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FÖRORD 

I sy~e att ge en aktuell översikt av radioaktiva nukliders me

dicinska användning och därigenom stimulera arbetet inom detta område har 

i samarbete mellan AB Atomenergi, Isotoptekniska Laboratoriet och Forsk

ningsrådens laboratorium detta sympcsium över medicinsk isotopdiagnostik 

ordnats, Det är avsett att vara det första i en serie av symposier över 

olika tillämpningar av isotoptekniken, 

Det intresse som från medicinare visats för symposiet har varit 

mycket stort och det är glädjande att konstatera den beredvillighet, med 

vilken föredragshållare ställt sig till förfogande inte minst med hänsyn 

till att förberedelsetiden varit kort. Från början förelåg inga önskemål 

att föredragen skulle sammanställas till en publikation. Under symposiet 

fann man det emellertid värdefullt om så kunde ske men att det givetvis 

skulle stå varje föredragshållare fritt att medverka. Anslutningen har 

nu blivit nära hundraprocentig, 

Den sammanställning, som nu gjorts, avser att återspegla den in

formella men ändock sakligt stringenta karaktär, som symposiet hade, Or

ganisatörerna är tacksamma för att föredragshållarna velat ställa sig till 

förfogande och att de velat offra så mycket av sin tid att denna rapport 

blivit möjlig, 

Ekonomiska bidrag för symposiet har erhållits från Statens medicinska 

och tekniska forskningsråd samt från AB Atomenergi, 

Studsvik, Nyköping den 25 oktober 1963 

FORSKNINGSRÅDENS LABORATORIUM 

Per-Olof Kinell 
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INLEDNINGSANFÖRANDE 

Per-Erik E. Bergner 

Institutionen för medicinsk fysik, Karolinska institutet, Stockhobn 

Endast om de medicinska och biologiska frågeställningarna kan ges en 

formellt stringent fOl'lllUlering lnn de isotoptekniska mätproblemen ges en 

rationell lösning, och endast då blir det också möjligt att mjölka data på 

all den information som den moderna mättekniken är kapabel att ge. Att 

en förfining av observationsförfarandet tenderar till att formalisera tän

kandet synes mig vara ett ganska generellt fenomen; vi hittar det exempel

vis inom psykologin och lingvistiken, vetenskaper vilka väl tidigare knap

past har ansetts ha mycket med matematik och liknande att göra. 

I vad avser den medicinska isotopdiagnostiken har den situo,tionen 

uppstått att klinikern inte längre ensam håller i tolkningen av data. Det 

gäller,förutom att skapa en klinisk helhetsbild, B.tt tränga in bakom den 

abstrakta fo1'lllSlismen och se den fysiolo(liska innebörden av uppställda ekvn.

tioner. Och samtidigt måste då detta ske under betraktande av måtförfarandct. 

Sålunda är det exempelvis föga tillfredsställande e.tt rutinmässigt tale. om 

biologisk variation; observerad vnriation kan ju ha mättelmiska och i sam

mnnhanget för övrigt irrelevanta orsaker. Kanske kan man ilJland fo1111ulera 

om den kliniska frågeställningen och därigenom delvis eliminera vissa 

mättekniska problem; personligen tror jag att just detta kan varn nl<tuellt 

vid vissa typer av cellöverlevnadsdata. 

När det gäller studier av bladvolym och blodflöde har det visat sig 

nödvändigt med en definitionsmässig skärpning nv dessa båda b.egrepps fysio

logiska innebörd, beroende på de olika resultat som erhålles med olika mät

förfaranden, Beträffande användandet av radioaktivt jod vid thyroidea

diagnostiken har man hitintills stannat vid en väsentligt klinisk, fenomeno

logisk målsättning och därför sökt lös0, de mättekniska problemen genom att 

införa allmänt accepteraib standarclfÖrfaranden. En i dettu sannnanhang viktip: 

uppgift iir att få fram organspecifika föreningar. d.v.s. ämnen, som acku-

mulerar uteslutande i speciella organ eller tumörer och rör övrigt helt 

beroende av dessas funktion. 

Ibland dominerar tolknings problemen, t, ex. vid studiet av m.ot.n1Joliska 

processer. I andra fall har man däremot på förhand kunnat formulera en 
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fysikaliskt väldefinierad målsättning. Detta gäller exempelvis bestämning 

av totalkalium medelst helkroppsmätning, och de mättekniska problemen har 

där röljdriktigt ko1nmit att dominera arbetet, 

Vi kan alltså inte inom isotopdiagnostiken tala om ett genuint me

dicinskt eller ett renodlat mättekniskt eller ett uteslutande matematiskt 

problem; de olika aspekterna måste beaktas simultant oberoende av deras 

respektive akademiska hemortsrätt. När det gäller avancerad teknisk appara

tur eller besvärliga kemiska synteser måste även presumtiva tillverkare få 

ett ord med; först när en lönande tillverkning konunit till stånd, har me

toden nått allmän klinisk tillämpning. 

På lång sikt torde vi här stå infÖr ett utbildningsproblem. Omedel

bart förestående, däremot, synes mig vara frågor av informativ karaktär, 

Detta är ju ocksa ett av de vanligaste motiven för ett symposium: att ge 

tillfälle till inf'ormationsutbyte och personliga kontakter mcllnn de olilrn 

forskarna. Av praktiska skäl måste emellertid programmet begränsas, men att 

här draga några bestämda gränser fÖr ämnet "medicinsk isotopdiagnostik" är 

självfallet svårt. Även om t.ex. farmakologen rör det mestn inte direkt 

sysslar med diagnostik, är den farmakolosiska tillämpningen av tracerkinetik 

i metodiskt avseende mycket likartad förfarandet vid studier av metaboliska 

processer i allmänhet. Det blir under sådana förhållanden besvärli{'t att 

gruppera samman föredragen; även om de hör tillsammans mättekniskt Jcanske 

de inte gör det i kliniskt avseende och vice versa, En del föredrag kommer 

här att behandla saker vars omedelbara kliniska tillämpbarhet önnu inte är 

klar. 

Som ett kontroversiellt någonting ligger dosproblemet över den medi

cinska isotopdiagnostiken. En fri diskussion om detta ingår i progranunet, 

som för övrigt är att betrakta som en kompromiss mellan kraven på bredd och 

"djup". Planläegningen har bedrivits i förhoppningen att symposiet sJr~.11, 

förutom att ge en allmän orientering, bidraga till en konkretiserinc av så

dana såväl organisatoriska som tekniska och grundvetenskaplie:a frågor, .vilka 

är ev omedelbar betydelse för det framtida arbetet. 
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ISOTOPTOPOGRAFISKA METODER 

Bengt Bodforss 

Avdelning för klinisk radiofysik, Lasarettet, Lund 

Med isotoptopografiska metoder avses kartläggningen av olilm organ inom 

kroppen medelst s.k. scintigram och profilkurvor. Avsikten är att studera för

delni~gen av olika spårämnen i olika organ, fastlägga normalt fungerande paren

kym och eventuella avvikelser från det normala. ~ånga dylika metoder har i dag 

blivit en oumbärlig klinisk rutin, såsom thyreoideascintigram, varför någon all

män metodbeskrivning liksom beskrivningar av apparaturen ej torde erfordras. 

Fyra stora grupper av problem kan urskiljas, (fig 1), nämligen det an

vända spårämnet med underrubriken n1ärkningsisotop, apparaturen, tidsfaktorn och 

stråldosen. Dessa olika grupper påverkar direkt eller indirekt varandra. En 

central ställning intar problemet med stråldosen, hur stor sådan kan tolereras 

i varje enskilt fall med hänsynstagande till vad undersökningen kan ge och de 

nivåer·som rekommenderas. Stråldosen beror av den tillförda mängden radioaktiv 

isotop, typ av isotop, isotopens uppftjrande i kroppen .som eventuell anrikning 

och effektiv halveringstid, A andra sidan den mängd som behöver tillföras be

stänunes bl,a, av uppteget i organet i fråga, den tid som kan tillåtas för under

sökningens beroende på snabbheten av utsöndringen, tiden som patienten kan en

gageras samt sist men inte minst den använda apparaturens känslighet, 

För att belysa tidsfaktorn kan anföras två exempel på leverscintigrafi, 

dels med 1 131- Rose Bengal och dels med kolloidalt Au 198, Det kolloidalc 

guldet upptages mycket snabbt av bl,a, levern och scintigrafi kan utföras en 

halvtinune efter injektionen, då guldet sitter fast förankrat i normalt funcerand 

leverparenkym och undersökningstidens 

tienten kan förmås att ligga stilla. 

snabbt ur levern, varför den tid som 

längd endast bestämmes av den tid pa

Rose Bengul däremot utsöndre.s relativt 

stå~ till förfogande är relativt begränsad 

men å andra sidan kan, om flera scintigram medhinnes, en kompletterande upplys

ning om leverns funktion erhållas. 

Problemet vid dessa dynamiska undersökninga.r är med nuvarande scinti

grafi teknik att tiden för avsökningen är rel·o.tivt lång i förhållande till det 

fysiologiska skeendet och att vi inte betraktar hela området på en gång, En 

avsevärd förbättring i detta avseende är den s.k. pin hole kruneran första 

gången angiven rw Anger 1952, Först under senare året har två kommersiella 
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scintigrafer blivit tillgängliga. Principen för denna kamera är som figur 2 

visar en mycket liten öppning, en stor känslig kristall på vilken bilden av 

det radioaktiva skeendet projiceras. Denna kristall betraktas av ett antal 

fotomultiplikatorer, Den sammanförda signalen från dessa föres till ett 

minnesl,atodstrålerör, där en avbildning erhålles. På detta vis uppbygees 

hela bilden samtidigt och f .n. är problemet att få känsligheten tillråckligt 

stor. Ett mycket snabbt förlopp där denna topografiska metod skulle limpa 

sig utomordentligt väl är exempelvis hjärn-, njur- och lungfunktionsstudier 

med radioaktiva ädelgaser. Bilden som uppbygges kan hela tiden studeras och 

i ett lämpligt ögonblick avfotograferss, varefter minnes röret nollställes och 

en ny bild erhålles eller tar man successiva bilder vid olika tidpunkter för 

att studera, i detta fall uppbyggnaden -eller utsöndringen av spårämnet. 

Val av rätt spåränme för en undersökning beträffande upptag och stråldos 

illustreras väl med de undersökningar som har gjorts i Lund för hjärntumör

diagnostik, De är dels utförda med humant serum albumin märkt med I 131 , som 

är den hittills av flera forskare funna bästa metoden för hjärntumörlokali

sation. Dessutom har vi använt ett kvicksilverdiureticum, benfunnt Neohydrin, 

märkt med Hg203 samt polyvinylpyrrolidone. Det senare ämnet är en polymeri

sationsprodukt av vinylpyrrolidone, som första gången framställdes vid Bayer 

(1938) och under andra världskriget an'fändes som plasmasubstitut i ett stort 

antal fall. Fig, 4 visar förutom strukturformeln även molekylviktsfördel

ningen för två substanser. (Peris-con). Polyvinylpyrrolidone, i fortsättningen 

benämnt PVP, märktes första gången av ·Ravin och medarbetare (1952) med I 131 • 

De kliniska användningarna som hitintills är publicerade med detta. funne är för 

att påvisa albuminläckaget i tarmlumen vid exudativa enteropatier. 1962 pub

licerade Tauxe och medarbetare ett nytt användningsområde för PVP, då de på 

katthjärna vid lesion fran1kallad med senapsgas, fann en anrikning av spår

ämnet som var maximal efter 3 dygn, Dessa uppgifter fann vi så stimulerande 

att vi provade ämnet såväl djurexperimentellt som kliniskt. Figu" 5 visar blod-· 

koncentrationen för de tre ämnena RISA, Neohydrin och PVP efter intravenös in

jektion. RISA utsöndras ej direkt utan efter det att en fördelning mellan blo·· 

det och det extravasala rummet ägt rum sker successivt en nedbrytning av se-

rum albuminet i levern, varför blorlkoncentrationen sa!tta sjunker. Neobydrin 

utsöndras snabbt via njurarna och efter ett dygn fir.nes endast 0.5 % av r,iven 

dos i blodet, PVP slutligen utsöndras även detta genom njurarna men betydligt 

långsammare, Denna utsöndringshastighet är direkt beroende av molekylstor

leken, vilket vi har kunn.at se· vid jämförelse mellan _två olika substanser, dels 

erhållna från Abbot och dels från Amersham. Fieur 6 visar detta förhållande 

där totalretentionen efter injektion av PVP intravenöst har uppmätts dels för 

det amerikanska och dels för det engelska preparatet. Dessa kurvor överens-
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stämmer väl med de vaga molekylviktsuppgifter som vi fått från tillverkarna. 

För dosberäkningar är det av intresse att veta vad som sker med det spårämne, 

som ej finns kvar i blodet eller har utsöndrats. Figur 7 visar retentionskur

vorna för de tre ämnena. I fallet RISA finns ingen fokal uppladdning, om vi nu 

bortser från det önskade i eventuella hjärntumörer, som dock alltid är mycket 

litet, mindre än 1 % av given dos, samt det som eventuellt kan upptäckas i 

thyreoidean, om denna.\nte blockerats, Den upptager då den frigjorda joden, 

I fallet Neohydrin sker·en upplagring i njurparenkymet, substansen kan alltså 

som bifynd i detta fall användas även för njurscintigrafi (fig, 8) men samtidigt 

är detta en begränsad faktor ~:~r.a. den dos njurarna erhåller vid hjärntumör

scintigrafi då 700 µc användes. I fallet PVP sker även en fokal uppladdning, 

i detta fall i hela reticuloendoteliala systemet, främst då i lever och mjälte 

-( fig. 9) och utsöndringen härifrån är mycket ringa, För hJärntumörundersök

ningen önskar man en hög uppladdning inom det eventuella tumörområdet och 

minsta möjliga mängd spårämne i omgivningarna, det senare är fallet vid Neo

hydrin och PVP, medan uppladdningen är något sämre beroende på kortare cirku

lationstid somt beroende även på skadan på blod- hjärnbarriären i tumörområdet 

kontra molekylstorleken hos spårämnet. Figur 10 visar mätningar för PVP över 

ett malignt gliom och över normalt omgivande hjärnparenkyra, där vi ser att för

hållandet mellan räknehastigheten över tumör- och icke tumörområde är högst 

efter 3 dygn. Det är vår uppfattning att av dessa tre spårÄmnen som nämnts 

är PVP det mest lovande, då man här genom styrd polymerisation kan erhålla va

rierande molekylstorlekar och alltså vid fortsatta undersökningar kan titrera 

fram en lämplig produkt, som kan ge bästa mcjliga resultat. 

Förutom att variera spårämnet kan.man ä\ren variera valet av märknings

isotop. Den fysikaliska halveringstiden bör vara relativt kcirt liksom ingen 

betaemission bör förekomma, detta gynns'amt rör stråldosen. Önskemålet om gamma

energi kan variera. Detta illustreras bäst med valet mellan r 1 3 1 och r 12s. 

r 1 3 1 mest använda gammaenergi 360 J<eV har en halveringst,iocklek i våvnad av 

6.3 cm, medan för I 125 med energi omkring 30 keV samma värde är 2 cm. Vid 

sökandet efter småmetastaser på leverns yta kan användningen av r 1 25 märkt 

Rose Bengal eller PVP vara av stort värde, då mindre störningar erhålles från 

det bakomliggande leverparenkymet. 

En annan fördel med den lägre grunmaenergin är kollimatorkonstruktionens 

förenkling. Om omgivningen har en relativt höe: isotopkoncentration krävs en r;od 

0.V!ikärmning av detektorn fÖr att nedbringa störningarna. För att med nog

gr.l!-nnhet utlinjera det önskade området krävs god kollimering. Ju högre gammn

energier desto större och dyrbarare kollimatorer måste man använda samtidigt 

som avståndet objekt - kristall ökas och därmed den effektiva rymdvinkeln 

minskas. Härigenom måste administrerad mängd ökas och stråldosen kommer in son 
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begränsande faktor. En kompromisslösning är då att minska upplösningsförmågan, 

d.v.e. förlorad detaljskärpa i bild till förmån för känsligheten. Detta 

illustreras av figur 11. Ett thyreoideafantom fyllt med.! 131 syns i mitten 

på figuren. Det är undersökt med två olika koll:bnatorer, Den första en 

16 håls kollimator med en upplösningsbredd på 14 mm, den andra en 85 håls kolli

mator med en upplösningsbredd på cirka 5 mm. Fantomet är som synes försett 

med 4 olika ureparningar, tre helt uoan aktivitet och den fjärde med dubbelt 

så hög aktivitet som omgivningen. Dessutom är den vänstra loben häl~en så 

aktiv som den högra. Med den bättre upplösningen erhåller vi en exakt bild av 

vårt fa~tom, där samtliga ursparningar kan urskiljas, medan vid den andra 

kollimatorn endast två ursparningar kan anas i en diffusare något förstorad 

bild. Men bilden med den bättre upplösningen kräver 9 a 10 gånger högre 

aktivitet i fantomet med samma körningsbetingelser. 

En viktig delfaktor är registreringen som sista länk i kedjan. Här 

kan tre huvudtyper ui•skiljas nämligen den förut visade streckregistreringen, 

fotoregistreringen på film samt någon minnesinspelning av hela förloppet och 

sedan avspelning enligt någon av de två första metoderna. Registreringen bör 

ske så att all tillgänglig information tillvaratages på åskådligaste sätt. 

Vid en given undersökning, där spårämne, mängd av detta och tidsfaktorer

na är fastställda, måste undersökningsmetodiken väljas så att tiden utnyttjas 

bäst informationsmässigt. Detta illustreras av figur 12, som visar ett fall av 

thyreoideacancer med fungerande lungmetastaser. I första hand ger profil

diagrammet en grov uppfattning om fÖrdelningen i kroppen,därefter är. ett 

scintigram med god upplösning taget över thyreoidea för att kartlägga kvar

varande funktionerande parenkym. Lungområdet är avsökt med grövre upplösning 

för att få en bild av metastasern~s fördelning. För undervisningssyfte är i 

detta fall hela kroppen avsökt, vilket är onödigt med kännedom om normalfigura

tionerna i profildiagrammen. Förutom bästa möjliga apparatur kräves alltså 

en god uppsättning av olika kollimatorer för att rätt bedriva undersökningen. 

De viktigaste linjerna för fortsatt utveckling av de isotoptopografiska 

metoderna är för det första, studium av spårämnen lämpade för olika organ och 

val av lämplig märkningsisotop samt för det andra, utveckling av en känsligare 

pin hole kamera för studier av snabba förlopp. 
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Fig,2 Pinholekamera i klinisk användning. 



k • 16 
M a 10000 

r 

~-!-+--H--+·--1-

~ 

~ 1---1--+r--+-·-··-t--
u 
" k • 26 .. 

M • 28000 

0 20 .40 60 

CH2 

I 
I 

N 

I 
CH 

co 

-CH -2 

eo-1o3M 

n 

Fig,4 Strukturformel för PVP samt molekyl

viktsf6rdelningen för olika frak

tioner. 

"/, Retention of PVP 
100 -- .----~--

2 3 4 5 6 7 
Dayo alter lnjectlon 

Fig,6 Retentionen för två kommersiella 

1 .. . r 131 .. kt PVP osn1n11,ar av inar . • 

B6. 

CONCENTRATION IN PLASMA 
'/, of admlnlstered dose 
100,;----c.----r---.-~~~-~-~-~-,---, 

50 

10 

5 

~-----------.l'lRISA 

PVP 
Neohydrin 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Oays alter lnjection 

Fig,5 Plasmakoncontrationen för olika 

h,j ärntumör s pårämnen, 

'I• Retention 

100 ----.C __ ~----'~ --~---__RJ~A' ' 
~- -- --·--

·- . 
10 

5 

PVP 

...... · .. · .............. N_•ohydrin 
.... , .. ····· ················-

1 o!----'--!-1--!2l----'-o!.-3---!4~--'-;!o-s --;;5~--t:.---'-~a--:9~-t11 
Days alter injectio1 

Fig, 7 Retentionen för spåränmena i fip:. 



• 

Fig,8 Totalkroppsfördclningen av ll.TSA 

ocl1 ~cohydrin 1 dygn efter inj, 

Fig,0 l''(irdclningcn av PVP 1 tinnn<~ och 

l dygn eftur inj, 

Fig,11 Thyreoideafantom undersökt med olika 

kollimatorer 1 nppl6sningaftirml•an 

t,v. 5nun och t.h. 14 1Hn1, 

MEASUREMENTS OVER SKULL 

~l 3 -
2 
1 . 
0 o 1 

-'---"-
2 3 4 5 6 7 

cpm 

1000 

500 

T 

100 

50 NT 
----' 

0 2 3 4 5 6 7 
Oays alter lnjeclion 

Pig,10 Mätningar över ett malignt 

gliom (T) och över frisk 

h,iärnvävnad ('11'), 

•111Hlln1•11"*_...,'""!H" 11 r 
u I '' '"'"12c.i1.1•oft!01llll~ 111 ,,,,,,,,,,, ........... ._""''" 
,.,, ''' '""0__. ...... ., ...... 11' 

111 ,,,.,,,_.,nnr->-1m-•nH1 
1 n1 \Lll-•U<tl••-" 1 

t' ''-~'11-<>••-t• '" ,,,_,_.,_, ,,,,__. 
,...,_f.'lo·"'<•<n• 

Il I 1•C&<'.!~l"«·Wrn1'Cl <1 
I 1 "ll"111. ~'11~<'1•...;'" I 

I tt"·"'"" :ltOUotlll \ 
> I I ""'''"''"~I" l~l,,11\I I 

1 •1""""''''''"'"""11!'' 
' Il "''·"'·''--••JU"'''' 1 I J !llW .r,,1n:1•1ull1lll 
I 1 >I I! U '1.:o;! ""U'"'''" 
mll • ' 1 i:""" 1·1u1u1un 1 

""" 111111::1 : r11~'"''"" " 
'""' tt I .,, 1J"t ••c1111111111 

'"" '''" '"~··-""'11 "' I 1 11 "•1 l • • Ul'lll' 1' 

',','' ·::.·.~:,,•r..~,':,•,;•,•,,: 
!I 11 li11 '"11111 

' "" "· "'"Il' 
I I I : :,·; i;; I llH •,:<I 

1 100 

"' "'; .: ·"'·'·' em. 

Fig, 12 Profildiagram, totalkroppsscinti p:r; 

och th'.\rreoi<leascintigran1 på en 

patient med ca,t,hyr, mod lung-

me t.astaser, 



Diskussion 

!...:.-~:"s\'.l_Cclu~<?: frågade cm ej r 125 var mycket användbart inom thyreoidea~ 

diagnostiken. 

