., i tabellen) har beråknats for en vattenkoncentration på
50 mBq l- for 137CS och 0,5 mBq 1-1 for 21 0Po. Faktorerna for radiocaesium till muskel, 2 400 (c:a
670 på vatviktsbasis, v.v.) år, som forvåntat, som regel hogre ån de som publicerats for andra
områden; 13-70 (v.v.) (Kara havet)(5), 73 (t.v.) Barentshavet), (6), 290-1400 (v.v.) (Skottland),
196-424 (v.v.), (England och Irland) (1). For polonium finns få data att jåmfora med. Kring
Antarktiska halvoin var koncentrationsfaktorn for polonium till sål c:a 8 000 for muskel (v.v.), 95
000, for lever (v.v.), och 91 000 for njure (v.v.) (7).

Den beråknade biologiska halveringstiden, 20 dagar, for 137Cs år av samma storleks-ording som
man funnit vid England och Irland, 28 dagar (1).

Doserna har beråknats i ,uGy per år. Man skulle givetvis kunna anta samma kvalitets- och
viktningsfaktorer som for manniskan, men vi tror inte på att sådana begrepp som sålSievert har
nagon relevans. Som jåmforelse uppskattades dosen till 120 gSv år-' i ett extremfall dår
koncentrationen av '37Cs i muskelvåvanden var 66,6 Bq v.v. men mer generellt vid Englands och
Irlands kuster till < 14 gSv år-' (1). Nagra jåmforande data for polonium har inte gått att finna.

Konklusionen år den att preliminara data visar att koncentrationerna och koncentrationsfaktorerna
speglar de hogre koncentrationer av radiocaesium som finns i vatten och fisk i Ostersjon samt den
lågre saliniteten. Polonium verkar inte ha nagon salinitetseffekt for koncentrationer i fisk (3).
Tvårtom borde koncentrationsfaktorerna i sål hårvid tånkas vara hogre for polonium vid hogre
salinitet genom att råkor och skaldjur utgor en storre del av fodan.

Studien visar att sål på toppen av fodoåmneskedjan kan utgora en indikator på radioaktiviteten i fisk
och bor utokas med ett storre antal djur samt ocksa omfatta Svenska våstkusten. Aven plutonium
och technetium bor inga i ett selekterat program.

Erkannande

Detta arbete har haft ekonomiskt stod av Statens Strålskyddsinstitut
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