B., Bodforss,, Deo:ma isotop har prövats på flera kliniker och fördelen vid 

scintic1--afi är n1öjlighcten att i.ipptäcka sraå adenom.. Däremot lfunpur den sig 

ej fÖr upptagsmåtn;.nga1: p.g.a. för stor attenuering i vävnad. Det har före

slagits al:;t administre1·e. l µc Il 3 l för upptagsmätning i samband med 25 - 50 µc 

1 125 ..:-•· . t' . ror sc1n 1grafi~ !'fågra nfunr:rärda stÖrilingar behöver ej befaras. Se-· 

nast hm· Fclli11.gcr e~ al. i Nuklearmedizin vol III, nr 1 publicerat en jäm.

fÖrelse mellan de bägge isotoperna, 

B,, l,1~}.1~~ ifr9.go.satte vård.et o.v kollin1C1,torn med sti!nre upplösning för 

thyreoideadiagnostik. 

B._)~odfo,·ss_. I de fles'c8. fall önskar inan bästa upplösning vid adenormnisstanke 

men <1.å man enc1ast ö11s1car få en ur;pfattning om en diffus fö:;:·storing ocl1 even~~ 

tueJ.l intrathoracal utbredning utsättes patienten fÖr mindre strålbelastning 

vid den säinre upplösningen. 

~Lax·ss9._!! frågade o:n användningen av vismut i1id hjä.t~nti..m1örscintigrafi., 

B. Bodf::>~f!.~· Det största arbetet med denna isotop i såväl organiska som 

oorganiska föreningar har utförts av Mundiger och finns pubJ.icerat i bl.a. 

Nuklearmedizin vol 1 (1959) s. 167. 
En rent fysikalisk nackdel med isotopen är dess mycket komplexa sönderfalls ... 

schema~ 

~._Jl_ern~ önskade veta om erfarenheterna av RISA jämförda med PVP. 

B. Bodforss. Någon jämförelse på samma patient kan tyvärr ej ske, då märknings··· 

isotopen är densaIPma och jämrörelse bör ske mycket nära i tiden. Vår all-

männa u.ppfattning är doclt e.tt med de molekylviktsf;:aktioner som prövats är 

•rikt och därigenom nedbringa den störande bakgrunden. 
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ANVj\NDNINGEN i\.V MAGNETBANDREGISTRERING INOM NUKLEARMEDICINEN 

Eric Berne 

Isotoplaboratoriet, Jubiletunskliniken, Sahlgrenska Sjukhuset ,Göteborg 

DokuJllente,tioP..err av mätresultaten vid in-vivo mätningar i samband med 

klinisk användning av radioisotop,;r bjuder ofta, på speciella problem, Vid 

ree;istrering av snabbt föränderliga, färhållandevis låga strålningsinten

si teter, exempelvis vid radiokardiografi, är det ofta svårt att finna en 

lämplig kompromiss mellan tidskonstanten hos integrerande instrwnent och 

kravet på snabb respons hos registrerit1gsorganen, 

Vid primiil' l'egintrering av pulserna från strålningsdetektorn på magnet

band kan det studerade förloppets hastighet nedbringas därigenom att bandet 

avläses med förminskad bandhastighet, Härigenom möjliggöres användning av 

en tröghetsfri räknare i stället för integrerande instrument för den slutgil

tiga dol<tunentai;ionen, 

Erfarenheten visar att det ofta är svårt att standardisera isotopunder

sökningar ditllän att man alltid erhåller optimala rate-meterutslag vid registre

ring av en viss undersökning med skrivare. Rate-metern blir ofta överstyrd 

e11er för liten del av skrivarens pappersbredd utnyttjas. Omkoppling av rate

meterns mätområde under pågående "'egistrering innebär ofta en betydande nack

del. Magnetbandet har e;;t dynamiskt område som är överlägset varje annat re

gistreringsinstrument. Enstaka pulser kan lätt registreras med samma inställ

ning av instrumentet som tillåter registrering av frekvenser upp till 20 kilo

perioder pe1• sekund. Även då ett undersökt fÖrlopps hastighet icke i och för 

sig innebär något svå1·t registreringsproblem (exempelvis genomblödningsstudier) 

torde primär registredng på magnetband vara fördelaktig;eftersom ve.rje förhand1 

inställning av m5,tområdet eller omkoppling av detsamma under undersökningen bli: 

onödig" 

Via, scintigreSi iir det nödvändigt att med tämligen god noggrannhet känna 

till det intensitetsinterva11 som skall upplösas på scintigrammet. Scintigrafe 

registreringsenhet måste noga anpassas till de aktuella aktiviteterna, vilket 

fordrar en förbandskännedom om undersökningsresultatet, som i regel icke före

ligger, Erfarenheten visar dessutom att det ofta icke är möjligt att i ett end 

scintigram upplösa bela det aktuella aktivitetsintervallet. Genom primär re

gistrering på magnetband fe.sthålles hela undersökningsresultatet utan varje 



förbearbetning och scintigrafens registreringsorgan kan därefter matas från 

bandet e~er anpassning till det nu kända intensitetsområdet. Om så är nöd

vändigt kan flera scintigram framställas för belysande av olika aspekter av 

undersökningen utan att densamma behöver upprepas på patienten. 

02. 
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LOKALISATION AV SKELETTMETASTASER MED sr85 

Inge Gynning 

Berndt Waldeskog 

Malmö Allmänna Sjukhus, Malmö 

Skelettmetastaser kunna många gånger ej ses på röntgenbilden, förrån 

en betydande bendestruktion ägt rum, Detta gäller särskilt ryggraden. Stöd 

för detta påstående får man i de fall, där jämförelse mellan röntgenbilden 

och obduktionsfyndet varit möjliga och även av experimentella studier, som 

visat, att reduktionen av benets kalkhalt måste vara av betydande storlek, 

omkring 50 %, för att man skall iakttaga någon säker ändring i. röntgenbilden. 

Under de senaste decennierna har ett flertal undersökningar av ske

lettet med s.k, bensökande isotoper utförts. Bland andra har Bauer och med

arbetare vid Ortopediska kliniken i Malmö utfört undersökningar av skelettets 

metabolism såväl genom studier av utsöndringaförhållandena och blodaktivitats-

mätningar som 

isotopteknik, 

genom yttre mätningar, De har visat, att man med hjälp av 

där de använt huvudsakligen sr85 och 

råden av aktiv benomsättning, som uppstått framför 

Ca47 , kan lokalisera om

allt vid tillväxt och 

återbildning av ben, som t,ex. vid frakturer, tumörer, infektioner ro.ni. 

Vid Radioterapikliniken i Malmö har sedan slutet av 1957 undersökningar 

av skelettet på patienter med cancer mammae utfarts med en liknande isotop

teknik. Undersökningarna har utförts med sr85 som spårisotop, 

Apparaturen, som vi använt för våra undersökningar, är av konventionell 

typ, en y-spektrometer med en enkanalsanalysator. Detektorenheten utgöres 

i princip av en 2 x 2 11 NaJ/Tl/-kristall. Denna enhet är placerad i ett 

kollimatorhuvud av bly, Kollimatorhuvudet kan förses med olika insatser. 

Vi har huvudsakligen använt en konisk insats med 12° öppningsvinkel och med 

65 mm yttre diameter, För vissa speciella mätningar he.r vi använt en cylind

risk kollimatorinsats med 12 mm diameter, 

Sr85 har en gammalinje på 514 keV, och vi har använt en kanalbredd på 

192 keV. Sr85 har en fysikalisk halveringstid på 65 dygn, och är alltså 

väl lämpad för yttre mätningar på patienten, framför allt långtidsmätningar, 
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Undersökningen tillgår på följande sätt. Först tages en röntgenbild 

av patientens rygg med en indikatorsond placerad längs ryggen, I sonden 

finns 10 stycken indikatorer placerade med 6 cm avstånd och med indikatorn 

nr 8 alltid placerad över L IV. Indikatorernas läge utmärkes på huden med 

fuchsinlösning. Med hjälp av röntgenbilden kan man sedan identifiera in

dikatorernas läge i förhållande till ryggkotorna. Patienten erhåller sedan 

50 µc Sr85 intravenöst. Denna isotopmängd svarar mot en genomsnittlig 

absorberad dos på mindre än 3 rad under en tidrymd, som är större än 1 år, 

Den i blodbanan injicerade aktivitetsmängden clearas från blodet ge

nom i princip tre olika processer; dels genom exkretion via blåsa och tarm, 

dels genom accretion, vilket innebär inbyggnad av isotopen i skelettet, 

Vi har genom mätningar på blod, urin och faeces funnit, att den lämpligaste 

tidpunkten för skelettstudier för yttre mätningar är 14 - 21 dygn efter in-

jektionen. 

heten från 

Mäter man tidigare, riskerar man att få bidrag till räknehastig

aktivitet i mjukdelar och aktivitet i blåsa och tarm. 

Vi mäter numera rutinmässigt 3 veckor efter injektionen, dels över de 

10 ryggpunkterna, dels över två symmetriskt belägna bäckenpunkter samt över 

båda knäna. Dessutom upptages ett scintigram över bäckenet. Kollimatorn 

placeras alltid direkt mot.huden och vinkelrätt mot densamma, Tiden för 

1.000 counts registreras och mätningen upprepas tre gånger över varje mät

punkt med repositionering av detektorn. Felet på grund av statistiska varia

tioner och inställningsfel kan skattas till mindre än 5 % i varje mätpunkt. 

Som tidigare sagts startade våra undersökningar i slutet av 1957, 

och vi började undersöka fall med klart fastställda röntgenologiska för

ändringar (fig, 1), Vi fann i samtliga då undersökta fall ett motsvarande 

proportionellt förhöjt upptag över den röntgenologiska fÖrändringen, 

Vi fortsatte sedan med ett antal fall, som ej hade några registrerbara 

röntgenologiska förändringar eller kliniska symptom på cancer (fig. 2), I 

figuren motsvarar kurvan betecknad med "a" mätningar utförda 7 dygn efter 

injektionen* 11b11 14 dygn efter injektionen och "c" 21 dygn efter injektionen. Kt 

vorna har ett maximum, dels över mellersta bröstryggen, dels över nedre lumbal

övre sacraJregionen. Kurvformen betingas i princip av två faktorer; 

a) den skelettvolym, som detektorn "ser", 

b) den av ryggradskrökningarna betingade distansen mellan skelett 

och detektor i resp, mätpunkt, 

Jag vill nu visa några typfo.11 från våra undersökningar. I fig. 3 ses 

sex mätningar utförda på samma patient med ett halvt års intervall. För 

denna patient gäller., att såväl röntgen- som sr85_undersökningen är negativ. 



D3, 

I fig. 4 ses ett fall med negativ röntgenundersökning och positiv 

sr85_undersökning. Av figuren framgår också den förbättrade kollimering man 

får med 24 mm-insatsen. 

Fig. 5 visar scintigrafifyndet i ett fall med utbredda röntgenologiska 

förändringar i bäckenet. Man finner här en mycket god korrelation mellan 

röntgenfyndet och sr85_undersökningan. 

Vi har sedan början av 1958 undersökt 'alla fall av cancer mammae 

stadium II grupp 3, d.v.s. de patienter, som hade metastaser i axillen med 

kapselgenombrott men ej några registrerbara fjärrmetastaser, Patienten 

underkastas en mätning i direkt anslutning till operationen och följes där

e~er med nya mätningar med sex månaders intervall i en femårsperiod, 

Av speciellt intresse har självfallet varit att försöka visa, att man 

med sr85_undersökningen tidigare än med röntgen skulle kunna registrera för

ändringar talande för metastaser. Hela undersökningen visar hittills, att 

detta är möjligt i ett betydande antal fall, om man endast komparerar med 

de primärt avgivna röntgenutlåtandena, Men om röntgenelogen får en uppgift 

om, att här förefinnes isotoptekniska data, som talar för en metastatisk pro

cess, så kan han inte sällan vid e~ergranskning av de aktuella röntgenbil

derna eller med hjälp av kompletterande bilder finna en destruktiv process. 

I enstaka fall har vi dessutom kunnat påvisa metastatiska förändringar med 

denna metodik utan att det varit möjligt att röntgenologiskt verifiera detta 

vid den aktuella isotopundersökningen. Jag skall nu visa några exempel på 

detta. Fig, 6 visar mätningar på en 79-årig kvinna med cancer mammae stadium 

II grupp 3. Hon har vid den första mätningen 1959 en helt normalkonfigurerad 

ryggkurva, Vid mätningar ett halvt år senare finner man en tendens till 

stegring i mätvärdena i nedre delen av den mellersta thoracalryggen och nedre 

delen av ryggen. Variationen är dock så pass liten, att något säkert ej .kan 

utläsas med vår nuvarande erfarenhet av detta förhållande. Vid nästa mät

ning har emellertid ryggkurvans konfiguration ytterligare väsentligt föränd

rats. Man har en generell stegring av mätvärdena i alla punkter och dess

utom har det utvecklats en topp i lumbal-sacralregionen, vilket bestämt ta

lar för metastatisk process. Röntgenundersökningen var negativ, patienten 

subjektivt besvärsfri, Två månader senare kan man röntgenologiskt verifiera 

metastaser och patienten får då även smärtor. 

Fig. 7 exemplifierar i stort sett exakt samma förlopp som föregående 

patient, Även här var röntgen negativ och patienten besvärsfri, 

Fig, 8 exemplifierar ett i tiden mera utdraget förlopp, där man isotop

mässigt vid den första undersökningen kunde säga, att ryggkurvans konfiguration 
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sannolikt var helt onormal och att patienten sannolikt hade skelettmetastaser 

i ryge;en, Hon fÖljdes i två år utan att man röntgenologiskt kunde få säkra 

hållpunkter för skelettmetastaser, Ryge;kurvans form ändrade sig endast obe

tydligt, Den mest markerade förändringen kom vid sista mätningen i maj 

1961. Under sommaren och hösten 1961 fick hon manifesta metastaser röntgenolo

giskt och även mjukdelsmetastaser. Hon obducerades och hade en utbredd ske

lettmetastasering i hela ryggen, 

Ett annat förlopp ses i fig. 9, där patienten vid den första mätningen 

i direkt anslutning till operationen hade en praktiskt taget normal ryggkurva. 

Kurvformen på den aktuella bilden ä.r icke representativ, då den avplanats 

kraftigt på grund av, att vi rör oss med så höga räknehastigheter i näste, kur

va, Patienten får redan några månader efter denna mätning smärtor talande 

för metastaser, varför förnyad mätning göres redan fyra månader efter före

gående. Hon hade då en helt annan kurvform och även röntgenologiskt utbredda 

metastaser, 

Fram till december 1961 hade vi undersökt 90 pe.tienter med cancer mammae 

stadium Il grupp 3 vid 250 mättillfällen (fig, 10), Av dessa voro 160 under

sökningar negativa samtidigt med negativ röntgen, Vid 66 undersökningar fick 

vi ett positivt fynd och samtidigt överensstämmelse med röntgenundersökningen. 

Röntgenavdelningen hade då tillfälle till eftergranskning av bilder, tae;na i 

anslutning till injektionen av Sr85, varfÖr ett primärt negativt röntgenbe

sked ej medräknats, Vid 18 undersökningar med Sr85 positiv var röntgen ne

gativ även vid eftergranskning av bilderna. Dessa 18 undersökningar har ut

förts på 10 patienter. Vid 6 undersökningar på 2 patienter var resultatet ne

gativt när röntgen talade för metastaser, 

Vi har även studerat fall med utbredda skelettmetastaser, där hormon-

terapi eller röntgenterapi givits i palliativt syfte. Några av dessa patienter 

är av speciellt intresse med hänsyn till ändringarna i isotopupptaget efter 

den insatta terapin och dess korrelation till det kliniska förloppet. 

Fig, 11 gäller en 54-årig kvinna, som opererades 1947 för cancer mammae 

kliniskt stadium I. 11 år senare söker hon rör skelettsmärtor och röntgen vi

sar utbredda destruktioner och vid isotopundersökningen finner vi en starkt 

oregelbunden kurva med väsentligt förhöjda mätvärden i sruntlign mätpunkter. 

Man utförde bilateral oophorectomi samt gav henne androgent hormon. Dessutom 

erhöll hon röntgenbehandling mot nedre thoracalryggen och senare även mot länd

ryggen, Patienten visade vid nästa isotopundersökning i april 1959 en gene

rell förhöjning av samtliga mätvärden. Hon var då även subjektivt försämrad 

med ökande smärtor och röntgenologiskt förelåg en progress av hennes metastaser. 

I detta fall är det speciellt av intresse att registrera den procentuellt mindre 
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ökningen i räknehastigheten inom det röntgenbehandlade området och den har 

tolkats som en huvudsaklig följd av den givna röntgenbehandlingen. Liknande 

iakttagelser har tidigare gjorts enligt litteraturuppgift vid undersökningar 

med gallium. För att belysa skillnaderna har kvoterna mellan rälrnehastighe

ten i de båda mätningarna avsatts som funktion av de 10 mätpunkterna (fig. 12), 

De erhållna kvoterna har normerats till punkt 5, Th X. Av figuren framgår tyd

ligt skillnaden i räknehastigheten inom det icke bestrålade resp. det be

strålade ·området. Senare erhöll patienten östrogen hormontera.pi och man 

fick då en generell sänkning av mätvärdena samtidigt som patienten förbättra

des. Så småningom förlorade vi henne ändå. 

Nästa fall gäller en 57-årig patient, som 1948 opererades för cancer 

mammae och 9 år senare sökte för skelettsmärtor (fig. 13). Röntgenundersök

ningen visade utbredda metastaser i ryr;g och bäcken, Oophorectomi genomför

des, varjämte patienten sattes på androgent hormon i mars 1958, samtidigt 

som den första isotopundersökningen utfördes. Hon erhöll dessutom rönt[\en

behandling mot ländryggen, Patienten har generellt förhöjda värden med en 

väldig topp i nedre lumbal-sacralregionen. Efter den insatta behandlingen 

får man en generell sänkning av samtliga mätvärden och en avplaning av lmr

van, som en effekt såväl av hormonbehandlingen som av röntgenbehandlingen. 

Patientens allmäntillstånd förbättrades, hon var fullt arbetsför. Under 

sommaren 1959 fick hon en elektrolytrubbning med hypercalcemi sekundärt till 

den insatta hormonbehandlingen, stigande restkväve och bilirubinvärden, så 

att det androgena hormonet tillfälligtvis måste utsättas. Patienten fick 

efter utsättandet av hormonterapin åter smärtor i nedre delen av thoracal

ryggen och förnyad strontiummätning visade åter en klar försämring i rygg

konfigurationen med en topp inom området, där hon hade sina besvär. Hon 

sattes på corticosteroider med hänsyn till clektrolytrubbningarrn1 och så 

småningom försökte man komplettera denna behandling med en mindre mängd andro

gent hormon, men något nytt väsentligt svar erhölls ej, 

Nästa fall ( fie. 14) är även av ett speciellt intresse, då hon betett 

sig något annorlunda än de nu refererade. Det rör sig om en natient som 

opererades 1954 kliniskt stadium I. I april 1959 utbredda metastaser, sär

skilt i bäckenet och lumbalryggen. Patienten erhöll röntgenbehandling mot 

bäckenet april-maj 1959. Oophorectomi utfördes och hon sattes på androgent 

hormon, Efter detta en avsevärd subjektiv förbättring, Under sommaren 

1959 blev hon subjektivt allt friskare, smärtorna försvann totalt. Hon var 

vid behandlingens 

subjektivt frisk, 

början oförmögen att gå, men under sommaren blev hon fullt 

Röntgenologiskt fick vi då beskedet vid kontroll i okto-

ber månad, att det förelåg en betydande progress av patientens skelettme

tastaser med Ökad sclerosering och sflmtidir,t hade vi ett väsentligt ökat 



D6. 

upptag, särskilt inom metastasområdet. Vi tolkade då denna förändring 

son1 ett tecken på l~raftig benr.ybildnii1g och som ett :positivt svar på elen 

insatta hormon.terapin samt fortsatte med androgent hormon. Vi fick sedan 

en successiv minskning av mätvärdena ända fram till april 196L Den streckade 

li:i~ien 1!!.J.rkerar i1ormalkonfiguration~ 

f\:'T vår översikt framgår, att man otvivelaktigt har nytta av en ko1nplet-

tere.nd.e isotopundersi.ikning, då det gäller a:(;t registrera nytillkomna skelett

förändrin(>aro Metoden är då ett mycket gott komplement till röntgenunder

sölming och una.erl&t'onr fÖr röntco;nologen att på röntgenbilden registrera 

sn18. fö1·E.nd2·ingr,.r. I ett iaindre antal fall kan man n1ed isotopteknik påvisa 

saGr1o=t:iJ:a me·::.n,o .. uatisl~n s1{elettför8.ndringar ~ inna.n de är synliga på röntgen-

bila.en, Slutligen äi: :i.so·(;opundersölmingen av vårde vid bedömningen av den 

insatte.. horn1onterP~~!?:i_ns effekt., 

Pi\, en del utvalda. fall har vi utfört accretionsmätnine;ar. Vi hai· ar·· 

betat efter en compartn1ent .... modell, som har utvecklats av bl.a~ Bauer och med~ 

arbetare (1958, 1959) och sedan fÖrenklats av Wendeberg (1963) vid Ortope·· 

diska. klini.ken i MB.lrr•Ö, Wendeberg har sJ.agit ihop tre stycken snabba utbyt·

bc,:ca compartments till ett som han kallar för S···Compa1·tment, som represen-· 

terar calciv1n i kroppsvä-i;skorna ( intravascl.llär, extracelJ.ulär och intra

celJ.ulär), ::;:tt fjärde compartment (kalla:t E) rep1·esenterar utbytba1·t ben-

C8,lCiW!l,, 

Mätningarna he.1· tilJ.gått så~ att patienten har samlat urin och faeceH 

under minst 12 ciat;ar, och sanrt;idi c;t har ett stort an"i:.al blodprov tagits från 

patienten., l11ed hjälp a1r srunbend.en 11edan kan l?arametern a be:råknas ~ 

Ret s ~ + E * ·!· tr1 s'"( t) dt .. X stl X e~ a 
t1 "l b 

Ret; s E + E * .; tr2 s"( t) dt = X s ... X et2 a 
t2 "2 0 

" " ~ 
s"~ 

_st?_ st; 
Antag ande : --~l. = 

__ L 
= c 

i;-E * ~~ 
8
t1 et2 st2 

-~2 
0 

( t) clt ( t) ett. - c 

~~ 
= ak.t, S-corr.partment s spec~ l R -· retention 

" " " Il E- " e .. S :::: sto~·leken a-..r S-compartrr?nt 

f1 E- " a = accretionshastighet 



Den tillämpade modellen är sannolikt ej teoretiskt riktig, men är an

vändbar fÖr praktiska ändamål. Metoden har kollats genom att accretions-

mätningar utförts på samma patient två eller flera gånger utan att någon 

förändring av parametern a: s värde har kunnat registreras. 

Ett av de antaganden, som Wendeberg gjort vid uppbyggnaden av sin mo

dell, är att accretionsprocessen är en irrevesibel förlust av calcium eller 

strontium från utbytbara compartments till icke utbytbar del av benmaterialet. 

Ett annat antagande är att det är ett konstant förhållande mellan e* och s* 

i tidsintervallet 5 - 10 dagar e~er injektionen, Detta antagande synes 

vara väl motiverat och vi har använt samma beräkningsmetod för att bestämma 

a, Om serumaktiviteten mätes längre tid än 10 dagar, och rena matematiska 

beräkningar utföres med ovan angivna antagande, finner man, att det inte 

längre är ett konstant förhållande mellan e* och s* (fig. 15) och att A-kur

van skär retentionskurvan (fig, 16). Detta kan sannolikt fÖrklare.s som en 

feed-be.ck-process till E- och S-compartments från A-compe.rtment. Som en 

fÖrsta approximation har vi därfÖr antagit att fÖrhållandet e*/s* är kon

stant och lfäa med medelvärdet från femte till tionde dagen efter injektionen 

(fig, 15), Genom detta antagande får man fram en ny parameter C, som har 

kallats för 11 feed-back 11
• Denna parameter C kan beräknas. Av de mätningar 

vi utfört, har vi funnit, att C är en funktion av åtminstone två parametrar, 

A och tiden t, och att C kan vara av storleksordningen l %/dag av A, 10 - 14 

dagar efter injektionen, 
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HAR KORTLIVADE POSITRONSTRÄLARE ANVÄNDNING I MEDICINSK DIAGNOSTIK? 

Börje L9.rsson 

Gustaf Werners Institut, Uppsala 

och 

John Svedberg 

Radiofysiska Institutionen, Lund 

El, 

När det gäller de biologiskt sett intressanta elementen syre, kol, 

kväve och de lätta halogenerna fluor och klor måste tyvärr konstateras att 

man saknar långlivade isotoper för spårämnesstudier med hjälp av externa 

detektorer. Emellertid finns bland dessa ämnen kortlivade isotoper, som 

kan användas för detta ändamål. Av skäl som framgår i fortsättningen intres

serar vi oss för närvarande för sådana kortlivade nuklider som emitterar 

positroner. 

I tabell l har vi gjort en sanunanställning av några av de viktigaste 

kortlivade positronstrålarna och hur de kan erhållas i Sverige. 

dessa nuklider inte kommit till större användning (jfr Dyson et 

Tyvärr har 

al, 1959) 

på grund av praktiska problem. Man måste t.ex. vara nära producenten, vil~ 

ket ur medicinsk synpunkt ofta förbjuder varje tanke på rutinmässig använd

ning. Nu finns det anledning att tro, att såväl acceleratorer som reaktorer 

alltmer kommer att vinna insteg i rutinsjukvården eller i varje fall finnas 

på rimligt avstånd från sjukhuset. Vi behöver bara som exempel nämna cyklo

tronen vid Hammersmithsjukhuset utanför London eller Wernersynkrocyklotronen 

i Uppsala. Den senare nås på fem minuter från Akademiska sjukhuset och 

röner allt större intresse från klinikernas sida. 

Vi skall nämna några typer av undersökningar, som exemplifierar 
~ 

situationer, där kortlivade isotoper kan komma till användning. 

N'år man möter begreppet extern analys av radioaktiva spårämnen, 

tänker man ju närmast på tumördiagnostiken. De nuklider, som framförallt 

har funnit användning inom detta område är I-131, Hg-203, Au-198, As-72, 

As-74 och Cu-64. Intet av de motsvarande elementen utom jod, som ju har 

sitt speciella intresse i samband med thyreoidea, ingår i vår kropp annat 

än i ytterst små kvantiteter, Man tror därför gärna att vid applikation av 

t.ex. C-11, som ju i princip kan ;ås att ingå i varje organisk förening, 

betydligt större möjligheter borde förefinnas för ett rationellt fysiolo-
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giskt angrepp på problemet att finna tumörsökande radioaktiva föreningar. 

Detta behov har aktualiserats av vår ökande insikt i de maligna cellernas 

metabolism. 

Vid undersökningar på den immunologiska försvarsmekanismen använder 

man sig bland annat av små, radioaktivt märkta polymetylmetakrylatkulor, 

som efter införande i blodbanorna lagras i det retikuloendoteliala systemet. 

Undersökningarna försvåras emellertid av det faktum, att man ej kan ge till

räckligt höga doser av det radioaktiva ämnet. Här ligger det nära till 

hands att genom direkt bestrålning av plasten märka kulorna med C-11. 

För en tid sedan ställdes frågan: "Hur skall man kunna studera för

delningen av alkohol i hjärnan efter förtäring?" Även här bör C-11 eller 

möjligen 0-15 visa sig lätnpligt och det gäller bara att se efter hur man 

på lämpligt sätt kan snabbmärka etanol. 

Som fjärde och sista exempel vill vi nämna ett annat hypotetiskt för

sök, som är av utpräglad dynamisk karaktär. Det gäller bestämningen av 

hjärtmuskelns genomblödning, Där tänker vi oss möjligheten att introducera 

kortlivade nuklider i kranskärlsystemet för att därigenom inskränka strål

ningsbakgrunden från omgivande organ till ett minimum. Nuklidens halverings

tid bör vara av samma storleksordning som den tid blodet behöver för att 

passera myokardiet. 

Ytterligare exempel går säkert att finna. Vår avsikt med att dra 

upp frågan om de kortlivade positronstrålarna här, är att dels fästa upp

märksamheten på deras existens och potentiella användningsmöjligheter, dels 

att eventuellt få del av nya medicinska synpunkter, som kan bidraga till 

planeringen av en ändamålsenlig och flexibel detektorutrustning. 

Den korta halveringstiden begränsar den information, som man med 

konventionell avsökningsteknik hinner samla vid transienta förlopp. Svårig

heterna härvidlag kan dock övervinnas genom att man ersätter avsökningsför

farandet med simultananalys av alla punkter i fältet. Man använder så 

kallad scintillationskamerateknik. Man kan här särskilja två typer av 

kameror; dels en med ganska låg känslighet, en så kallad hålkamera, och 

dels en typ där man utnyttjar positronernas annihilationsstrålning. Den 

sistnämnda kameran kallas positronkamera och har beskrivits av dr Anger och 

dr Rosenthal vid Berkeley-universitetet (Anger et al, 1959). 



Tabell 1. Kortlivade positronstrålare 

'r112 Strålning för Utbyte 
Nuklid min, framställning Reaktion c:a 

reCi 

2 • 1014 n/cm2• s nio (t,2n) 4 
>10 MeV d, 50 µA nl i (d,2n) > 25 

Kol-11 20 > 3 MeV p, 50 µA Bil {p,n) >200 

>15 MeV p, l µA c12 (p,pu) > 30 

> 5 MeV p, 50 µA Nl4 (p,a) >100 

2 • 1014 n/cm2• s Bl O (a,n) o.4 
Kväve-13 10 > 3 MeV d, 50 µA c12 (d,n) > 50 

>15 MeV p, l µA Nl It (p,pn) > 10 

> 2 MeV d, 50 µA NI!' (d,n) > 50 
Syre-15 2.0 >15 MeV p, l µA 016 (p,pn) > 10 

Fluor-17 1.2 > 3 MeV d, 50 µA olG (d,n) >300 

·--
2 • 1014 n/cm2• s 0 16 ( t ,n) >300 

Fluor-l!l 112 >15 MeV p, l µA pl9 (p,pn) > 10 

>30 MeV a, 50 µA 016 (a,pn) > 5 

Klor-34 33 >10 HeV p, l 11A s3" (p,n) > 10 
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MINUTVOLYMSBESTÄM!!ING ENLIGT INDIKATORUTSPÄDNINGSPRINCIPEN 

I KLINISKT ARBETE 

Nils Johan Nilsson 

Kliniskt fysiologiskt laboratorium, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg 

Fl. 

En teoretisk analys av indikatorutspädningsprincipen kommer vi senare 

att få höra av Bergner, så jag inskranker mig till en schematisk framställning 

av dess huvuddrag, För närmare detaljer hänvisar jag till exempelvis Dow;s 

översiktsartikel från 1956. 

Den så vitt jag vet förste som använde tillblandning av indikator för 

att studera en strömmande vätskas flöde var Eduard Hering, som började 1826. 

Han arbetade vid veterinärhögskolan i Stuttgart och studerade blodflödet på 

hästar, Hans analysmetod var endast kvalitativ, och han inskränkte sig därför 

till att studera cirkulationstider, Den förste som angrep problemet a.tt kvan

titativt bestämma flöde enligt denna princip var G,N, Stewart, som var pro

fessor i fysiologi i Cleveland och som publicerade minutvolymsbestemningar på 

hundar 1897, Även han tycks ha varit före sin tid, ty det gjordes inte mycket 

på detta område på flera årtionden. 1928 däremot påbörjades en lång serie 

arbeten av W.F. Hamilton och hans medarbetare, som angav lösningar till de 

flesta problemen vid den praktiska tillämpningen av metoden och nog kan sägas 

vara de som har gjort den praktiskt användbar och infört den i kliniken (jfr, 

Hamilton 1953 och Dow 1956). 

Om vi har en vätska, som flyter i ett rörsystem, och om vi med konstant 

hastighet tillför en indikator, som fullständigt blandar sig med vätskan, vid 

en viss punkt i systemet och sedan analyserar indikatorns koncentration i vätskan 

på en plats längre ned i strömriktningen, så kommer naturligtvis indikator

koncentrationen till en bcrjan att stiga för att sedan ställa in sig på ett 

värde som är beroende av flödet och indikatorinfusioneJ!l2 hastighet enligt 

formeln 

I = F • C 

där I är den per tidsenhet tillförda indikatormängden, F vätskeflödet och 

C indikatorns koncentration i vätskan efter jämviktens intriidande (indikator-
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infusionen förutsättes vara negligibelt liten i förhållande till vätskeflö

det), Om vi i stället tänker oss en snabb engångsinjektion av en viss 

kvantitet indikator, så kommer enligt samma betraktelsesätt den injicerade 

kvantiteten att vara lika stor som den kvantitet som passerar analysyilatsen, 

d.v.s. 
00 

Q=F/Cdt 

Q är den injicerade indikatorkvantiteten, Såsom lätt inses spelar det inte 

någon roll om flera förgreningar finnas i utloppet - koncentrationen blir ju den

samma i alla, Inte heller spelar det någon roll, om flera grenar löper samman på 

inloppssidan, så länge det bara finns någon punkt på vägen, där hela ström

ningen blandas med indikatorn. Härav inser vi en av metodens stora fördel.".r: 

det är inte nödvändigt att ta några prov i omedelbar närhet av hjärtat, !i.ven 

om det är hjärtats minutvolym man vill undersöka, utan m:"tn kan nöja sig med 

att punktera en artär och en ven någonstans i periferien, t.ex. i en arm.Emeller~ 

tid måste man i detta sammanhang också påpeka en av metodens klassislrn svårig

heter, nämligen recirkulationen, Eftersom ju blodet inom kroppen befinner sig 

i ett slutet system kommer en indikator, om den inte mycket snabbt lämnar blod

banan, att passera analyspunkten gång på gång efterhand som den cirkulerar. I 

praktiken har det visat sig att olika delar av blodet har mycket olika cirku

lationshastighet, så att de snabbaste partiklarna hinner gå ett och ett halvt 

varv och passera analyspunkten för andra gången innan de långsammaste har full

bordat sin första passage. Vi får på detta sätt i princip fyra olika typ<'r 

av koncentrationskurvor, som fig, 1 visar, Den vänstra kolumnen visar kurv

förloppet utan recirkulation, vid en kontinuerlig infusion, då koncentrationen 

stiger till ett bestämt värde, och vid injektion av en begränsad indikator-

mängd, då koncentrationen på liknande sätt stiger, för att sedan litet långsammare 

falla till noll. I högra kolumnen finns motsvarande förlopp med recirkulation, 

där alltså vid kontinuerlig infusion koncentrationen ständigt fortsätter ntt 

stiga och vid injektion uppvisar minst ett sekundärt maximum och inte sjunker 

ända till noll, De olika kurvförloppen är nära besläktade med varandra. Så-

som kanske syns på bilden är var och en av de övre kurvorna integralen av 

motsvarande undre kurva. 

D "t 1 . 0 • Q en in egra , som ingar i formelen F = -·
oo 

0
JCdt 

avser .Ju ytan under kurvan 

för indikatorpartiklarnas fÖrsta passage, och denna kurva finns alltså inte re

gistrerad när recirkulation förekommer. På förslag av Hamilton och llans med

arbetare (Kinsman et al., 1929) brukar man dra sig ur denna svårighet genom att 

antaga att den primära kurvan faller exponentiellt och extrapolera den i överens-
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stämmelse härmed, Det är en sådan extrapolation som är inritad på bilden 

nedtill till höger. Det finns inte något bevis för att denna fallande kurva 

verkligen skulle vara en enkel exponentialfunktion, tvärtom har man i flera 

specialfall kunnat påvisa motsatsen, så detta är ett av de antaganden som bru-

kar användas vid metodens tillämpning. Emellertid överensstämJner förloppet av den 

del av kurvan som kan iakttagas i allmänhet mycket väl med en exponentiallrnrva .. 

I praktiken är det den kurvfornt som illustreras nedtill till höger som man 

nästan uteslutande har arbetat med, 

För konstruktion av koncento·ationskurvan är den klassiska metoden (Hamil

ton et al., 1928) den, att man tar blodprov för analys ur artären så ofta soP1 

möjligt, vilket brukar bli varannan a var,je sekund, Man använder i allmänhet 

en automatisk uppsamlare, bestående av en trwnme., som roterar kring en vertikal 

axel och i vars periferi finns en serie små provrör i vilka blodet dropp"r ner. 

Man brukar då få ungefär en ml i varje rör, vilket måste räcke. för analysen, 

Då man ju emellertid för varje kurv<t måste ta ett ganska stort antal prov 

(30-50) blir det ändå fråga om en viss blodförlust för patienten och man kan 

därför inte vid varje undersökningstillfälle göra mer än några få bestämningar 

av minutvolymen. Därför var det ett viktigt framsteg när man omkring 1950 

började införa kontinuerligt registrerande apparatur, som kunde registrera indi

katorutspädningskurvor medan blodet befann sie; inom sterila kärl, så att det 

kunde återinfunderas till patienten. När det gäller många bestämningar tätt ef

ter varandra måste man naturligtvis också ta hänsyn till indikatorns egenskaper, 

så att man inte använder ett färgämne som missfäre;ar patienten eller ett radioak

tivt ämne som utsätter honom för e,lltför stor stråldos, 

Såsom framgick av inledningen förutsättes vid detta beräkningssätt att 

indikatorn någonstans har bll'mdats fullständigt med hela flödet, När det gäller 

bestämning av hjärtats minutvolym brukar man betrakta det som säkerställt att en 

fullständig blandning föreligger. Blodet passerar ju då först högerhjärtat, 

sedan lungorna och sedan vänsterhjärtat innan det går ut i artärerna, och på 

den vägen finns otvivelaktie;t mycket goda förutsättningar för blandnint:ren. 

Hur man å annan sida direkt skulle kunna bevisa att blandningen är tillräcklig 

är svårare att säga, och detta innebär alltså en svårighet att bedöma metodens 

användbarhet i vissa speciella situationer, när hlandningsförutsättningarna är 

sämre, och sålunda också när det är fråga, om att ange minimiförutsättningarna 

för en tillfredsställande blandning. Ibland kan det nämligen vara fördelaktigt 

att använda andra injektions- och analyspunkter ii.n perifer ven eller perifer 

artär, och det har förekommit an del diskussioner om frågan huruvid~a det är 

möjligt att injicera indikatorn i en hjärtkanunare eller ett förmak och analy

sera den i den stora artären mer eller mindre tätt intill kammaren. Vissa 
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auktorer anser att detta går för sig, medan andra har framlagt mycket över

tygande argument rör uppfattningen att blandningen i sådana fall kan vara otill

fredsställande, Personligen har jag intrycket att blandningen under sådana om

ständigheter är tillfredsställande i många fall, kanske de flesta, men att man 

inte helt kan lita på detta. Som illustration till den uppfattningen kan jag 

visa ett par bilder. På fig, 2 ser vi kontinuerligt registrerade indikator

utspädningskurvor, som härstanunar från en hund och har upptagits med bara några 

minuters mellanrum, så att man kunde vänta sig att minutvolymen skulle vara den

samma båda gångerna. Den vänstra kurvan med injektion i en ven och analys i 

en någorlunda perifer artär gör ju ett helt normalt intryck, medan den andra 

med injektion i vänstra förmaket och analys i ao~ta, alltså helt nära vänstra 

kanuuaren, ser påtagligt deformerad ut. Som synes har vi ändå gjort ett försök 

att extrapolera kurvan och bestämma dess yta, men som framgår av siffrorna nedtill 

har ytan inte blivit mer än 3/4 av den första kurvans yta. 

Fig. 3 visar två kurvor som har registrerats samtidigt med två olika 

apparater, den ena från aorta, alltså mycket centralt liksom föregående fig,, den 

andra från arteria femoralis, d.v.s. längre perifert, efter en injektion i vänstra 

förmaket, Här ser den nedre kurvan normal ut, medan den övre förefaller de

formerad, Trots det blir det i detta fall inte någon större skillna.d mellan 

de uträknade minutvolymsvärdena. Jag inbillar mig att sådana här deformiteter 

kan bero på otillfredsställande blandning, även om det måste crki'.nnas, att jag 

inte kan konuna med några direkta bevis härrör. 

De här betraktelserna för oss över till frågan, hur ma.n överhuvudtaget 

kan kontrollera metodens riktighet. Det sätt som ligger närmast till hands, 

är naturligtvis att pröva den i modellförsök och detta har gjorts mångfaldiga 

gånger l'led gott resultat. Det förefaller dock inte helt säkert att förhållandene. 

därvid verkligen är så likartade, att man helt kan lita på att detta bevisar me

todens riktighet inom människokroppen ( jfr, Dow, 1956). I den senare situatio

nen har jämföre1ser flera gånger gjorts med undersökningar enligt den s.k. 

Fick's princip, som jag inte närmare kan gå in på. 

Fig, 4 visar ett exempel på resultat från en sådan undersökning (se 

Hamilton, 1953). Som synes har man en stor spridning mella.n värdena men inte 

någon systematisk avvikelse. Den stora spridningen beror naturligtvis ael

vis på den kombinerade inexaktheten i de båda metoderna, men den kan också 

till stor del tänkas bero på foJttiska variationer i minutvolymen, Det är 

nämligen så att Fick-värdet är ett genomsnittsvärde över ganska lång tid, 

ofta t,ex, 10 minuter, medan indikatorbestämningen i allmänhet går på mindre 

än 1 minut, Om alltså det faktiska värdet varierar under de 10 minuterna, 

måste metoderna ofta ge avvikande resultat. Förekol'lsten av sådana variationer 
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är inte väl utforskad, säkerligen till stor del på grund av de tekniska svårig

heterna med täta multipla bestämningar som jag tidigare har omnämnt. Vi har på 

senare tid ägnat oss litet åt dessa problem i Göteborg, Jag kan som exempel 

visa (fig. 5) resultaten från undersökningar på två friska unga män, pi\ vilka 

vi har bestämt minutvolymen 10 gånger med 5 minuters mellcnrum, medan försöks

personerna låg stilla med så litet störningar som möjligt. Variationskoeffi

cienterna fÖr minutvolymen i de här be.da fallen ligger mellan 6 och 7 'f,, vil

ket hör till våra lägre värden, Vi har vissa argument fÖr uppfattningen, att 

den här variationen inte är enbart betingad av metodfel, utan att det mycket 

väl kan tänkas till stor del vara fril.gan om verkliga variationer i minutvolymen. 

Fig. 6 visar en annan variant av undersökningar av den här typen. Vi 

har här undersökt medelålders kvinnor med stora åderbråck på benen, färst sitt

ande i vila på ergometercykel och sedan under utförande av lätt arbete under 

en halv timme, Och vi ser hur minutvolymen snabbt ökar och sedan visar mi'ttt

liga variationer omkring de höjda värdena, Varje sådan patient har genomgått 

2 arbetsprov med ett par timmars mellanrum, dels med och dels utan elastiska 

bindor omkring benen: och vi ser att lindning av benen medför en högre minut

volym vid samma arbete. Vid dessa undersökningar har vi varit uppe i un1:efä,r 

30 indikatorinjektioner under loppet av en halv dng. 

Slutligen skall jag kanske säga några ord om det rent praktiska tillvii.-

gagångssättet vid uträknandet av integralen som inr,år i formeln. Integrationen 

·måste ju alltid föregås av en extrapolation, som jag tidigare har nämnt. !fan 

mäter alltså upp ett antal punkter på den första delen av den fallande kurv

skänkeln och prickar in dem på ett enkellogaritmiskt papper och extrapolerar 

den så erhållna räta linjen. Integralen av den exponentiellt förlöpande kurv

delen kan man sedan få genom att addera de uppmhtta punkterna och punkter på 

den extrapolerade kurvdelen, tills man kommit ned till s/1 låga koncentrations

värden att det inte lönar sig att fortsätta. Eventuellt kan m0.n slå ihop 

summorna dekadvis på logaritmpapperet med beaktande av ntt surmnan av punkterna 

inom varje dekad är en tinndedel av närmast ·föregående summa. 

också integrera funktionen matematiskt, ty om C = C • e -kt, så 
0 

Man bestämmer alltså k ur kurvan och väljer någon punkt på den 

Sedan kan man 
00 c 

är fCdt ~ _Q ' 
0 k 

exponent i el le, 

delen till C • Men alla dessa resonemang gäller ju bara slutdelen av kurvA,n, 
0 

Beträffande kurvans första del finns ingen annan möjlighet än att ontingen 

addera alla värden med jämna tidsavstånd, vilket naturligtvis är den enda me

tod som praktiskt kommer i fråga när man arbetar med många separata småprov, 

eller också att bestämma kurvans yta med planimeter, vilket kanske är att före

draga när man har en kontinuerlig kurva. När det gäller att lägga ihop första 

och andra delen av kurvan kan man tydligtvis tänka sig mänga olika kombinationer 
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av de ovan nämnda metoderna, och man finner i litteraturen representanter för 

nästan alla tänkbara kombinationsmöjligheter. För min personlig" del har 

jag brukat rita in extrapolationen på originalkurvan och därefter bestfönma 

hela ytan med en enda planimetrering. Hur man än gör, blir det alltså litet 

omständligt, och jag väntar med spänning på att någon välvillig tekniker skall 

göra en apparat som kan leverera den här integrationen automatiskt, 

För utvärdering av den kontinuerliga kurvan lJeMiver man fÖrstås en 

kalibrering av apparaten, och den brukar man i allmänhet förskaffa sig på det 

enkla sättet, att man tar ett blodprov av patienten före undersökningens början 

och sedan som avslutning tillsätter kända mängder indikator till olika portio

ner av detta blod och suger dessa spädningar igenom analysapparaten. Betydligt 

enklare och elegentare vore att låta kalibreringen direkt avse ytan genom att 

injicera mycket små kända indikatormängder i slangen från patienten till ana

lysapparaten, som då registrerar en yta proportionell mot den injicerade in

dikatormängden, Vi har haft litet svårigheter med clet praktiska utarbetandet 

av denna kalibreringsmetod och fig. 7 visar vårt bästa resultat hittills. 

Detta är vi inte helt nöjda med, men räknar mecl att snart kunna ha metoden 

löpande, På tal om kalibrering kunde man också nämna om försöken att registre

ra indikatorkurvan externt "tan artärpunktion. Det går att göra både med 

radioaktiva indikatorer och med färg. 

Fig, 8 visar t.ex. en färgkurva, erhållen på optisk väg med genomlys

ning av öro,t. Men den stora svårigheten ligger i kalibreringen, och den kan 

nog inte ännu anses vara tillfredsstii.llande löst. 
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STEWART-HAMILTONS EKVATIONER: INDIKATORUTSPÄDNINCSFÖRFA

RANDET UR TRACERDYNJ\MISK SYNPutlKT 

Per-Erik E. Bergner 

Institutionen för medicinsk fysik, Karolinska Institutet, 
Stockholm 

Gl. 

Det så kallade indikatorutspädningsförfarandet för bestämning av blod

volymer och blodflöden består i att man, e~er injektion av en lämplig indikator

substans, observerar tidsförloppet för denna indikators beteende och därur söker 

beräkna de sökta storheterna. Jag skall tillsvidare utgå från att man som in

dikator använder märkta röda blodlcroppar. Även om det inte alltid framgår 

explicit av publicerade arbeten, synes man vid analysen av sådana här data 

alltid utgå från (fig. 1): 

1° Partiklarna saknar minne, d. v. s. de kommer inte ihåg om de är mär!cta 

eller inte och inte heller om de kommer från en injektionsspruta eller 

från någon annanstans. 

2° För varje par av fixa volymselement i cirkulationssystemet (s.k. till

stånd) _i och j existerar en entydig funktion P .. ( t) som e.nger sanno·· 
- 12:. -

likheten för att en röd blodlcropp, som vid tiden noll är i volymsele-

mentet i• efter tiden~ skall befinna sig i volymselementet j. 

Åtminstone är detta vad som alltid visar sig ligga till grund för en 
o o . . "f' d teoretiskt acceptabel datanalys, och 1 och 2 kan tillsammans identi ieras me 

ett "markovvillkor" (set.ex. Feller, 1961). Detta betyder att man till sitt 

förfogande har en redan delvis färdiggjord matematisk apparatur, varför arbe-

tet med härledning av ekvationerna till stor del blir ett arbete för matematikern. 

Vad som därvid är av intresse för den praktiskt arbetande medicinaren och tek

nikern är de experimentella villkor som den matematiska analysen förutsätter och 

vilka alltså måste vara uppfyllda för att ekvationerna skall kunna korrekt till

lämpas; det är dessa villkor jag i fortsättningen närmast avser att diskutera. 

Vi tänker oss alltså blodlcärlssystemet såsom bestående av en mängd små 

volymselement, utgörande de tillstånd i vilka de röda cellerna kan befinna sig; 

rör varje par av sådana tillstånd existerar en bestämd övergångssannolikhet 

P .. ( t). Betraktelsesättet är generellt. Sålunda kan vi låta den egendomliga 
12:. -

tingesten i fig. 2 illustrera fosformetabolismen hos en organism, exempelvis 

hos homo. Varje punkt markerar ett möjligt tillstånd för de fosforatomer 
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som befinner sig inne i kroppen, och existensen av övergångssannolikheter ger 

upphov till flöden av fosforatomer mellan dessa tillstånd (Bergner, 1961). De 

i kroppen naturligt förekommande fosforatomerna bildar tillsammans modersubstansen, 

och denna tillföres utifrån, väsentligen via födan, i form av oorganiska fosfa

ter, ATP, fosforlipider o,s.v. Detta ger upphov till ett sammansatt flöde i;
0

88 
av modersubstans från omgivningen och in i organismen, vilken alltid förutsåttes 

vara i steady state samt 11observationsmässigt konservativt 11
, d. v. s. 1;~8 = i;~8 

(i;;? är det totala flödet av modersubstans ut ur organismen): det föreligger 

alltså inte något okänt eller okontrollerbart läckage (eller inflöde) av moder

substans, 

Låt oss antaga att vi vid tiden noll tillför organismen en mycket liten 

mängd radioaktivt fosfor, tracer, i form av "lämpliga" fosforföreningar. Med 

ett kompartment Q förstås ett godtyckligt område av det betraktade metaboliska 

systemet: samtliga oorganiska fosfater i blodet, leverns fosforlipider och 

kreatinfosfatet i höger biceps utgör exempel på möjliga kompartment med av

seende på fosformetabolismen. Om vi med b0 betecknar mängden modersubstans i 

Q (angivet i exempelvis 11 gramatomer"), samt med b(!'.) betecknar motsvarande mängd 

tracer vid tiden!• fås ekvationen i fig. 2 (Bergner, 1963), ~(Q) är den totala 

vid tiden noll till systemet förda mängden tracer; ekvationen-förutsätter näm

ligen att tracertillförseln är momentan, d,v.s. att den saknar utsträckning i 

tiden. Dessutom har det vid härledningen förutsatts att tracertillförseln är 

ekvivalent, vilket kan sägas vara liktydigt med villkoret att specifika aktivi

teten hela tiden är densamma för samtliga delflöden i i;~e, Med specifik aktivitet 

avses kvoten mellan mängden tracer och motsvarande mängdinodersubstans, och det 

är uppenbart att villkoret ekvivalent tracertillförsel är experimentellt besvär

ligt och o~a helt omöjligt att satisfiera. 

Hur som helst, ekvationen i fig, 2 anger den enda generella metoden för 

att, i Öppna system, med hjälp av tracer bestämma mängden modersubstans i ett 

kompartment. Det s.k. "isotoputspädningsförfarandet", som kommit till använd

ning bl.a, för bestämning av kroppens totalinnehåll av vatten och "utbytbart 

kalium", kan visas vara baserat på en fundamentalt felaktig föreställning rö

rande tracersystemens mekanism (Bergner 1961 a, 1962) och metoden bar i prak

tiken även givit uppenbarligen konstiga resultat (Blabd et al. 1962). Storheten 

b0 brukar ofta benämnas · 11polvolym11 och, som jag skall visa, kan den också fun

gera som lämplig grundval för en experimentellt mera stringent definition av 

det allmänna volymsbegreppet. 
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Jag har redan framhållit att ett kompartment i princip kan väljas hur 

som helst, och vi kan alltså låta det omfatta hela organismen. I fig. 3 låter 

vi organismen utgöras av ett organ med ett arteriellt inflöde s0 och ett lika 

stort venöst utflöde, Modersubstansen utgöres ju här av de omärkta röda blod

kropparna, varför s0 anger antalet röda celler som per tidsenhet passerar ett 

tvärsnitt av något av de två huvudkärlen. Systemet är uppenbarligen i steady 

state och konservativt: samtliga röda blodkroppar som kommer in via huvudar• 

tären lämnar organet via huvudvenen, och inga andra till- eller frånflöden 

föreligger. 

Vid tiden noll injiceras mängden E_(O) märkta röda blodkroppar i huvud

artären, varefter man vid olika tidpunkter tar blodprover i venen och i dessa 

bestämmer specifika aktiviteten {mängden märkta röda blodkroppar dividerad med 

mängden omärkta); detta ger observerade värden på funktionen '!-{ 1;), som är spe

cifika aktiviteten i det venösa blodet vid tiden t = O. Ekvation (1) är en di

rekt följd av att systemet är i steady state och konservativt och, enär b{O) och 

E:(~) är kända, ger denna ekvation flödet s0
, 

Ekvation (2) i fig. 3 är en variant på den i fig. 2 givna, och kräver 

sålunda samma villkor som denna, Vanligen brukar (1) och (2) benämnas Stewart

Hamiltons ekvationer, efter de forskare som först härledde och tillämpade dem; 

vi ser här hur dessa, ursprungligen för bloclflöden hårledcla ekvationer framkom·· 

mer som speciella tillämpningar rw den allmänna teorin för rnetaboliska flödes

processer (tracerdynamiken)• Av särskilt intresse är därvid (2), enär tracer"

clynamiken så entydigt preciserar inne~,örden av b 0 ., cl. v, s, att E_ 0 betyder mängden 

modersubstans i det observerade kompartmentet. I detta speciella fall omfattar 

kompartmentet hela organet, varför b 0 står för antalet omärkta röda blodkroprar 

i detta organ. Alltså, när vi tillämpar Stewart-Hamiltons ekvationer och som 

indikatorsubstans använder märkta röda blodkroppar betyder "volym" antalet omärkta 

röda blodkroppar i det betraktade området. 

Det i fig. 4 formulerade villkoret synes sällan vålla svårigheter: vä

sentliga avvikelser från detta villkor borde i någon form visa sig i data, t.ex, 

som omotiverat stora slumpvariationer. Avsevärt besvärligare och mera svårkontroller

bart är då villkoret att tracertillförseln skall vara ekvivalent. Om vi sålunda 

i fig. 5 betraktar det svampliknande organet {kan lämpligen få föreställa 

hjärnan) där jag utritat två längre arteriell"- tillflöden i och .J., skulle en 

ekvivalent och momentan tracertillförsel kräva att tracern injicerades samtidigt 

i i och ..i_, varvid tracermängderna skulle göras proportionella mot flödena i respek

tive kärl. Ett alternativt och experimentellt mera tillfredsställande fcrfarancle 

vore att göra injektionen i en armven (så som angivits i fig.· 5)varvicl man ke.n an-
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taga att fullständig blandning föreiigger ~är tradern når fram till i och ..i_: 
11tracerpaketet" har ju då :fått passera hjärtat två gånger samt dessutom lungorna, 

Emellertid, på grund av vad som ibland kallas "random walk"-fenomenet (Sheppard, 

1962) kommer inte all tracer att samtidigt nå fram till i och ..i_. Vi får alltså 

en i tiden utsträckt tracertillförsel, vilket betyder att ett av villkoren för 

ekvation (2) i fig. 3 inte längre är satisfierat, Det är detta som gör att det 

i fig. 5 givna uttrycket för E_0 är av stor praktisk betydelse: ekvationen kan 

betraktas som en generalisering av Stewart-Hamiltons andra ekvation (ekvation 

(2) i fig, 3) och publicerades mig veterligen först av Andersson (1957), Med 

en annan matematisk metod har senare Stephenson ( 1960) härlett ett motsvarande 

uttryck, och helt nyligen har jag kunnat visa (Bergner, 1963a) att ekvationen 

utgör ett specialfall för en allmän tracerdynamisk relation i termer av flödena 

r, 0 och r, 0
' för ett godtyckligt kompartment Q (fig, 2). 

En annan svårighet är att vi i det i fig, 5 betraktade fallet he.r flera 

in- och utflöden, medan ekvationerna i fig, 4 är härledda för det fall då man 

bara behöver taga hänsyn till ett inflöde och ett utflöde, Emellertid, som 

Andersson visat ( loc, ci t,), problemet är formellt lätt att lösa för det fall när 

antalet venösa utflöden inte överstiger antalet arteriella inflöden, Ekvationerna 

i högra halvan av fig, 5 ger lösningen: E:_ik(!) är observerad specifik aktivitet i k 

när man injicerat i i, och analogt för övriga indexkombinationer, 

För att bestämma totala volymen i och flödet genom ett organ för det i 

fig, 5 angivna fallet, blir den experimentella gången i princip följande, Först 

injiceras tracermängden b.(O) i i och specifika aktiviteten i k och 1 observeras 
-1- - - -

som funktion av tiden. FÖrfarandet upprepas för artären j, och man har då erhållit 

alla data som krävs för bestämning av flödena r,~ och r,~ i venerna k respekt i ve l 
(högra halvan av fig. 5), Slutligen utför man en tracerinjektion i en armven 

och observerar specifika aktiviteten i både k och 1 samt dessutom i i eller j 

(injektionsförfarandet förutsättes ju leda till ekvivalent tracertillförsel, d·,v,s. 

att a. (t) = a.(t) ) , Därmed har vi då allt som behövs för att med hjälp av 
-1 - -J -

ekvationen för b0 i fig, 5 kunna beräkna den sökta volymsstorheten. 

Naturligtvis är det teoretiskt tillfredsställande redan detta att en 

väsentlig del av indikatorutspädningsförfarandet kunnat inordnas i en allmän 

teori för metaboliska flödesprocesser. Av direkt praktisk betydelse är därvid 

att detta lett till en precisering av vissa villkor, Sålunda är närvaron av en 

modersubstans inte bara begreppsmässigt motiverad: tracerdynamikens fysikaliska 

förutsättning är bl.a. att tracern är starkt utspädd i en stationär fas av dy

namiskt ekvivalent modersubstans (Bergner, 1961). Villkoren för tracertillför

seln formuleras följdriktigt i termer av modersubstansen: utan modersubstans 
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blir ju begreppet specifik aktivitet meningslöst och vi kan då inte formulera 

de e,,perimsntella förutsättningarna, 

Jag har redan flera gånger framhållit modersubstansens roll för volyms

och flödesbegreppen, Har vi en indikatorsubstans som inte kan tillskrivas nå

gon definitiv modersubstans, kan alltså inte data ges en fysiologiskt stringent 

tolkning; att goda "närmetollmingar "ändå ofta kan erhållas är ju uppenbart, 

och mättekniska överväganden kan o~a motivera val av icke-fysiologiska tracer

substanser, Väsentligt är därvid att man inte underskattar betydelsen av konser

vati vi tetsvillkoret. Vissa proteinmolekyler penetrerar gärna kapillärväggarna, 

och detsamma gäller självfallet gas- och vattenmolekyler. Tolkningen av data 

blir under sådana omständigheter ganska vansklig, och det är mot denna bakgrund 

märkta röda blodkroppar synes mig vara nära idealet: vi kan vara praktiskt 

taget säkra på att systemet är konservativt (de röda cellerna lfonnar norma.lt 

inte blodkärlen) och dessutom har vi en experimentellt och fysiologiskt välde·· 

finierad modersubstans, varigenom volyms- och flödesbegreppen får såväl medicinsk 

som experimentell signifikans. 

När det gäller t5 llämpning av ekvation (2) i fig. 3 för direkt minutvo

lymsbestämning, vilket i ett tidigare föredrag diskuterats av Nilsson, kan kanske 

dessa distinktioner förefalla en smula sofistikerade. lTu!ellertid, åtminstone 

i vad avser vatten, är systemet i sin helhet (d,v.s. från vena cava till aorta) 

inte konservativt och, som just Nilsson framhållit, blandningsantagandet är inte 

ens i detta till synes turbulenta fall trivialt. Dessutom har vi i lilla krets

loppet precis sa'll!lla problem med flödesbegreppet som det jag tidigare diskuterat: 

här krävs uppenbarligen en definierad modersubstans. Beträffande "hjärtsystemet" 

kan för övrigt alternativa teoretiska förfaranden tänkas, t.ex. de av Polissar 

et aL (1962) ejorda ansatserna med differensekvationer, där den matematiska 

apparaturen möjliggör hänsynstagande till hjärtcykelns tidskarakteristika. Men 

för närvarande måste detta anses ligga utanför den generella teori för vilken 

jag här sökt redogöra. 
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KLINISKA ERFARENHETER AV BESTÄMHING AV BLODCIRKULllTIONEN GENOM 

HJÄRNAN MEDELST MÄRKTA BLODKWJPP!IR 

Sven Hedlund 

Södersjukhuset, Stockholm 

INLEDNING 

Hl. 

Under de .senaste åren har ett flertal metoder utarbetats med vilka 

olika parametrar avseende blodcirkulationen inom hjärnan studerats. Eil 

del ger cerebralt blodflöde, uttryckt i ml/100 g hjärnvävnad, såsom med 

den av Kety och Schmidt utarbetade metodiken med inhalation av N20 eller 

genom inhalation av radioaktiv krypton enligt Lassen och Munck, Andra 

ger efter injektion av spårämne och extern mätning utanpå skallen cerebrala 

passagetider, (Wilcke, Oldendorf m,fl,) Slutligen har vissa värden från 

kurvor erhållna vid extern mätning utanpå skallen efter intracarotidiell 

injektion av spårämnet angetts som uttryck för regionalt blodflöde (Lassen, 

Munck, Ingvar m.fl,). 

Vår metod att injicera isotopmärkta blodkroppar i de interna carotis

artärerna och simultant uppsamla blod från de båda jugularisbulberna ger 

totala cerebrala blodflödet i ml/min. ; samtidigt som de erhållna utspäd

ningskurvorna ger cirkulationstider genom hjärnan och under patologiska 

förhållanden formförändringar, vilket ger diagnostiska möjligheter. 

Genom en efterföljande injektion av märkta blodkroppar i en armven 

och samtidig bladsamling från de båda bulberna och en carotisartär, är 

det möjligt att beräkna MCT (mean circulation time) genom hjärnan, hjär

tats minutvolym, bladmängden i hjärnan och kroppens totala blodmängd. 

Med vår äldsta teknik injicerades p3 2-märkta blodkroppar, vare~er 

de i provsamlare uttagna blodproven - med en sekunds intervall - mättes un

der G,M,-rör anslutet till automatisk provbytare för 450 prover och ro

botscaler, En betydlig tidsbesparing innebär vår nya metodik, där de in

jicerade cr5 1-märkta blodkropparnas passage av jugularisbulberna mätas 

medelst scintillationsdetektorer, kopplade till pulsratsmätare och fyr

kanalig bläckstrålskrivare. Blodet passerar genom ett diametralt hål i 

kristallerna via slangar från bulberna, (fig. 1). 



H2. 

I det följande kommer jag framför allt att uppehålla mig vid några 

metodologiska frågeställningar samtidigt som en kort sammanfattning ges 

av metodens kliniska användbarhet. 

ANATOMI 

Efter injektion av kontrastmedel i en carotisartär ser man på angio

grammen att det huvudsakligen är artärerna i den ipsilaterala hemisfären 

som fylles med kontrast, Anatomiskt föreligger visserligen arteriella för

bindelser mellan de båda hemisfärerna men dessa synes fungera först under 

patologiska förhållanden. Vanligen distribuerar carotisartären blod till 

större delen av storhjärnan, medan vertebralisartärerna, förenade till A. 

basilaris förser lillhjärnan, hjärnstammen och bakre, basala delarna av stor·· 

hjärnan med blod. Det venösa avflödet äger rum genom laterala vener på 

hjärnans konvexitet och centrala vener. De förra tömma sig i sinus sagitta

lis eller direkt i samsidiga sinus transversus. Från de centrala venerna 

avrinner blodet huvudsakligen till sinus rectus, Dränaget från sinus rectus 

och sinus sagittalis äger rum till båda sidornas sinus transversus. Jugu

larisbulberna representerar sålunda ej ensidigt höger eller vänster hemisfär. 

Den anatomiska uppbyggnaden av sinus confluens medger också, att en diri

gering av blodströrnmen övervägande åt ena sidans sinus transversus kan äga 

rum (fig. 2). 

ME'J'ODIK 

Mot bakgrund av dessa anatomiska förhållanden har matematiska formler, 

som är generaliseringar av Stewart-Hamiltons, uppställts (B, Andersson), 

(fig, 3). 

Ur dessa beräknas flödet i de båda jugularisbulberna, Summan härav 

är det cerebrala flodflödet (CBl'). Vissa villkor måste vara uppfyllda: 

1) !njektionerna skall vara momentana, 2) All aktivitet måste nå hjärnan. 

Injektionen måste sålunda ske så högt upp i A. carotis interna, att ingen 

aktivitet regurgiterar till A. carotis externa. 3) Nålens position i ju

gularisbulberna och dispersionen av de märkta blodkropparna i plastslangarna 

får ej signifikant påverka spädningskurvornas utseende. Korrektion för tids

förlust vid blodpassagen genom slangarna skall göras. 4) Formeln är obe

roende av antalet inflödeskärl, men avflödet från hjärnan skall ske enbart 

genom jugularisbulberna. 
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Några kommentarer härtill skall göras, Injektionsnålens läge i A, 

carotis interna har i serie av fall kontrollerats med angiografi, Dylikt 

förfarande har vi i rutinarbetet emellertid ansett för mycket betunga tek

niken, liksom den alternativa möjligheten att inröra en kateter i carotis 

interna och kontrollera dess läge med röntgen. Vi har istället tillämpat 

ett annat förfarande, I de 21 bestämningar, där nålens läge i carotis in

terna kontrollerats med angiografi, utgör toppvärdet i spädningskurvan 

från den ipsilaterala bulben genomsnittligt 19,1 ± 1,3 %0 av den injicerade 

aktiviteten, I en annan serie fall (7 st), där nålen verifierats ligga 

i A. carotis communis, utgör toppvärdet genomsnittligt endast 10,8 ± 0,6 %0 
av den injicerade aktiviteten, Jämförelse mellan de ipsilaterala kurvor

nas utseende efter interna- och communisinjektionen hos samma individ vid 

samma undersökningstillfälle har genomförts i 4 fall. Fig. 4 visar ett 

sådant undersöknings resultat. Då kurvorna har samma bas, blir slopvärdet 

för den nedåtgående kurvdelen olika, Vi e~ersträvar sålunda vid under

sökningen att punktera A. carotis interna så högt upp som möjligt, och det 

erhållna toppvärdet hos den ipsilaterala kurvan uttryckt i %0 av injicerad 

aktivitet får utgöra kontrollen på att injektionen ägt rum i carotis interna; 

detta skall då vara över 15 %0. Dock kan vi ej helt utesluta möjligheten 

att i ett individuellt fall någon del av aktiviteten kan ha regurgiterat 

till A. carotis externa - vilket kan innebära felkällor, 

Beräknar man Reynold~s tal för det flöde, som föreligger i hjärnans 

vensinus, finner man att flödet bör vara laminärt. Detta resultat överens

stämmer med de iakttagelser, som Helps och MacDonald gjort i djurförsök, där 

de påvisat laminärt flöde i hjärnartärerna. Nu är emellertid flödet pulsa

ti vt, vilket ändrar hastighetsprofilen och medger en blandningsmöjlighet i 

kärlbanan, som föga avviker från den av ett turbulent flöde betingade. Ge

nom beräkningar har vi kommit till, att formförändring av utspädningskurvan 

endast skulle äga rum om punktionsnålen ligger adherent till bulbusväggen. 

Upprepade försök med provtagning från bulben efter nya injektioner i flera 

fall har givit så goda överensstämmande resultat i kurvornas utseende, att i 

praktiken kan man räkna med att nålen intar ett fritt läge i bulbens mitt. 

Av de erhållna kurvorna (fig. 5) framgår också, att den nedåtgående skänkeln 

mycket väl uppfyller kraven av en exponentialfunktion i Hamiltons mening 

för utspädningskurvor, Recirkulationsvågen kan också tydligt avgränsas. 

Vidare har vi undersökt kurvprofilens utseende vid passage genom 

utflödeskatetrar av olika längd och ej funnit att en signifikant dispersion 

av de märkta blodkropparna äger rum i katetrarna, Överensstämmande resultat 
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uppnåddes likaledes vid jämförelse mellan kurvans utseende efter passage 

genom slang fylld med kulor fÖr att öve1·vinna laminariteten i denna och 

dess utseende vid passage genom vanlig uppsamlingskateter. 

Såsom tidigare nämnts är formeln för CBF oberoende av antalet; in-· 

flödeskärl till hjärnan. Man kan sålunda injicera antingen i de båda;carotis 

interna - av den anatomiska översikten är detta nödvändigt -· eller i en ver·

tebralisartär och förvänta att få samma värde på cerebrala flödet. Sådana 

överensstämmande värden har vi också erhållit i de få fÖrsök vi utfört. 

I de flesta fall kan man vid·c.re räkna ;ned, att ende.st en obetydlig 

mängd blod avrinner från hjärnan genom andra vener än jugularis interna. 

I vissa fall av hjärntumör vet nan dock av angiografisk undersökning att en 

väsentlig blodmängd kan avrinna via vissa andra bnsala venplexa, Men dennn 

inskränkning i möjligheten att bestämma ce1·ebrala flödet i vissa fall vid

låder alla metoder som baseras på punktion av jugularisbulberna, 

Vid injektion i A, carotis externa i normala fan har vi ej kunnat 

iakttaga något signifikant uppträdande av aktivitet i jugularisbulberna, 

(Se fig, 6). Anna.t är förhållandet i vissa patologiska fall som jag se

nare återko1mner till. 

Som en allmän regel gäller, att i normala fall dränerar ofter carotis

injektion den contralaterala bulben mindre aktivitet än den ipsilf'.terala. 

Men ej helt ovanligt är att de märkta blodkroppm·na dräneras synnnetriskt 

genom bulberna. Däremot inträffar mer sällan att ingen eller endast mycket 

obetydlig aktivitet avgår via den contralate,.·ala buJben, LEr:ota asymmetriska 

dränage torde delvis få sin förklaring av <1.e tidigare nämnda anato:niska fÖr·· 

hållandena hos venerna och delvis av det laminära flödet i sinus sagittalis, 

I genomsnitt dränerar höger bulb 62 % aY det cerebrala flödet, medan 

38 % avrinner genom vänstor bulb, 

Vid beräkning av MCT representerar utspädningskurvan från carotisartä·

ren efter injektion av de märkta blodkropparna i en armven inflödeskoncen

trationen till hjärnan, medan aktivitetskoncentratione!l i YardeJ:a utfJ.öi\es

kärlet bestämmes från de bulbära utspädningskurvorna. Efterso:n man be·-

stäint bulbflödena genom injektionerna i carotiderna, "å kan man beräkna utflÖ··· 

deskoncentrationen i det tänkta gemensamma utflödeskärl, som utgör föraningen 

av de båda jugularisbulberna, Differensen mellan MCT fÖr denna utflödes

kurva och MCT för inflödescarotiskurvan utgör do!l cerebrala medelcirkula

tionstiden. Även detta matematiska fÖrfarande har angivits av B,J, Andersson. 
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Andra formler har också prövats för bestämning av MCT, men förutom större 

slumpmässiga fel har de varit behäftade med systematiska fel, vilkas korri

gering varit svår att genomföra. Genomsnittligt är passagetiden carotis

artär - vänster jugularisbulb o,4 sek. längre än carotisartär - höger bulb, 

men denna sidoskillnad är ej signifikant skild från O. Ej heller för ett 

kliniskt material av hemiplegier föreligger någon statistiskt säkerställd 

sidodifferens. 

Cirkulationsti?cparametrarna bestät:ida från bulbkurvorna efter de 

intracarotidiella injektionerna, är appearance time, peak concentration time 

och diss.ppearance time. Appearance time definieras som den snabbaste passage

tiden för några märkta blodkroppar, peak concentration time representeras av 

kurvans koncentrationstoppvärde och disappearance time är slutligen den tid

punkt då spädningskurvans nedåtgående skänkel uppnår ett konstant impulstal. 

Genom upprepade bestämningar har vi funnit med variar,sanalys att felet 

i det cerebrala flödet uppgår till 13 %. Med samma fel kan en bulbär utspäd

ningskurva reproduceras efter intracarotidiell injektion, Detta fel inklu

derar både metodfel och biologiska variationer vid undersökningstillfället, 

Metodfelet är sålunda mindre, I detta sammanhang skall nämnas, att felet 

i prepareringen av mätpreparaten utgör 2 %. Till detta fel skall adderas 

felet i volymsbestämningen av det injicerade blodet och felet i den matema

tiska behandlingen av kurvorna, Felet i bestämning av appearance time, peak 

concentration time och disappearance time är beräknat till 0,8 - 1,0 sek, 

Jämför man resultaten som erhållits med p32 •• metodiken och med Cr 51 -

tekniken, så finner man vid analys överensstämmande värden för cerebralt 

blodflöde, hjärtats minutvolym, cerebral MCT och de olika tidsparametrarna 

från utspädningskurvorna efter carotisinjektion, 

Fig. 7 visar kurvor upptagna med cr5 1 .. metodik. 

KLINISK ANVÄNDBARHET 

En sammanfattning av de informationer man kan erhålla med den använda 

tekniken framgår av följande uppställning (fig. 8). Man kan sålunda vid 

samma undersökningstillfälle få en hämodynamisk uppfattning av den cerebrala 

cirkulationen såsom en del av den totala. 

Endast helt kortfattat skall några exempel nämnas av de resultat som 

undersökningar på kliniskt material gett, 

Förekomsten av carotis interna -trombos, ensidiga malacier eller 

senila hjärnförändringar (Mb Pich), fastställda genom angiografi eller vid 
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sektion, har sammanställts med formförändringarna i de bulbära utspädnings

kurvorna efter intracerotidiella injektioner, 

I följande fall (fig. 9) förelåg en högersidig carotis interna -trombos, 

påvisad medelst angiografi, varvid också iakttcgs att den högra hemisfären 

försörjdes med ett kollateralsystem bl.a. till sifonen från höger A. carotis 

externa via A. ophtalmica och via leptomeningeala anastomoser, Utspäd

ningskurvorna visar att endast en ringa mängd märkta blodkroppar passerar 

genom hjärnan ut till bulberna via carotis ind;erna på den trombotiserade si

dan. Injice1·ar man i vänster carotis interna, passerar de märkta blodkrop

parna hjärnan så att de dräneras ganska likformigt genom de båda jugularis-

bulberna. Det cerebrala flödet är signifilmnt sänkt och cirkulationstiderna 

är förläne;da. Samma flödesvärde erhålles, då injektionen av de märkta blod-

kropparna äger rum i en vertebralisartär. 

Följande figur (fig. 10) visar result·aten hos en man högersidig hemi-· 

plegi, Vid sektion 2 månader senare kunde påvisas fÖrutom en uttalad ce!"ebral 

arterioscleros en ganska stor malaci i vänster parietallob, Framför allt 

är utspädningskurvan från vänster bulb efter injektion i vänster carotis in

terna, motsvarande vänster hemisfär, breddökad med en mycket förlängd dis

appearance time (27 sek. mot hos normala 14 sek,}, Cerebrala blodflödet 

(290 ml/min.) och hjärtats minutvolym (2,8 l/min) är avsevärt minskade. 

Vid cerebral arterioscleros har vi iakttagit signifikant sänkta vär

den på CBF och cardiac output, liksom förlängda cirkulationstider, för

höjd cerebro-vaskulär resistens och minskad cerebral syrekonsumtion. 

Nästa figur ( fig, 11) är ett exempel från gruppen med senil demens, 

där man finner fÖrlängda cirkulationstider motsvarande vänster hemisfär 

medan motsvarande tidsparametrar ligger inom normalvärdesgränserna mot

svarande höger hemisfär. Vid sektion påvisades senila förändringar av Fick

typ lokaliserade enbart till vänster hemisfär. 

Även fär gruppen med senila demenstillstånd föreligger sänkt!'. flödes

värden och förlängda cirkulationstider, 

Undersökningstekniken ger sålunda diagnostiska möjligheter, 

Förutom dessa nämnda grupper har undersökts fall med arteriosclerotisk, 

paralytislt och schizofren demens samt kroniska alkoholister med likartad 

åldersvariation. Förlängda cirkulationstider och nedsatt cerebralt flöde 

har registrerats vid arteriosclerotisk och paralytisk demens. Följande 

två fig_ure_r (fig. 12 ·· 13) visar exempel härpå. 

Hos kroniska alkoholister även i hög ålder finner man normala cirku

lationsfärhållanden såsom av följande fall framgår ( fig. 14), 



I hela vår serie av undersökta fall med skilda diagnoser registre

rades värden för cerebrala blodvolyinen för varje grupp av fall, vilka ej 

signifikant avviker från normalvärdet, 

Vår teknik är också mycket väl användbar på medvetslösa patienter, 

då den ej kräver aktiv medverkan av patienten och då undersökningsmomenten 

är mycket kortvariga. Fig, 15 återger undersökningsresultaten från en med

vetslös kvinna med hjärnstamsblödning, Både hjärtats minutvolym och cerebra-

la blodflödet äi• kraftigt reducerade - 2,8 l resp. 370 ml/min, - MCT ä.r fÖrlängd 

och de ipsilaterala spädningskurvorna är likformigt breddökade, Dessa re

sultat är representativa för vår grupp av medvetslösa patienter, 

Det är väl känt, att muskelarbetets inverkan på den allmänna cirkula

tionen karakteriseras av Ökad minutvolym, Ökad pulsfrekvens, ökat systoliskt 

blodtryck och sänkt perifert kärlmotstånd, Förutom dessa parametrar har vi 

bestämt cerebrala blodflödet och cerebrala cirkulationstider före och under 

cykling i liggande ställning. Vi finner endast en helt obetydlig ökning av 

cerebrala flödet med ringa förkortning av cirkulationstiden, medan en avse

värd ökning av hjärtats minutvolym och systoliska blodtrycket föreligger 

(fig. 16). 

Då det gives tillfällen, då det ej anses befogat eller möjligt att genom

föra denna mer omfattande utredning fW den cerebrala cirkulationens hämody

namik, har vi ansett det motiverat att införa en enkel teknilc för enbart 

bestämning av passagetiden genom hjärnan, De tidigare nämnda scintillations

detektorerna Jcollimeras och placeras en över mastoideusregionen och en över 

samma sidas carotisartär på halsen. Detektorerna anslutas till pulsrats

mätarna och bläckstråJ.s]j:rivaren. Spårämnet injiceras i en armven, varefter 

aktivitetskurvor registreras från carotisartären och mastoideusregionen. 

Tidssldllnaden mellan de båda kurvornas toppvärden definieras som cerebral 

passagetid. För att få ett reellt underlag för detta begrepp har saintidigt 

MCT genom hjärnan bestämts med den "blodiga metoden". 

De mättelmiska synpunkterna vid användning av genomströmningskristall 

och den externa metodiken jämte undersökningsresultat med den sistnämnda 

tekniken kommer vid detta symposium att närmare beröras av civ.ing. Knut 

Ljunggren, varför de utelämnas i denna översikt. 
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The investigation gives the following information: 

From the internal 
carotid artery 
injections 

From the arm vein 
injection 

Furthermore 

Cerebral bJ.ood flow (CBF) ml/min. 

Ipsilateral and contralateral circulation times 

tappearance, peak concentration and disappea

rance times ) sec. 

Mean circulation time (MOT) sec. 

Cardiac output (CO) ml/min. 

Total blood volume of the body (TBV) ml, 

Cerebral blood volume (CBV) ml. 

CBF in percentage of CO 

CBV in percentage of TBV ,. 
Cerebro-vascular resistance (CVR) dynsec./cm/ 

< 
Peripheral-vascular resistance (PVR) dynsec./cm' 

Cerebral oxygen consumption (CMR0
2

) ml/min. 

Fig, 8 
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MÄTTEKNISKA ASPEKTER PÅ BESTÄMNING AV BLODCIRKULATIONEN GENOM 

HJÄRNAN MED MÄRKTA BLODKROPPAR 

Knut Ljunggren 

Isotoptekniska Laboratoriet, Stockholm 

INLEDNING 

Il. 

Såväl externmätande metoder som provtagningsmetoder har utvecklats för 

studium av genomblödningen i hjärnan, De eJd;ernmätande metoderna medger direkt 

bestämning av olika tidskarakteristika för genomblödningen och - i varje f~ll 
i princip - av blodvolymen i hjärnan med hjälp av fantomkalibrering. Den mät

teknik som utnyttjar provtagning och märkta blodkroppar som spårämne medger 

däremot en direkt bestämning av såväl cerebralt blodflöde som medelcirkulations

tid, varur hjärnans blodvolym kan beräknas. Detta förutsätter enligt Nylin 

och Hedlund m,fl, (1960, 196l a, 1961 b), vilka i sin tur teoretiskt stöder 

sig på ett arbete av Andersson (l957), dels två successiva intracarotidiella 

injektioner, en på var sida, med kontinuerlig eller tät, intermittent prov

tagning i bägge jugularisvenerna vid varje injektion jämte en intravenös in

jektion där prov tages ur en artär och båda bulberna samtidigt, De två 

första mätningarna bestämmer det cerebrala flödet, medan den sistnämnda mät

ningen enligt Anderssons generalisering av Hamilton-ekvationen ger medelcir

kulationstiden, 

Tidigare har beskrivits (Hedlund, l963) hur mätningarna utförs i 

praktiken, först med en provtagningsteknik där separata blodprov samlas 

varje sekund under förloppet och sedermera med en direktmätning på kontinuer

ligt dragna blodprov (Hedlund et al,, l963), 

Anledningen till modifieringen i mättekniken är uppenbar, I den 

äldre metoden erhålles ett mycket stort antal mätprov, som måste prepareras 

individuellt, och däre~er aktiv~tetsmätas. Även med tillgång till automa

tiserad mätutrustning med provbytare fordras ca ett dygn från undersökningens 

utförande tills resultatet föreligger, varjämte omfattande biträdesassistans 

är nödvändig för prepareringen, 
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MÄTMETODIK VID KON'.f'INUERLIG PROVTAGNING 

Mätningerna utföres i korthet på följande sätt, Kanylen vid punk

tionsstället anslutes till en plastslang med 2 mm diameter som pfi ett fixerat 

avstånd, vanligen ca 25 cm, från kanylen passerar genom ett diametralt hål 

i en natriumjodidkristall. Kristallen har en diameter av 5 cm och tjock

leken 2 ,5 cm och den mitt i kristallen belägna kanalen en innerdiameter 

av 4 mm. Kristallen är med f otomultiplikator och förförstärkare inneslu

ten i ett detektorhölje som i ver.oikalt läge monterats i ett stativ. Ca 

3,5 cm bly skärmar kristallen. 

Vid de vanligen använda provtagningsflödena blir blodets passage

t id genom kristallen 0,25 s a 0,5 s. Detektorns känslighet för Cr51 vid 

en diskriminatorinställning vid ca 60 keV är 270 imp/s per µC/ml, vilket 

innebär 48 % inre verkningsgrad, 

Cr51 i form av kromat av hög specifik aktivitet bindes mycket lätt 

till de röda blodkropparna. Det användes för mätningar med denna modifie

rade apparatur då det har en lämpligt hård y .. strålning och ersätter där-

med S-strålaren p3Z som användes i det äldre förfarandet. På grund av att 

$-strålning saknas hos Cr 51 blir dosbelastningen måttlig, 

Scintillationsdetektorn är ansluten till en pulsratmätare vilken 

i sin tur är kopplad till en kanal på enfyrkanalig Mingograf Cardirex 42 B. 

Hela systemet består av tre identiska kanaler, varigenom en samtidig direkt·-· 

upptagning av aktivitetsförloppet i båda jugularisvenerna och en carotis

artär kan göras tillsammans med en EKG-registrering. 

Felkällor vid mätning med provtagning 

En typisk serie resultat har tidigare demonstrerats (Hedlund, 1963). 

I anslutning till dessa kurvor kan det vara motiverat att ta upp vissa 

faktorer tilJ. diskussion som eventuellt kan tänkas påverka mätningen på 

sådant sätt att de registrerade kurvorna inte korrekt representerar det 

sökta förloppet, 

Dispersi?..!l 

En av dessa faktorer är den tänkbara distorsionen av koncentrations

kurvan mellan provtagningspunkt och detektorkristall. Inverkan av nålens 

läge i blodkärlet vid provtagningen har redan tidigare diskuterats (Hedlund, 

1963). Under de aktuella förhållandena är strömningen i plastslangen 

otvivelaktigt laminär, i varje fall om det gällde en vätskeströmning in vitro. 
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Mätningar av dispersionen av Cr51 i vattenlösning injicerat i strömmande 

vattenglycerin-blandningar har visat att man skulle få en 100 %-ig ökning 

av koncentrationskurvans halvvärdesbredd vid den viskositet (0,047 P) 

som blodet anses ha vid 37° C efter strömning 27 cm vid flödet o,4 ml/s. 

In vivo-undersökningar har emellertid visat att motsvarande siffra 

vid venös provtagning bara är 15 - 20 % och vid carotisprovtagning 3 %. 
Detta har bestämts genom att en och samma provtagningsslang letts genom 

två hålkristalldetektorer på 27 cm avstånd från varandra vid patientförsök. 

Det är sålunda tydligt att blodkropparnas strömning i slangen kraf

tigt avviker från den som råder hos en enhetlig vätska i in vitro-försöken, 

vilket till största delen torde få tillskrivas den utjämning av hastighets

profilen i strömtvärsnittet som pulsationen i blodkärlet åstadkommer. 

Detta förhållande är givetvis av största värde för erhållande av noggran

na resultat med den beskrivna metoden, Som regel är provtagningsflödena 

större än o,4 ml/s, nämligen 0,5 - 1,0 ml/s, vilket ytterligare reducerar 

inverkan av denna felkälla, Provtagningsslang&r har också fyllts med glas

pärlor för att störa den ordnade strömningen i slangen. Detta gav ingen 

skillnad (Nylin et al., 1960). 

Ratmätarens tidskonstant 

En annan faktor är valet av tidskonstant i ratmätarkretsen. En 

kort tidskonstant ger god följsamhet till snabba förlopp men stora statistis

ka fluktuationer och vice versa. Det är därför viktigt att klarlägga hur 

en ratmätarkrets med tidskonstanten T omformar en kontinuerlig koncentra

tionskurva av den typ som tidigare visats. En teoretisk undersökning har 

gett det enkla men långt ifrån triviala resultatet att kurvan fördröjs 

en tidsperiod lika med ratmätarens tidskonstant T men att i första approxi

mationen ingen distorsion inträder (Hedlund et al., 1963). Om vi har en 

kurva med maximum e~er 5 s och en tidskonstant av 0,5 s så gäller denna 

sats med en noggrannhet av ca l %. Det är för övrigt tämligen enkelt att 

ge första korrektionstermen om en högre precision i något fall skulle 

vara erforderlig, vilket dock torde vara undantag. 

På så sätt är man alltså oförhindrad - så länge man har att göra 

med relativt långsamt varierande kurvor - att använda tämligen långa tids

konstanter och därmed reducera de statistiska fluktuationerna i mätningen. 
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EXTERN MÄTMETODIK 

Intensivt arbete bedrivs numera på många håll för att nå fram 

till en externmetod för snabb och enkel bestämning av blodets passage

tid i hjärnan. För att inte bryta n1ot villkoret om enkelhet bör en sådan 

metod baseras enbart på intravenös injektion. Två olika förfaranden som 

utvecklats vid Södersjukhuset skall kortfattat beskrivas. 

Första metoden (Ljunggren et al., 1961) 

Vid det första förfarandet mäts passagen för vardera hjärnhalvan 

för sig genom att på varje sida en kollimerad detektor från nacken riktas 

så att V, jugularis interna och A.carotis interna ligger i detektoraxelns 

förlängning (se fig. 1), Detektorn kan med likartade resultat anbringas 

framifrån, Detta är ett fall då en enkel enhålskollimator är betydligt 

bättre än en fokuserande flerhålskollimator. Den sistnämnda skulle visser

ligen ge en mer selektiv bild vid noggrann inställning, men man saknar i 

detta sammanhang medel att genomföra en sådan noggrann inställning. Foku

seringen blir därvid närmast ett handikapp e~ersom man lätt hamnar vid 

sidan av det rätta mätfältet, En enhålskollimator med tämligen stor känslig 

rymdvinkel i kombination med pulshöjdsdiskriminering synes som regel vara 

lämpligaste mättekniken, 

y-energi 

Av största betydelse i detta sammanhang är energin hos det använda 

radioaktiva kärnslagets strålning, Givetvis är det nödvändigt att basera 

mätningen på y-strålning, Denna bör inte vara för mjuk e~ersom vävnadspenetra

tion eftersträvas men inte heller för hård eftersom möjligheten att kollime-

ra strålningen då försämras, cr5 1 med 320 keV y-strålning är från denna 

synpunkt utomordentligt väl lämpat. Vissa mätserier har emellertid i vårt 

fall utförts med 1131 som ställer sig billigare och har närliggande y-

energi men som inte kan blodkroppsbindas. 

En upptagning med cr5 1 enligt denna metod visas i fig, 2. Man 

ser den registrerade kurvans arteriella och venösa fas och kan i allmänhet 

bestämma tidsskillnaden mellan carotiskurvan och jugulariskurvan med en 

noggrannhet av ca 10 %. Denna tidsskillnad är ett mått på passagetiden 

genom hjärnan. 
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Begränsningar 

Tyvärr visar det sig att man ofta får en besvärande överlappning 

mellan artär- och venkurva. Den har inget att göra med mätgeometrin utan är 

en följd av aktivitetsförloppets utsträckning i tiden vid ankomsten till 

hjärnan. Fig. 3 är en konstruktion som åskådliggör detta förhållande, 

Det är samhöriga carotis- och jugulariskurvor, registrerade med den "blo

diga" metoden som överlagrats, först i skala 1:1 och nedanför i reducerad 

skala 1:2 och 1:3 för carotiskurvan, På grund av artärens mindre diameter 

och större avstånd från detektorn kommer förhållandet vid externmätning 

att vara något i stil med kurvan 1:2, Det är då alldeles tydligt att 

det kan uppstå svårigheter att separera carotis- och jugulariskurvorna 

och därmed också att denna metods möjligheter är begränsade. 

Andra metoden 

Vi har därför undersökt en annan metod för ensidig mätning med 

två skilda detektorer, en för carotisgebitet och en för mastoideusområdet, 

Mätarrangemanget visas i fig. 4. Känslighetsfältet fär detektorn framgår 

av fig. 5, 

En upptagning med detta system visas i fig. 6. Här erhålles 

mycket tydliga skilda kurvor från de båda mätregionerna och tidsavståndet 

mellan aktivitetsmaxima kan lätt mätas. Enda skillnaden mellan denna upp

tagning och en "blodig" upptagning är att vissa överlagrade störningar 

finns i början av uppåtgående skänkeln på carotiskurvan. 

Vi har utfört vissa mätserier för att närmare analysera den passage

tid som erhålles ur tidsavståndet mellan topparna. Fem par av dubbelinjek

tioner på samma patient i sittande ställning gav en genomsnittlig differens 

av 0,7 s, 

Simultan externmätning och blodig provtagningsmätning i liggande 

har också utförts i fem fall och tidsavståndet mellan aktivitetsmaxima 

har jämförts mellan de båda upptagningarna, Externmetoden befanns ge ett 

värde för passagetiden som i genomsnitt understeg provtagningsmetodens 

med 0,2 s, Vi har s8lunda inte kunnat påvisa någon signifikant skillnad 

mellan de båda tiderna, 1l andra sidan är materialet ännu inte tillräck

ligt gott för att verkligen visa att tiderna är identiska. 

Variationsintervallet för den externt mätta passagetiden i patient

materialet, 6 - 11 s, är detsamma i liggande och sittande, Inga demens er 

eller hemiplegier fanns i materialet, 
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Externa gebitets bidrag 

Så skulle jag slutligen vilja ta upp en punkt, som ofta 

diskuteras i litteraturen i samband med externmätningar på skallen, 

nämligen det externa gebitets bidrag till mätvärdet, Vi har utfört mät

ningar över mastoideus-regionen efter injektion av kända aktivitetsmängder 

r 131 dels i Carotis externa, dels i Carotis interna (eller möjligen i com

munis), Injektionsnålens läge kunde kontrolleras genom samtidig blodprov

tagning från V. jugularis interna. 

Resultatet är att lcänsligheten vid mätning av en viss aktivitet 

som passerar externa gebitet är ca 70 % av motsvarande känslighet när 

samma aktivitet passerar intracerebralt med vår kollimator i det angivna 

låget. Detta innebär e.tt om en injektion som avses utförd i A. carotis 

interna av misstag utföres i communis så blir den registrerade externkur

vans höjd ca 10 % för liten. På samma sätt blir signalen e~er intravenös 

injektion ca 90 % av vad den skulle ha varit om externa gebitet hade gett 

samma ke.nslighet som hjärnan och ca 30 % högre än vad fallet är om externa 

områdets bidrag försummas. 

Detta har även som konsekvens att den typ av mätningar som utföres 

av bl. a. Oldendorf ( 1963) , nämligen bestämning av hjärnans blodvolym genom 

extern mätning sedan injicerad aktivitet fördelat sig likformigt i blodet och 

jämfärelse med fantom, måste korrigeras för externa gebitets bidrag. I detta 

fall erhålles ett 13 % för lågt vfo·de jämfört med det fall att all aktiviteten 

befunne sig i hjärnan, Försummar man emellertid bidraget från aktiviteten i 

externa gebitet blir den verkliga signalen ca 17 % större än den beräknade. 

Detta gäller vid användning av r 1 3 1 ; för cr5 1 bör förhållandena vara lik

artade, Fqr kärnslag med mjukare strålning som Xe 133 är det speciellt 

väsentligt att fastställa denna känslighetskvot, 
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läge i detektorna känslighetsfält, Sruruna detektor registrerar aktivitets

passagen i både Il., carotis interna och V. jugularis interna (endast ena 

sidans detektor ritad i figuren), 
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.Fig. 3. Överlagring av separat registrerade aktivitetskurvor från A.carotis in

~erna och V, jugularis interna, överst i skala 1:1, i mitten i skala 1:2 och nederst 

i skala 1:3 för carotiskurvan, De aktuella förhållandena vid mätning enl. fig. l torde 

notsvara den sammansa~ta kurvan i skala 1:2. 



Fig, 4. Enkelsidig externmätning med separata detektorer för 

carotisartär och jugularisven, 
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MEASUREMENT OF BLOOD FLOW WITH RADIOACTIVE KRYPTON-85 AND 
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The inert gas diffusion technique for measurement of regional blood flow 

was introduced in 1945 by Kety and Schmidt who used nitrous oxide for the de

termination of cerebral blood flow. By using a radioactive gas (Kr85 ) instead 

of nitrous oxide more accurate measurements are obtained (Lassen and Munck, 

1955, Lassen, 1959). 

In the past ten years Kr85 and xe 133 have been.applied to the measure

ment of regional blood flow in various ways: 

(1) Inhalation of the radioisotope in combination with sampling of 

blood from the artery to the organ and from the draining vein (Kety

Schmidt technique). 

(2) Injection of the indicator in the artery to the organ and external 

counting. 

(3) Injection of the indicator directly in the tissue and external 

counting. 

(4) Inhalation of the gas and external counting. 

In the following a few examples will be given. 

(1) Fig. 1 shows the arterial and venous Kr85-saturation curves from 

a determination of cerebral blood flow by procedure (1). Blood flow is cal

culated by the formula 

Cv14 • :>.. tissue 
f = Jl4(ca-Cv)dt ml/100 g/min. 

0 

where Cv14 = the venous Kr85 concentrations of 14 minutes 

;>.. tissue = the brain: blood partition coefficient ( ~ 1) 

and the denominator = the area between the curves. 

As the venous curve never reaches the arterial curve during the 

experimental period the validity of the method has been questioned. However, 

it has been shown experimentally that uneven blood flow does not invalidHte the 
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procedure (see discussion in "Radioactive I&otope in Klinik und Forschung", 

1963 page 140), 

The left part of fig. 2 shows a set of curves where there is a diffe

rence in flow between right and left hemisphere; in the set to the right 

there is no such difference. A significant difference between right a,nd left 

side existed in about 2/3 of the patients exrunined (Munck and Lassen, 1957). 

The inhalation - bloodsampling procedure is ideal for the determination 

of myocardial blood flow due to the homogenity and relative rapid perfusion 

of the myocardium. Fig, 3 gives three sets of curves from a dog experiment 

(Hansen et al., 1956), 

Measurement of renal blood flow is shown in fig. 4. In normal kidneys 

the flow is so high that the arterio-venous Kr 8 5-difference is determined rather 

inaceurately, In cases with anuria, where the PAH-method cannot be used, the 

method represent a definite advance (Brun et al., 1955, Munck, 1958). 

(2) The arterial injection - externa! counting technique used in animals 

was introduced for the brain by Lassen a,nd Ingvar (1961 and 1962), for the myo·· 

cardium by Herd et al. 1962, and for the kidney by Thorburn et al. (1962 and 

1963). 

From studies in man only a few preliminary observations have been 

published (on the brain: Ingvar and Lassen, 1961, see also Lancet May 18, 

1963, p.1101; on the Kidney: Kemp et al., 1963, Ladefoged et al., 1963 a, b). 

The arterial injection - externa! counting technique offers the possibilitief 

of measuring regional blood flow and blood flow distribution in the organs. For 

the kidney the blood flow can be determined separately for each kidney, Fig. 5 

shows the disappearance rate for Xe 133 ~.fter rapid injection in the renal ar-

tery. The upper curve is the original curve, and below the three components 

resulting from analysis of the curve are shown. 

(3) Preliminary observations on the tissue injection - externa! coun

ting technique has recently re·on introduced for the measurement of sceletal 

muscle blood flow with Xe 1 33 {Lassen et al., 1963), The method gives repro

ducible figures and it has definite advantages compared to Kety's Na24-

technique. 

(4) It has recently been proposed by Mallett and Voall (1963) that 

cerebral blood flow can be determined by inhalation of Xe 13 3 and externa! 

counting. Their data do not fit too well with established figures for 

cerebral blood flow, probably due to recirculation of the indicator e.nd con

tribution to the clearance curve from extracerebral tissue. However, the method 
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is atraumntic, and offers therefore the possibility of studying cerebral cir

culation in children without much discomfort. 

As we are concerned with medical physiology I shall finish with the 

actual stnte concerning the diagnostic value of the above mentioned methods: 

The arterial injection - external counting technig_ue for determination of renal 

blood flow in each kidney separately is at present used routinely in our 

laboratory in the diagnostic work with patients suffering from hypertension 

in order to evaluate whether one of the kidneys is responsible for the high 

blood pressure. 

The tissue injection - external counting method for measuring muscle 

blood flow is used for the assesment of the state of the circulation in the 

extremities, which is of particular interest in patients suffering from pains 

in the legs. 

Finally it is very likely that the arteriol injection - external counting 

method soon will prove useful for the diagnosis of organic dementia. 
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RELATiVE CONCE.NTRATiON OF KRYPTON 85 
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Fir,. 1, The arterial and venous curves obtained in a detcrmine.tion 

of tl1e cerebral blood flow by the inhalation - bli.lod srunplinc procedure using 

Kras. 
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Fig. 2, To the left an example of significant dif-ferencea of 

cerebral blood flow on right and left side. In the example shown to the 

right there was no such differences, Curve A from femoral artery; 

Cu1·ve'~ V from the two internal jugular veins. Values for cerebral oxygen 

uptake (CMR02) are also .shown, (Data from Munck artd-Lassen, 1957). 



J6. 

DOG NO. 1 

""' 

;;;7•c 
LEFT Vi<NTR. a. r. 13'3 ce/1oo9foin. 

129•0 
f..l<FT V!iNTR.11.F. -ft~c;Aoog;\nJ."' 

=ia.a•c 
Llil'T V!l'.NTR. ll.1' P.Ooo/foogf'W' 

!Il 
·> 
j:: A 

~ 0..-.--.--::::::::::::::::::::::::;:::::;::::;:::;::::;::;;:;;~ 
0 • • 
TIMlt i\i MINUTI"'> 
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desnturation curves at different temperature levels in a dog, Myo
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tissue/min. (From Hansen et al,, 1956). 
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Fig. 4. Mean arterial (A1 - A7 and mean renal venous 

(R1 R1) concentrations of Kr85 in the sampline intervals lj - i1. 

RBF Kr indicates renal blood flow in ml/loog/min. (From Munck, 1958). 
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Fig. 5, Disappearance curve for Xe 133 after rapid injection 

in the renal artery. The upper curve is the origine.l one, and below 

the three components resulting from analysis of the curve are shown. 

The k-values corresponds to blood flow per gram tissue per minute 

if the tissue: blood partition coefficients for the different renal 

tissues are one, 
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MÄRKNING AV RÖDA BLODKROPPAR OCH UTVÄRDERING AV CELI.ÖVERLEVNADSDATA 

L. Garby 

Statens medicinska forskningsråds enhet för pediatrisk hämatologi, Uppsala 

Den röda blodkroppsmassans dynamiska tillstånd kan studeras genom 

att märka blodkropparna med radioaktiva isotoper. Principiellt kan därvid 

två tillvägagångssätt användas. Med den ena metoden märker man endast 

blodkroppsprecursorer, d.v.s. endast celler under bildning (i benmärgen) 

tar upp tracern. Med den andra metoden märker man en perifer representa

tiv del av de cirkulerande cellerna. De erhållna data kan analyseras i 

termer av cellernas medellivslängd och distributionen kring denna, om vis

sa antaganden rörande stationärt tillstånd kan göras. 
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NÄGRA PRAKTISKA ANVÄNDNINGAR AV RADIOAKTIVA ISOTOPER INOM HEMATOLOGIN 

Dieter Lockner 

Institutionen fÖr organisk kemi och biokemi, Kungl. Univer

sitetet, Stockholm 

De medicinskt diagnostiska isotopmetoder som huvudsakligen kommer till 

praktisk användning inom hematologin vid sidan av livslängdsbestänming hos 

erytrocyter är: vitamin Bl2 absorptionstesten, järnabsorptionstesten, blod

volymsbestämningen och mätningen av plasmajärnomsättningen, Den begränsade 

tiden tillåter mig endast att göra några korta kommentarer till blodvolyms·· 

bestämningen och plasmajärnomsättningen, 

BLODVOLYMSBESTÄMNINGEN 

Metoden begagnas i första hand för diagnostik och terapikontroll, För

utom radioaktiva isotoper används färgämnen och CO. Principen är den att man 

tillför blodet en känd mängd av ett märkt ämne, låter det blanda sig med 

blodet i cirkulationen och tar därefter ett eller flera blodprov. Kvoten 

mellan den tillförda isotopmängden och isotopkoncentrationen i blodprovet 

anger blodvolymen, 

inJ. aktivitet 
= blodvol. /vol. e, + inj. volym funnen aktivitet/vol.e. 

Man kan märka antingen plasman eller erytrocyterna. Följande sammanställ

ning ger de viktigaste metoderna med upptäckare och år. 

Plasmamärkning: 

Jl31~ Jodmärkt humanalbumin 

Crispell et al. 1950 

Används idag, 

Erytrocytmärkning: 

p32: Hahn och Hevesy 1940. 

Hevesy och Zerahn 1942. 

Läcker ut ur rbc. 

Används delvis idag. 

Fe5 9 : Hahn et aL 19111. 

Blodgivare erfordras. 

Används ej. 



Plasma 

Isotopinjektion 

l 
2 ·- 31lodprov 

----> 

Mätning: 

i 
Plasma eller 
fullblod / 

Interpolering till t 
0 

UTFÖRANDET 

Standard 

Kvot 

L2. 

Erytrocytmärkning: 

cr51: Sterling och Gray 1950. 

Mest använd metod. 

K42: Hevesy och Nylin 1951. 

Läcker ut ur rbc, 

Används ej, 

ThB: Hevesy och Nylin 1953. 

Läcker ut ur rbc, 

Används ej. 

Erytrocyter 

Blodprov 

Inkutation 

rbc--fvättning 
. + kt' b ReinJe ion av r c 

;. . 
Provtagning 

Mätning: Rbc eller fullblod 

För exakta värden kräver plasmawetoden flera prov och interpolering till 

t
0

• Den märkta substansen injiceras direkt men tenderar till sönderdelning 

och adsorption, Metoden ger, beroende på substansens molekylarvikt, olika 

värden som ligger över cellmärkningsmetodernas, Cellmetoden kräver blodprov, 

inkubation och tvättning, samt ytterligare ett blodprov vid användning av Cr 51 , 

men helst flera prov då p32 används. Sönderdelning och adsorption förekommer 

inte. Märkningen med Cr 51 är mycket stabil och dess värden anses tillför

litligast. cr5 1-rnetoden medger också en mätning av erytrocytlivslängden i 

anslutning till blodvolymsbestämningen. 

PLASMAJÄRNOMSÄTTNINGEN 

Det faktum att nästan allt jårn som används i erytropoesen har passerat 

plasman, ledde Huff et al. 1950 till att genom spårmärkning av plasmajärnet 

med Fe59 mäta dess förnyelsehastighet och därmed få ett mått på erytropoesen, 

Kännedom om plasmajärnets halver; ngstid ( t 1/2), normalt 90-120 minter, 

plasmajärnkoncentrationen och plasmavolymen möjliggör beräkning av plasma-



L3, 

järnomsättningen. Det har emellertid visat sig att plasmajärnomsättningen 

överstiger med ca 30 % de värden som man på grund av erytrocyternas livs

längd kunde vänta sig, Orsaken är att järnets avströmning ur plasman inte är 

en funktion av fÖrsta ordningen, Således ger Huffs metod enbart relativa 

värden. Pollycove och Mortimer har utarbetat en metod som är kvantitativ, 

men som tyvärr möter stora mätproblem, Garby har nyligen gjort en del 

viktiga förbättringar av Pollycoves modell, Med ett enkelt knep har jag 

lyckats kringgå dessa svårigheter och fått fram en 1netod som ger kvantitati

va värden (1963), Huffs metod har dock fått mycket vidsträckt användning, 

Den har hjälpt till att klarlägga den dittills okända patofysiologiska me

kanismen hos en hel rad blodsjukdomar. Den är fortfarande av stor betydelse 

för differentialdiagnostik och vetenskapliga problemställningar inom hema

tologin och radiobiologin, 

Metoden används av mig som nedan angives, 

Blodprov (ca 40 ml) ,___..,..----- ·-~ 
rbc + cr5 1 ca 20 ml plasma + 

+ 
Tvättning 

Reinjektion 

Plasma-Fe 
Het, Hgb 

20 min 37oc 

/ 
Reinjektion _,. 

+ 
Provtagning _,_ 

+ 
Provtagning _,. 

+ 
Provtagning _,. 

2-3 µc Fe59 

Standard 

Plasma 

Plasma 

Fullblod 

Minst tre plasmaprov bör tagas. Blodvolymen liksom halveringetiden beräknas 

med hjälp av interpolering på semilogpapper. Volymen kan också mätas med 

Cr51 , Man kan även injicera Fe 59 direkt, men exaktheten hos blodvolyms

bestämningen och järninbyggnadsmätningen blir då lidande, Det är viktigt 

att följa Fe 59-inbyggnaden i erytrocyterna, som är avslutad efter 7 - 10 da

gar och utgör 80 - 90 % av den applicerade isotopmängden. Dessa värden är 

av betydelse då det gäller att upptäcka vissa förändringar i erytrocytproduk

tionens förlopp. 

Formlerna I och II anger beräkningssättet. Formel I är att föredra, 

eftersom den inte är beroende på volymsbestämningens exakthet och relate

rar omsättningen till produkten (rbc). 

I. 0,693 x g Fe/ml plasma x (100 - Het) 

t 1/2 (h) x Hcc 
=mg Fe/h, 1 rbc 

II. 0,693 x mg Fe/ml plasma x plasma vol .• (ml) x 24 F /d =mg e ygn 
t 1/2 (h) 



REFERENSER 

Brown, E. et all (l95'7) l Nn• R.ev. Phy~Jo11 19 0 231, 

Brdwh; E:• et al. (i960) i Methods in Med, Res. 8, 59, 

L4i 

Mollison, P.L. (1961): Blood transfusion in clinical medicine, Blackwell, 

p32 

Hahn, L. och Hevesy, G, (1940); Acta Physiol, Scand. 1, 1. 

Hevesy, G,, Zerahn, K, (1942): Acta Physiol, Scand, 4, 375, 

Hahn, P.F. et al,(1941): Science 93, 87, 

Crispell, K.R. et al, (1950): J, Clin. Invest, 39, 513. 

ers! 

Sterling, K. och Gray, S,J, (1950): J, C:tin, Invest, 29, 1614, 

Hevesy, G, och Nylin, G, (1951): Acta Physiol, Scand, 24, 285, 

Hevesy, G, och Nylin, G, (1953): Circulation Research 1, 102, 

Fe59 

Ruff et al, (1950): J, Clin, Invest. 29, 1041, 

Pollycove, M. och Mortimer, R, (1961): J, Clin, Invest, 40, 753, 

Garby et al. (1963): Acta Physiol. Scand, 59, Suppl. 216. 

Lockner, D. (1960): Acta haemat. 24, 186, 

Hevesy, G, och Lockner, D. (1962): Arkiv Kemi, 19, 303, 

Lockner, D, (1963): Nature :J.99, 390. 



BAKGRUNDSKORREKTION I AUTORADIOGRAFI 

Jan Stillström 

Histologiska institutionen, Uppsala 

Ml. 

Med bakgrund inom autoradiografi menar man alla de silverkorn som ej 

representerar strålning från den isotop som har administrerats, Bakgrundens 

orsaker är flera. Bakgrunden fördunklar givetvis beräkningen av isotopinne

hållet i ett preparat och har därför genom allt mer förfinad teknik sökt ned

bringas. 

Helt bakgrundsfria autoradiogram torde ej gå att erhålla. Vi måste så

ledes undersöka hur bakgrunden influerar på märkningsresultaten. 

Hittills har fasta och standardiserade normer saknats fÖr bedömning och 

mätning av bakgrund. De flesta uppsatser fÖrbigår bakgrundsproblemet. Man 

meddelar oftast helt kort att bakgrunden var låg, frånräknades eller fast

ställdes till så och så många korn per ytenhet. Men hur har dessa ytor valts? 

Har bakgrunden bestämts på varje autoradiogram? 

I princip skulle bakgrunden kunna bestämmas (1) på fria filmytor mellan 

de märkta cellerna eller (2) över kontrolleeller utplacerade i testcellernas 

närhet. Det första sättet är det som vanligen tillämpas. Dess nackdelar 

är fÖljande: (1) bakgrunden över celler behöver ej vara densamma som över 

fria ytor, (2) den aktuella celltypens genomsnittsyta i preparatet måste be

stämmas,(3) verklig strålning kan influera kornigheten utanf5r cellerna, på 

ytor som till äventyrs kan tjäna som bakgrundskontroll, 

Vi använder oss av omärkta kontrollceller av samma typ som testcellerna. 

En nackdel vid denna metod är att olika försöksdjur, åtminstone vid in vivo

märkning, måste användas. lian måste då använda så jämngamla och jämnviktiga 

försöksdjur som möjligt, 

I många uppsatser har celler med få korn disl<riminerats, Man menar att 

dessa celler ej med säkerhet kan sägas vara verkligt märkta och det är för

visso sant, Det är emellertid ovetenskapligt att bestämma en viss diskrimina

tionsgräns utan att ange skälen för just den valda gränsen. Gränsen tycks 

vanligen läggas subjektivt någonstans mellan 2 och 8 korn/cell. Celler ovanför 



gränsen kallas "märkta" och man glömmer det underförstådda 11 starkare" 

märkta eller "med större säkerhet" märkta. 

M2. 

Som norm för diskriminering kunde man förslagsvis bestämma att celler 

i en testpopulation skall räknas som starkare märkta om de har fler korn än 

vad 95 % av cellerna i en kontrollpopulation har. 

Förfarandet kan vara lämpligt vid kvalitativa undersökningar där det 

endast gäller att påvisa märkning. Storleken av en på angivet sätt lconstru

erad högkornsgrupp har väl inte så stort biologiskt intresse. Vad som 

intresserar oss vid fysiologiska undersökningar är väl storleken av hela 

den cellfraktion som har förmåga ta upp ett givet märkmedel, 

Vi måste anlägga ett kvantitativt betraktelsesätt, där frågan om den 

enstaka cellens eventuella märkning får vika för frågan om cellpopulationens 

märkning över huvud taget. Hur många celler är verkligt märkta? ·Hur förde

lar sig dessa på olika märkgrader, d.v.s. hur ser kornklassfrekvenskurvan ut? 

Utifrån detta kollektivistiska synsätt vill jag nu komma in på de enkla 

formlerna för beräkning av proportionen verkligt isotopmärkta celler, dessa 

cellers verkliga medelkorntal och deras kornklassfördelning. 

En metodologisk förutsättning är att kontrollceller placeras i test

cellernas närhet på varje objektglas för att undergå samma autoradiografiska 

procedurer. 

En andra förutsättning är antagandet att bakgrunden fÖrdelar sig lika 

över test och kontroll och över isotopiskt märkta och omärkta celler i 

testen. 

Använda symboler: 

p = 
k = 
1 = 
m = 
n = 

0 = 

proportion; g = medelkorntal; 

kontrollcellspopulation (endast bakgrundsmärkt); 

ideal cellpopulation (endast isotopmärkt); 

testcellspopulation (bakgrunds- och isotopmärkt); 

med korn; 

utan korn; 

k, 1 och m är index till p och g; O, l, 2, 3, liksom n är index till 

k, 1 och m; n betyder 1 eller flera; 

celler med 0 korn. 

pk betyder proportionen kontroll-
0 

summan av alla proportioner inom en cellpopulation blir givetvis = 1. 

L-populationen är den sökta ideala populationen. 

För proportionen testceller med n korn gäller 

(1) 



M3. 

Ytan i bild 1 symboliserar samtliga testceller, Värdet av pk (proportionen 
n 

celler med bakgrundskorn) hämtas från kontrollen och förutsättes gälla även 

i testen, Värdet av p framräknas ur testen. Celler med korn kan vara 
m 

n 
enbart bakgrundsmärkta eller enbart isotopmärkta eller både ock. Samban-

det mellan storheterna anges. De dubbelmärkta (p1 • pk ) inräknas i både 
n n 

kategorin isotopmärkta ( = p
1 

) och kategorin bakgrundsmärkta ( = pk ) • För 
n n 

att de dubbelmärkta ej skall räknas två gånger måste den sista subtraktionen 

göras, 

Ur ekv. (1) löses p1 • Alltså 
n 

(2) 

vilken utgör proportionsformeln i hyfsat skick, Formelns effekt framgår 

av följande exempel, 

Pm 0,28 o.49 0.74 
n 

pk 
n 

0.10 0.25 0.50 

P1 0.20 0.32 o.48 
n 

Proportionsekvationen kan lösas med nomogram (bild 2 a), De mellersta 

värdena från exemplet ovan återkommer, Uppsök de givna värdena pm och pk 
n n 

på respektive x- och y-axlarna, En linje från triangelns topp genom koor-

dinaternas skärningspunkt skär x-axeln i en punkt angivande p
1 

-värdet. 
n 

Vid en given säkerhet i pk kommer säkerheten i p
1 

att bli lägre 
n n 

vid låg testmärkning än vid hög. Ett relativt större antal celler måste där-

för räknas vid låg testmärkning (bild 2 b). 

Vid en given säkerhet i pm kommer säkerheten i p
1 

att bli lägre vid 

hög bakgrund än vid låg. Ett re~ativt sett större antaln kontrollceller 

måste därför räknas vid hög bakgrund. Hög bakgrund och låg testmärkning med

för att större sample måste göre.s (bild 2 c), 

Märknings försök på 25 g mus gav nedanstående resultat. 8 autoradiogram 

har gjorts på thymocyter en tinune efter engångsmärkning. Proportionen märkta 

i testen varierar från 11 till 52 % och i kontrollen från 1 till 82 % eller 

åtminstone 28 % om det sista starkt avvikande autoradiograt'1lllet förbises. 
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Räknar man ut den verkliga isotopmärkningen får man som synes i detta fall 

en betydligt moderatare glasvariation. Märkmedel: H3-thymidine. 

Engångsmärkning i µC/g bw, Avlivning efter 1 h 

Pm 0.11 0.12 0.14 0.17 0.25 0.26 0.33 0.52 
n 

pk 0.01 0.03 0.06 0.07 0.19 0.16 0.28 0.82 
n 

P1 0.10 0.09 0.09 0.11 0.07 0.12 0.07 ? 
n 

Proportionen märkta celler är en biologisk variabel, som anger fraktionen 

synteskapabla celler under viss mårktid, Dessa cellers medelkorntal är en 

annan biologisk variabel som anger syntesens eller inkorporeringens medel

intensitet. Med medelkorntal förstår man då de kornhaltigas medelkorntal. 

Produkten av proportions- och medelkorntalsvärdena anger den totala cell

populationens medelkorntal, nollorna medtagna. Denna produkts storlek ut

trycker populationens 11 synteskraft 11
• 

Följande uttryck gäller för medelkorntalet 

= ( p 
m 

n 

• g 
m 

n 
• g 

k 
n 

( 3) 

Det sanna medelkorntalet bör vara = (summa testkorn - summa bakgrundskorn): 

antal märkta, Allt givetvis räkna,t på visst antal celler. Det sanna medel-

korntalet ligger gärna över testmedelvärdet. 

I ex. 1) är det ca dubbelt så högt, I ex. 

testmedelvärdet, 

pm pk P1 ~ n n n n 

1) 0.28 0.20 0.10 5.0 

2) 0.85 0.60 0.61 3,2 

Följande exempel är belysande, 

2) ligger det obetydligt under 

gk gl 
n n 

1.4 11.2 

1.6 2.9 (från verkligheten) 

I bild 3 symboliserar ytan samtliga testcel1er. Bakgrund och isotop

märkning tänkes regna ned över cellerna oberoende av varandra (enl. förut

sättningen) • Den snedstreckade ytan anger proportionen testceller med tre 

korn; den verkliga proportionen isotopmärkta celler med tre isotopkorn sym

boliseras av den hela rektangeln under p1 • 
3 

Följande fördelningsformel gäller 

P ,,1:_ [·P -1 p m 
X kQ X 

••••• (pl • 
0 

(4) 
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där 

Pm = P1 pk (5) 
0 0 0 

Pm = P1 pk + P1 pk (6) 
1 0 1 1 0 

Pm = P1 pk + P1 pk + P1 • piu (7) 
2 0 2 1 1 2 

Sannolikheten för ett korn i testen är summan av sannolikheterna för ett 

bakgrunds- och ett isotopkorn. Resonemanget kan fortsättas - vi får en serie 

ekvationer. Om de lösas i tur och ordning kan efter hand de olika p1-värdena 

fås fram. 

Som tillämpning vill jag nu visa resultatet av en kontinuerlig infusions

märkning på CBA-mus intraperitoneellt. Märkningen i utstryk från thymus. 

Experimentella data framgår av tabell 1. I tabell 2 ges resultatet. 

Bakgrunden blev i detta experiment extremt hög. 60 % av kontrollcellerna inne

höll korn. Både m- och k-kurvorna är ständigt fallande. Proportionsformeln 

ger 32 % märkning och fÖrdelningsformeln ger en hackig kornklassfördelning. 

Huvuddelen av de märkta cellerna ligger i detta reella exempel så lågt i korn

tal att de vid de flesta dis!<rimineringar skulle ha förbisetts, Bakgrundsför

delningskurvan har ett karakteristiskt fallande förlopp (Exponentiellt?) 

Bakgrunden har en modulerande inverkan. Om knyckar förekommer i testför

delningskurvan kan man misstänka att idealfördelningen har ännu brantare kast. 

En exakt uppfattning av kornklassfrekvensfördelningen är av vikt för studiet 

av inkorporeringshastigheter, syntestider, gcnerationstider m.fl. cytokinetiska 

företeelser. Sådana studier har ännu ej fått medicinsk diagnostisk tillämpning. 



Tabell 1, Kontinuerlig infusion av H3-thymidine 

Djur: CBA-mus; 

Spec, akt,: 

Konc.: 

Infusionshast,: 

Infusionstid: 

Dos: 

Rel. dos: 

Cytologiskt objekt: 

Färgning: 

Film: 

Exponeringstid: 

112 d; 28 g 

3000 µC/µM 

2 µg/ml 
28 µC/ml 

0.5 ml/h i •P• 

1 h 

14 µC 

0.5 µC/g b w 

thymocyter (utan specifikation) 

Feulgen (före 

Kodak AR-10 

28 

filmläggning) 

d 

Tabell 2, Fördelning av celler på kornklasser inom respektive 

populationer (o/oo) 

Kornklass Population 

Korn/cell m k 1 

0 267 395 676 

1 248 310 96 

2 205 170 152 

3 118 70 18 

4 61 32 3 

5 38 14 28 

6 19 5 - 3 

7 16 2 18 

8 9 1 0 

9 5 1 3 

10 14 0 9 
n 733 605 324 

Totalt 1000 1000 1000 

M6 
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Bild 1. 
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Bild 2. 
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Bild 3. 
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NÄGRA ALLMÄNNA SYNPUNKTER PÄ AKTIVERINGSANALYSEN SAMT DESS 

TILLÄMPNING INOM BIOLOGISK OCH MEDICINSK FORSKNING 

Dag Brune 

Aktiebolaget Atomenergi, Studsvik, Nyköping 

Nl. 

Ett par år efter det att Joliot-Curie år 1934 upptäckt den artificiella 

radioaktiviteten publicerades det första arbetet inom aktiveringsanalysen av 

G. Hevesy och Hilde Levi i Det Kgl. Danske Videnskab, Selskab. Titeln på de

ras avhandling var: The action of neutrons on the rare earth elements, Med 

detta arbete inleddes en ny epok i den analytiska kemin. 

G, Hevesy erhöll senare Nobelpriset i kemi (1943). 

Om en bestämning av en nuklid utföres, kvalitativt eller kvantit!'l.tivt, 

genom detektering av den radioaktiva strålningen, talar man om en radiometrisk 

analys, Det kan innebära en analys av i naturen förekommande aktiva nuklider 

eller av nuklider som är konstgjorda i en reaktor eller cyklotron. I sist

nämnda fallet talar man om en aktiveringsanalys, 

Själva aktiveringen, d.v.s. den kärnprocess genom vilken radioaktiva nu

klider bildas av ett element, kan ske på olika vägar, Det vanligaste sättet 

är att proven aktiveras medelst neutroner i en reaktor genom en s.k. (n,y)-, 

(n,p)-, (n,a)- eller (n,f)-reaktion. 

Man har också möjlighet till neutronaktivering i en accelerator, där 

neutroner erhålles genom bestrålning av ett lämpligt funne med högenergetiska 

partiklar. 

Den på dessa sätt bildade radioaktiva nukliden bestämmes så genom de

tektering av den emitterade S- eller y-strålningen med ett Geiger-~filller-rör, 

en proportionalräknare eller en scintillator, Mätningarna kan utfÖras direkt 

på provet eller på en nuklid i provet, isolerat genom kemiska separationer efter 

bestrålningen, 

Kvantitativa mätningar utföres lämpligen genom att jämföra en nuklid 

i provet till samma nuklid i ett standardprov, vilket innehåller en känd mängd 

av det sökta elementet, 

Det som i första hand utmärke:- aktiveringsanalysen är dess stora känslig

het jämfört med andra analysmetoders, Nedanstående tabell hämtad ur en artikel 
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av Meinke (1955) ger en klar illustration av dessa förhållanden. 

Vid känslighetsberäkningarna har utgåtts från en aktivitet på 40 dis/sek. 

erhållet vid bestrålning till mättning eller 30 dygn vid flödet 5xl0 11 n/cm2 • sek, 

i Oak Ridge X-10 real{torn respektive 10 1 3 n/cm2 • sek. i Oak Ridge LITR reaktorn. 

Noggrannhet: 10 %. 

I R2, Studsvik, bör en känslighet ca 30 ggr högre än ovan angivna kunna 

erhållas, 

I litteraturen hittar man olika värden för den noggrannhet med vilken 

en aktiveringsanalys kan utföras. En del författare anger värden på omkr. * 10 %. 
Dessa tycks dock vara i högsta laget, Ett värde på t 5 % borde i allmänhet va

ra mera rimligt. Emellertid har det visat sig vara möjligt att bestämma U-235 

i naturligt uran genom bestämning av Ba-140, isolerad från fissionsprodukter med 

en noggrannhet på ca t 1 %. 

Inom aktiveringsanalysen har det alltmer blivit vanligt att utnyttja 

y-spektrometri för identifiering och kvantitativ bestämning av olika nuklider. 

Tidigare utfördes analysen så att det element man önskade bestämma ke

miskt separerades från det bestrålade provet - ofta genom upprepade reningssteg, 

varefter en bestämd nuklid identifierades medelst ett Geiger-Milller-rör genom 

bestämning av nuklidens halveringstid samt maximala 13-energi. Detta förfarings

sätt användes fortfarande i viss mån. 

En väsentlig fördel med den gamma-spektrometriska metoden är att - om 

man bildlikt uttrycker det - man kan 11 se11 en isotop, vilket här närmare skall 

fÖrklaras. 

De av en aktiv nuklid emitterade monoenergetiska gamma-kvanta absorberas 

i en lämplig scintillator, en NaJ (Tl) kristall till en viss del beroende på 

gamma-kvantumets energi samt kristallens dimensioner. Gamma-kvantumet absor

beras genom en foto-, compton-eller parbildningseffekt i kristallen, varvid 

denna exiteras och joniseras med den följden att ljuskvanta emitteras. Dessa 

utlöser ur en fotokatod elektroner, vilka i sin tur förstärkes i en fotomultipli

katorenhet, varvid en elektrisk puls erhålles. Denna puls är i storlek propor

tionell med den energimängd som är absorberad i kristallen. 

Man har således ett samband mellan ett geioma-kvantums energi och elektrisk 

pulshöjd, Pulsarna från fotomultiplikatorn förstärkes och går till en analysator, 

som sorterar pulsar efter deras amplitud och med hjälp av en registrerande an

ordning kan man bevara informationen i forrn av ett differentiellt spektrum. 

Man får således ett för varje gamma-emitterande nuklid karakteristiskt spektrum, 

vilket man kan betrakta i en skärm på en katodstråleoscillograf, 
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Som exempel visas ett spektrum av 

kvanta på 1,17 resp, 1 1 33 MeV. (Fig. 1). 

nukliden cog~. vilken emitterar grurana

I spektret ser man två toppar sorot 

en markant kant framför dessa, Topparna kallas fototoppar och motsvarar en full

ständig absorption av gamma-kvanta i kristallen. 

Den markanta kanten - comptonkanten som den kallas - har däremot upp

kommit genom att gamma-kvanta delvis är absorberade i kristallen. 

Vid lägre energiområden har man ett område, där reflekterad strålning från 

skyddet omgivande detektorn samt röntgenstrålning utformar spektret. 

Vi skall så betrakta ett annat spektrum, nämligen Naii-spektret. 

(Fig. 2), Na föreligger i biologiska prover i hög koncentration och är därför 

i detta sammanhang av intresse. 

I en isotoptabell finner man att Na~i har ga'llllla-energierna 1,37; 2, 76; 

4,o och 5,3, Det är kvanta av de två förstnämnda energierna som är dominenta i 

antal och som således bestämmer spektret, Mellan fototopparna på 1,37 och 

2,76 MeV synes också två andra toppar. "The single escape peak11 har framkommit 

genom att ett gamma-kvantum på 2, 76 MeV har undergått en parbildningsprocess 

i kristallen och det ena av de två bildade annihilationskvanta på 0,51 MeV har ej 

absorberats. Toppen ligger således vid energien 2,76 - 0,51 = 2,25 MeV, På 

analogt sätt har 11the double escape peak11 framkommit genom att båda annihilations

fotonerna ej är absorberade, I skyddets väggar kring detektorn försiggår också 

parbildningsprocesser. En del av de genom dessa processer bildade kvanta träf

far kristallen och en topp vid energien 0,51 MeV bildas således (annihilations

strålning), 

Då mängden av den radioaktiva nukliden ifråga är proportionell mot foto

toppens storlek, är det möjligt inte bara att identifiera olika aktiva ämnen 

utan även att kvantitativt uppmäta dessa, Sådana bestämningar utföres genoPl 

integration av fototoppen och jämförelse med spektrwn från ett prov med känd 

halt av den sökta nukliden. 

Integration av fototoppen mtför man lfunpligan genom multiplikation 

av höjden i toppen r1ed bredden på halva höjden samt med en faktor ~ 1,07 

(beroende på att fototoppen följer en Gauss-fördelning). (Fig. 3), 

Fototoppens yta: A 

A ~ 1,07 • h • b 

Viktsmängden beräknas sålunda medelst uttrycket: 

wP 
w s 

A 
= ....!'.. 

A s 
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där w = det sökta elementets vikt i provet, p 
w " känd viktsmängd av elementet (standardprov). 

s 
A = ytan av fototoppen i provet. p 
A = ytan av fototoppen i standardprovet. s 

Ofta måste man utföra en s .k. normalisering innan integrationen utföres 

beroende på att den fototopp man önskar integrera ligger i ett comptoncontinuum 

eller i en fototopp härrörande från en eller andra nuklider. 

Medelst normalisering, vilket innebär att störande nuklidernas aktivitets

bidrag subtraheras från toppen, får man fram en ren fototopp för den nuklid man 

önskar bestäimna, De störande nuklidernas aktivitetsbidrag får man fram inedelst 

vanlig reguladetri. Man jämför det erhållna komplexa spektrum med spektra från 

var och en av de aktivitetsbidragande nukliderna. Med hjälp av nya.re månglrnnals

analysatorer kan man direkt utföra denna normalisering genom s .k. "stripping". 

Om många aktiva nuklider föreligger samtidigt i provet, kan man under

lätta analysen genom en viss bestrålningstelmik, som innebär att en sadan be

strålnings- och avklingningstid användes så att den sökta nuklidens aktivitet 

maximeras i förhållande till de övrigas, I de flesta fall är det dock nödvän

digt att tillgripa kemisk separationsteknik av det bestrålnde provet, innan ana

lys medelst y-spektrometri utfÖres, 

Grumna-spektrometriska metodens stora fördel genom att man kan se en nuklid 

har påpekats. Detta är emellertid inte endast ett angenämt sätt att identifiera 

en nuklid utan innebär också en stor säkerhet betr. identifikationen, 

Det bör dock påpekas, att bestämning av halveringstider också är nöd

vändiga i senlband med spektrometringen för faststiillancle av en nuklid, 

Under de sista två decennierna har ett mycket stort antal e.rbeten inom 

aktiveringsanalysen publicerats i olika länder, 

Ett stort antal av dessa bygger på ett kemiskt sepa.rationsarbeto, som måste 

utföras efter provets bestrålning, då den nuklid man söker ofta maskeras av andra 

nuklider, som är starkare i aktivitetsavseende. 

Den separationsteknik som användes är i stort sett den, att provet till

sättes bärare av det eller de element som skall bestämmas och detta eller dessa 

fälles så ut eller extraheras enligt konventionella analytiska förfaranden, 

Enligt denna metodik måste man alltså på förhand inrikta sig på vilket 

eller vilka element man skall bestämma. 

En metod medelst vilken man k,:n bestännna många element i en nrbetsopera

tion har presenterats av Samsahl (1961-63) i AB Atomenergis publikationsserie, 



Medelst denna metod separeras de i ett bestrålat prov aktiva nukliderna 

efter lämplig kemisk upplösning i olika grupper. En grupp element separeras 

under själva upplösningsproceduren av provet genom destillation. De andra grup

perna erhålles genom separationer medelst korta jonbytarekolonner, som är serie

kopplade. 

Denna metod bygger på separation av kloridkomplexer på anjonbytare, enligt 

ett studium av Kraus och Nelson (1955). 

Separationerna kan göras snabbt och ett antal element från 10 - 30 

bör kunna bestämmas i prov av olika slag - från metaller till biologiska prover. 

Sålunda jämfördes 13 element i blod från normala personer med blod från patienter 

med leukemi (Brune, Samsahl, 1'1ester, 1963). 

Då man på förhand vet, vilka element som har affinitet till en bestämd jon

bytare, kan men direkt uppta dennas grunma-spektrogram och söka bland dessa element. 

Man behöver sålunda inte på förhand bestämma sig för vilka element som skall be

stämmas. 

Fig. 4 och tabell 2 ger en schematisk bild av gruppindelning för bestämning 

av 23 element i biologiskt material respektive precisionen vid denna bestämning 

(Wester, Brune, Samsahl, 1963), 

Några olika felkällor som kan tänkas aktuella inom biologisk och medicinsk 

forskning skall slutligen kort omtalas, 

A. Felkälla vid själva provtagningen. Det kan lätt komma in föroreningar 

t.ex. metallpartiklar vid provtagning av material med rostfri kniv 

eller nål av rostfritt stål, 

B. Viktigt är att man väljer rätt behållare för proven under bestrålningen. 

Från behållarens väggar kan provet tillföras aktiviteter genom rekyl

effekter. Lämpliga behållare för bestrålning: plastburkar eller kve.rts

behållare. 

c. Viktigt att prov och standard bestrålas under kända flöden, d.v.s. be

strålade där flödesgradienten är liten eller noggrant känd. Be

träffande flödesdepression förorsakad av element i biologiska prov 

kan man i allmänhet bortse från denna effekt då de element som skulle 

föranleda detta i regel är i mycket små kvantiteter. 

D. Viktigt att man bestämt vet vilket element en nuklid härstrunmar från. 

Mn56 bildas t.ex. från 3 olika element genom reaktionerna: 

1) Mn55 (n,y) Mn56 

2) Fe56 (n,p) Mn56 

3) Co59 (n,a) Mn56 
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Vid bestrålning av blod i ett av de högre flödena i Rl är bidraget Mn56 

från reaktion 2) av storleksordningen 5 - 10 % av den aktivitet som bildas genom 

reaktion 1), 

Då kobolthalten i blodet är oerhört låg kan man praktiskt bortse från det 

extra . Mn56-bidrag man får genom reaktion 3), 

Experimentellt kan man kvantitativt bestämma sådana extra aktivitets

bidrag, bildade genom tröskelreaktioner, genom att proven aktiveras med och 

utan cadmium som absorberar de termiska neutronerna. 

Kanske är det dock inom den biologiska och medicinska forskningen som 

aktiveringsanalysen kommer att spela sin största roll, 

Metaller - ehuru de förekommer i ytterst små kvantiteter - är av av

görande betydelse i ett flertal fundomentala livsprocesser, 



Tabell 1. Känslighetsjämförelser (µg/ml prov) 

Aktiveringsanalys Gnist- Lik- Flarn- Känslig Ampero-
Grund- (5x10ll (1013 spek- ströms-spek- färg- metrisk 
ämne n/cm2 sek) n/cm2 sek) tro- båge tro- reak- titrering 

skopi foto- tion 
metri 

Li 0.002 0.02 

Be .002 250. o.o4 

B .1 10. 

F .1 0.25 

Na 0.007 0.00035 .1 20. 0.002 

Mg .6 .03 .01 0.1 1. .06 

Al .001 .00005 .1 ,2 20. .002 300. 

Si 1. .05 .1 2. .1 

p 0.02 .001 20. 50, .01 15. 

s 4. • 2 5 • 

Cl 0.03 .0015 ,04 10. 

K .08 .oo4 0.1 0.01 100, 

Ca 3.8 .19 .1 • 03 100 • 

Se 0.002 .0001 .005 

Ti • 1 2 • ,03 -10. 

V .001 .00005 .05 2. .2 3, 

Cr ,2 .01 .05 2. 1. .02 1. 

Mn .0006 .00003 .02 0.2 0.1 ,001 0.0003 

Fe 9, .45 ,5 • 2 2 • .05 2. 

Co 0,02 .001 .5 10. ,025 100. 

Ni • 03 .0015 .1 4. 10 • ,04 0.5 

Cu .007 .00035 0.2 0.1 .03 10. 

Zn ,04 • 002 2. 20 • 2000. .016 10. 

Ga .007 .00035 1. 1. 

Ge .o4 .002 ,08 

As .002 .0001 5. 10 • .1 o.4 

Se • 05 .0025 

Br .003 .00015 200. 

Rb .03 .0015 0.2 0.1 

Sr .6 .03 ,5 .1 
y .01 .0005 .01 50. 

Zr .3 .015 .1 .13 

Nb 10. .5 • 2 20. 50 • 

Mo 0.1 .005 .05 30. 0.1 5, 

Ru .1 .005 10. .2 



NB. 
Aktiveringsanalys Gnist- Lik- Flam- Känslig J\rapero-

(5xlOlln/cm2sek) (10l3n/cmgsek)spek- ströms- spektro- färgre- metrisk Grund-
troskopi båge fotometri aktion titrering funne 

Rh 1. .2 

Pd .005 .00025 .5 1. .1 

Ag .11 .0055 0.1 0.5 .1 1. 

Cd • 05 .0025 2 • 4. 20. .01 5, 

In .0001 .000005 1. 1. .2 100, 

Sn .2 .01 0.2 10. 2. 

Sb • oo4 .0002 5, 4 • .03 10. 

Te .1 .005 0.5 100. .5 
I .002 .0001 1. 

Cs ,03 .0015 .5 1. 

Ba • 05 .0025 .1 3 • 25. 
La .002 .0001 • 05 5 • 
Ce • 1 .005 .5 20 • .25 - 500. 
Pr .002 .0001 • 2 100 • 
Nd • 1 .005 .2 50 • 
Sm .0006 .00003 • 2 100 • 
Eu .00003 .0000015 .02 

Gd • 02 .001 .1 10 • 
Tb .oo4 .0002 

Dy .00003 .0000015 ,5 10. 
Ho .0004 .00002 .2 
Er .02 .001 ,5 

Tm .002 .0001 .05 
Yb .002 .0001 .1 

Lu .0003 • 000015 2 • 

Hf .02 .001 0,5 

Ta .007 .00035 1. 

w ,003 .00015 0.5 o.4 
Re .0006 ,00003 2. .05 
Os .02 .001 1. 

Ir .0003 .000015 5, 2 • 
pt • 1 .005 0.02 0.2 
Au .003 .00015 .2 200 • .1 
Hg .13 • 0065 5. 2. 100, .08 
Tl .6 ,03 0.2 1. 
Pb 2. .1 0.05 .2 20, • 03 3 • 
Bi - o.4 - .02 .2 • 2 300 • 1. 300. 
Ra .1 
Th .2 
Pa 2. 
u 0.1 .0005 1. 10. 0.7 ~--------- ------·- -----------



Element 

p 

Se 

Cr 

Fe 

Co 

Zn 

!rn 

Se 

Br 

Rb 

Mo 

.!2I~. 
Cd 

Sn 

Sb 

Te 

Cs 

Ba 

J...1a 

Ce 

w 
Au 

H&_ 

Mean value 
of yield 

as percen
t age 

95 

95 

92 

99 
100 

98 

21. 
80 

96 

97 
93 

96 

2.1 
100 

22. 
97 
96 

95 
100 

96 

90 
84 

96 

Tabell 2 

Standard 
deviation 

of a single 
value 

7 

7 

9 
!i 

4 

8 

4 

.2. 

.2. 
2 

3 
4 

.2. 
1 
l 
.2. 
8 

2 

5 
3 

7 
2 

4 

Standard 
error of 

mean value 

3 
2 

3 
2 

1 

3 
2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

l 
1 

2 

2 

1 

2 

1 

3 
1 

2 

N9. 

Number of 
detennina
tions 

5 
12 

13 

.2. 
8 

9 

.2. 

.2. 

.2. 
6 

7 
6 

.2. 

.2. 
1 
.2. 

12 

4 

7 

5 

5 
6 

1 

The values underlined were obtained by destruction in a closed system. 



lntensi te t ( imp, /min,) 

C omptonkant. 

Pig. l 

Fototoppar. 
1'17 

' 1 • 33 

I 

Enerei ( MeV) 

1110. 



Intensitet (imp,/min,) 

Annihilations-

strålning. 
0,51 

/ 
fototopp. 

1,37 

/ 
.Jlouble Escape Peak" 

.. Single Escape Peak" 
1. 74 

l '/' 'fototopp 
,,..---2, 76 

Energi(MeV) 

fig. 2 

Nll. 
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Intensitet ( imp. /min.) 

h HO--~--' 

Energi ( Me V ) 

Fir,. 3 



r: \ /;; 

Specimen 

Distillate 

Residue 

Adsorber 
acid 

Adsorber 
alkaH 

Anion exohanger . 0? 
~---lAnion exchanger 

Cl--form II 

Cl-form I ev 
Eluate 

Phosphate 
precipitate 

Q 
\:9 

Anion exohanger 
Cl--form ;f 

.Anion exohanger 
citrate form VI 

-··--. --- ----:-·--·-1 J\nion exohanger 
OH--form VII 

_J-~;;,, ;,,::, I 
.. - j Na +-form VIII 

, 
-

f- 0.1 N HCL +. 8202 

Cation exohanger 
lf1'-form .III 

Cation exohanger 
H.-form IV . 

Eluate 

!113. 
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Lars-Olof Plantin 

Konung Gustaf V:s forskningsinstitut, Stockholm 

Genom att de fysi!mlis~m metoder-na. att upptäcka och mäta rn.dioaktiv 

st1•ålnj_ng är slt oerhört l<änsliga 110.r 2lcti veringsanalysei1 för ett 60 ... tal 

grundämnen blivit den Uinsligaste e.nalysmetod, som existerar. Känsligheten 

är beroende av tvärsnittet och h3.lveringst.i.den för den bildade nukliden 

och så förstås styrkan p:l det tillgiingHga neutronflödet . 

Vid bedömning av denna tekniks användning inom medJ.c1nen avser jag 

att företrädesvis diskutera problem vid analys e.v kroppsvtitslrnr och vävnader' 

genom bestrålning med ternJiska neutroner. Det som cIKrvid kanslrn främst till

dragit sig intresse är att metoden möjliggö1° bestämn;.ngar av de s.k. spår

elementen. Det finns dock tillämpningar även på me;'a rikligt förekommande 

grundämnen. Så har t.ex. Sonas Bm.0 gström studerat i.nt:~acell.ulärt natrium, 

kalium och klor v1.d diverse njursjukdomar och vid anv<lnO.ning av dim0 etica 

(Bergström, 1962 ), Reiffel och Stone har studerat kalium, natrium och 

fosfor i muskel (Reiffel et al.., 1957 ). iCoynes och LBHis har bestämt 

kalium i nervfibrer i olika exci tationsstadier (Koynes et al., 1951). 

Williams och medarbetare har stuc'.2rat munke>lelektrolyterna vid d;_,-strofi 

(Williams et al,, 1957). I de uppräknade appliJw.tionerna hat' det alltså 

funnits anledning att använda sig av aktiveringsanalys för bestämning av 

natrium, kalium, fosfor och klor huvudsakligen beroende på svårig.heterna 

att med andra metoder bestämma dessa ele•;1Emt intracellulärt. 

Inte alla element kan bestäm:nas genom aktivering med termiska neutro

ner. Kol, väte, syre och kväve lämpar sig inte vUl för denne. teknik, vilket 

är en fördel för den som vill besUimma spå.relement emedan dessa :':yra grund-

ämnen t.illsammans svarar för 95 75 a\r kroppens 11il~t ( ··~a.~)s:1.l 1). 

Om vi d&.rtill 1C.gge1~ l:alc:".t[·LJ, Garn trt{~0:c :vtts:cl~g2.~·-"'o i, 5 J,j ocl1 i1Tte 

heller särskilt vb'.l kan bestämmas med. aktJ.veringsanalys, så åtePntår 2,5 % 
av människokroppens beståndsdelar. 

gör 1,45 % men de svarar för mer än 

Fosfor, kalitun, klor och uat1·ium u'c-

99 % av den radioaktivitet, som tndu-

ceras vid neutronbestrålning. De må.ste alltså på något sätt elimineras 

för att man skall kunna bestämma .;pårelementen, som tillsamrr!ans vi}ctmänsigt 

svarar för endast 0,8 % av kroppsvikten. 
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Det är endast ett fåtal av dessa, som man vet är av livsviktig be

tydelse. Beträffande de övriga, som mer eller mindre regelbundet förekom

mer i människokroppen, vet man väldigt litet, Man vet inte ens om de är 

nödvändiga. Av ~iV:~':'l.~!1~~ spårelement kan nämnas Fe, Cu, Zn, Mg, Ni, Mn, 

Co och J. Regelbundet förekommer Al, F, As, Cr, Ti, Br, Li, Rb och Cd. 

Vidare har man funnit Au, Ag, Ba, Cs, Mo, Ga, Ge, Ra och W m.fl. 

Flera av dessa element kan bestämmas med kemiska metoder och de 

flesta har påvisats med spektrografiska metoder. Detta har dock i regel 

skett på större provbitar, som tagits i samband med sektioner, och sedan 

förbränts, varpå askan analyserats, Möjligheter att analysera små biopsi

prover och mindre blodprover ger med få undantag endast aktiveringsanalysen. 

Under den tid, som möjlighet till reaktoraktivering funnits, har 

förhållandevis få studier gjorts av spårelementen med denna teknik. Orsa

kerna till detta torde vara flera. Dels fordras tillgång till en atom

reaktor och dels fordras i övrigt rätt kostsam apparatur för mätning och 

identifiering av den inducerade radioaktiviteten, Dessutom erbjuder tek

niken trots sin principiella enkelhet flera praktiska svårigheter i tillämp

ningen. 

Några av de huvudsakliga svårigheter man har att räkna med är 

1. Kontaminering under provtagning och -behandling före aktiveringen. 

2. Närvaro av andra element, som stör mätningen. 

3, Fluxvariationer i provbehållaren, 

4. Felaktigheter i mätapparaturen, 

5. Svårigheter att snabbt få de bestrålade proverna från reaktorn 

till laboratoriet. Detta är en synnerligen betydelsefull limi

terande faktor, som praktiskt taget omöjliggör dylika arbeten 

på längre avstånd än 10 - 20 mil från en reaktor. Detta gäller 

under förutsättning att man vill använda sig av något så när 

kortlivade isotoper och utvecklingen går av flera skäl i den rikt

ningen, Dels blir aktiveringstiden kort och man får snabbt fram 

resultaten. Dels finns de största möjligheterna för att utföra 

aktiveringsanalys bland isotoper med halveringstider i området 

minuter och upp till ett par dygn, 

Låt oss återvända ett tag till kostnadsfrågan, Det är möjligt att 

använda en enkel mätuppställning med GM-rör för aktiveringsanalys, men då 

är en ytterst noggrann kemisk rening av den isotop man vill bestämma ofrån

komlig, Man måste även absolut genom upprepade mätningar kontrolle~a, att 
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den isolerade nukliden har rätt halveringstid. Dylika mätningar blir allt

så mycket tidsödande och arbetskrävande. Det torde väl nu vara få radio

kemiska laboratorier, som sysslar med aktiveringsanalys utan att vara ut

rustade med en gammaspektrometer, som är ett förhållandevis dyrbart instru

ment. Utvecklingen på det området har gått utomordentligt snabbt. F'or 

3 - 4 år sedan förekom endast enkanalspektrometrar, vilka i regel under 

loppet av en timme svepte över det inställda energiområdet och registrerade 

resultat på en skrivare. De har ersatts eller kompletterats med mångkanal

analysatorer, som på ett par minuter utför vad enkanalspektrometrarna ford

rade en timme för att göra. En 100-kanalanalysator kan förenklat sägas 

vara ekvivalent med 100 enkanalanalysatorer. Men redan nu är det dags för 

nästa fas i utvecklingen, nämligen multiparameteranalysatorerna. Vad allt 

dessa kan utföra är väl för närvarande endast begränsat av fantasin och 

kostnaderna. Man kan något förenklat säga även här att multiparameter

analysatorn utgör 100 st 100-kanalanalysatorer men deras utveckling eller 

användbarhet är inte begränsad till det arbetssätt, som är implicit i en 

sådan karaktäristik utan de är praktiskt taget obegränsade ifråga om det 

antal parametrar, som kan analyseras. Man har i Saclay redan behov av och 

planer för en analysator med 100 millioner kanalers kapacitet. Vad dessa 

nya instrument kan betyda för aktiveringsanalysens utveckling är svårt att 

säga utom att man på kortare tid kan samla in flera data och att erforder

liga instrument kommer att bli allt dyrare. 

Det kan nu vara hög tid att tala om vad man kan göra med det mång

facetterade och fascinerande hjälpmedel som aktiveringsanalysen är. Brunes 

föredrag har ju belyst en del applikationsmöjligheter på biologiskt material 

och den stora användning man kan ha av gammaspektrometriska metoder. Jag 

skall nu gå igenom några tillämpningar av aktiveringsanalys på spårelement 

inom medicinen. 

Ett pionjärarbete inom aktiveringsanalysen överhuvudtaget och på 

de flesta av dess tillämpningsområden har utförts av Leddicotte vid Oak 

Ridge. En medicinskt intressant tillämpning är en metod för selenbestäm

ning i blod, som han utarbetat. Den är förhållandevis enkel och har an

vänts mycket för kontroll av personer, som arbetar med selen,och andra som 

misstänkts vara selenförgiftade. En liknande teknik har utarbetats vid 

tekniska högskolan av Christell (Grant et al., 1961). 

Jag tror inte det finns 1,ågon, som har utarbetat och publicerat så 

många metoder för bestämning av spårelement i biologiskt material med akti-



o4. 

veringsanalys som Bowen. Hans huvudsakliga intresse är botaniskt material 

enkannerligen tomatfrän men han har som regel applicerat sina metoder även 

på blod. Han har för det mesta använt sig av en invecklad och mödosam 

kemisk reningsmetod avslutad med GM-mätning av den isolerade isotopen. Han 

har publicerat metoder för bestämning av Br, J, W, Cu, Zn, Ga, Mo, Ym och 

Cr i blod (Bowen, 1956, 1959a, b, c, 1960 ). Han har i regel inte angripit 

några kliniska problem utan tillämpat sin metod på blod från ett antal 

friska personer, Lenihan m.fl, har fullkomnat metoder för bestämning av 

arsenik i vävnader och speciellt i hårstrån (Lenihan et al., 1958, Smith, 

1959). Känsligheten hos metoden tillåter bestämning av arsenikhalten i 

någon cm av ett enda hårstrå. Detta har använts för att bl.a. studera om 

arsenik kan tvättas bort ur håret vid vanlig hårtvätt. Så synes inte vara 

fallet emedan även mycket långa hårstrån har visat en konstant arsenikhalt 

efter hela sin längd. Metoden har sin givna betydelse inom yrkes- och rätts

medicin, Westermark och medarbetare har lyckats ytterligare öka känslig

heten vid arsenikbestämningar. De ha även arbetat ut en metod för kvick

silverbestämning i vävnader med en känslighet på 10-4 ppm. Just kvick

silver har vållat speciella svårigheter vid aktiveringsanalysen genom sin 

flyktighet. Guld har bestämts i leverbiopsier av Gibbons (1959), Jervis 

har visat att guld anrikas i håret, som dessutaninnehåller en rik flora av 

spårelement (Jervis et al,, 1962). Märkligast är att proportionerna mellan 

de olika spårelementen i hår varierar kolossalt mycket mellan olika individer 

medan de för en och samma individ synes hålla sig konstanta under långa tids

rymder. Detta innebär att gammaspektrum av ett hårstrå är en tämligen speci

fik egenskap för varje individ. Jervis framkastade att håret möjligen skulle 

vara en utsändringsväg för spårelement. För detta talar att koncentrationer

na av spårelement i hår är betydligt större än t.ex. i blod. Egna försök 

bekräftar denna specificitet för gammaspektrum av aktiverade hårstrån. Detta 

har registrerats för ett tjugotal individer, varvid olika mönster erhållits 

för dem alla. Detta kan förvisso ha sin betydelse inom rättsmedicinen och 

den berömda kanadensiska ridande polisen har sedan flera år använts sig av 

aktiveringsanalys för brottsutredning och även som ett accepterat indicium 

inför rätta. 

Alla dessa olika metoder för olika element, vad är de nu bra till? 

För att kunna svara på det måste man veta vad de olika elementen har för 

betydelse för människokroppen, Det är där, som kunskap saknas och jag 

skulle vilja säga att efter den f~rsta fasen i spår.elementens utforskande, 

nämligen utarbetandet av specifika metoder, bär en andra fas inledas, näm-
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ligen fastställandet av normalvärden i friska individer i olika organ. 

Sedan kan de patologiska tillstånden spåras upp och utredas och så småningom 

kommer spårelementens betydelse att klarna. Denna utveckling har som jag 

redan berört gått olika långt för olika element. 

Jag skall i korthet referera några av de resultat jag erhållit vid 

Konung Gustaf V:s forskningsinstitut beträffande några spårelement för vilka 

jag har specifika metoder. Dessa är: Cu, Zn, Au, Cd, Mn och J. Först och 

främst har dessa element bestämts i blod från friska individer (tabell 2) 

Koppar och zink har bestämts i helblod hos ett stort antal friska 

individer och även ett antal patienter med säkerställd r.heumatoid arthrit. 

Man noterar den förhållandevis obetydliga spridningen på kopparvärdena, 

Koppar förekommer ju i blodet, som Laurell visat huvudsakligen bundet till 

proteinet coeruloplasmin, av vilket flera typer isolerats, I obunden form 

förekommer endast ringa del, c:a 5 %. Inte ens individer som exponeras för 

onormalt stora kopparkoncentrationer i sin omgivning visar någon stegring 

av blodkopparvärdena. Detta framkom vid en undersökning av ett 40-tal arbe

tare vid kopparverken i Rönnskär som gjordes i samarbete med docent Åke 

Swensson. Samtliga arbetare hade helt normala värden. Reumatikerpatienterna 

har en statistiskt högst signifikant (P <0,001) stegring av kopparhalten i 

blodet, I samarbete med O. Strandberg har jag sökt korrelera kopparvärdena 

hos reumatiker till patienternas kliniska tillstånd, sjukdomens duration, 

fårblodkroppsagglutinationstitern, de olika serumproteinerna, sänka och till 

medicinering,men i intet fall har någon signifikant korrelation erhållits. 

Det synes alltså som om den stegrade kopparhalten är en för denna sjukdom 

ospecifik reaktion. Zinkvärdena förefaller vara något sänkta hos reumatiker

patienterna men denna sänkning är ej statistiskt signifikant (P > 0, 05), 

Manganvärden har bestämts hos 11 friska individer. Till jodanalyser åter

kommer jag nedan, Guld förekommer inte alltid i mätbara mängder, varför 

någon spridning inte beräknats. De minsta mängder, som kan detekteras med 

den använda metoden, ligger omkring 10-ll g, Koncentrationen i blodet är 

vid guldbehandling av rheumatoid arthrit: 2,0 y/g, 10 år efter behandlingen 

0,02 y/g, d.v.s. 20 ggr de högsta normalvärdena, 

Kadmium har ej kunnat påvisas i blod vid de neutronflöden, som an

vänts vid dessa undersökningar, nämligen 2•1012 n/cm2 sek. Däremot har en 

hel del bestämningar gjorts på njurvävnad erhållen vid sektion. 

Man noterar den betydligt högre koncentrationen i njurbarken i för

hållande till märgen. Någon spridning har ej beräknats emedan Cd-koncentra-



tionen synes variera med åldern så att vid födseln innehåller njuren mycket 

litet eller intet kadmium och sedan sker en ökning med åldern. Materialet 

är för litet för definitiva slutsatser, men det förefaller, som om en viss 

nivå uppnås och sedan förblir något så när konstant, Vid Cd-förgiftning 

erhålles, som Westermark och Sjöstrand visat, betydligt högre värden (1•/ester

market al., 1960 ). Jag återkommer nu till jodbestämning. Jod är ju ett 

synnerligen viktigt spårelement och ett av de få, om vars betydelse man 

vet en hel del. Det har därför varit angeläget att söka få fram en analys

metod. Flera kemiska metoder finns, men de är givetvis mycket arbetssamma 

och tidskrävande och kräver speciella lokaler för att kunna bedrivas utan 

kontamineringsrisk. Den naturligt förekommande jodisotopen Jl27 kan aktive

ras till Jl28 med 25 minuters halveringstid. Vid ett flöde av 1012 n/crn2s 

skulle teoretiskt erhållas 1,58·106 sönderfall per minut per mikrogram jod. 

Då 17 % av sönderfallen resulterar i r-emission skulle 270 000 r/min erhållas 

omedelbart efter avslutad aktivering. Med den korta halveringstiden får man 

arbeta snabbt för att isolera joden, Framför allt stör närvaron av Cl och 

Br, som ger en tusenfalt större aktivitet och som alltså måste avlägsnas 

helt. Vi har lyckats klara reningen så att proverna har kunnat mätas 

1,5 timmar efter avslutad aktivering, Däri ingår c:a en halv timme för 

transporten från reaktorn Rl till laboratoriet. Dylika analyser utföres 

lämpligen i omedelbar anslutning till reaktorn. I Saclay i Frankrike har 

Comar och medarbetare i stället gjort så att de isolerat joden före aktive

ringen och därigenom tjänat in reningstiden och dessutom har de ju kort 

transporttid ( Comar et al., 1962) Jag lämnar nu de för vissa element speci

fika metoderna och skall diskutera något vad som i litteraturen ofta kallas 

gammaspektrum för blod. 

Det är en avsevärt missvisande beteckning emedan det gammaspektrum, 

man kan få fram från blod, inte är analogt med t.ex, infrarödspektrum eller 

UV-spektrwn. De båda senare är egenskaper som är konstanta medan gamma

spektrwn är föränderligt med tiden. Ett gammaspektrum är alltså tredimen

sionellt med axlarna energi, aktivitet och tid. Dessutom är givetvis gamma

spektrum beroende på hur aktiveringen av blodet utföres) om det sker med 

termiska eller snabba neutroner eller med andra partiklar. Även om vi be

gränsar oss till vad man ·erhåller med termiska neutroner så råkar man i 

praktiska svårigheter då man vid de högsta flödena i Rl och R2 måste räkna med 

en avsevärd mängd snabba neutroner. I Rl kan man väl säga att man har tion

delen så mycket snabba neutroner som termiska, men i R2 kan man ha mer snabba 

än termiska neutroner, givetvis beroende på positionen, Det är alltså för 



att man skall kunna tala om gammaspektrum som en egenskap nödvändigt att 

specificera vid vilket flöde och under hur lång tid och i vilken position och 

vid vilken reaktor, som man gjort bestrålningen och hur lång tid efter dennas 

avslutande som gammaspektrum är upptaget . Det är inte nog med det, utan man 

måste även specificera apparaturen, med vilken man gjort mätningen. Det torde 

vara möjligt att standardisera bestrålnings- och mätbetingelserna så att man 

faktiskt skulle kunna åstadkomma ett gammaspektrum för blod. Detta skulle 

då återge gammaenergierna för alla element, som kunnat aktiveras, och man 

skulle få ett mönster för bedömning av blodets spårelementhalt. Man har 

dock ytterligare ett svårt hinder att övervinna och det är förekomsten av 

natrium. Natrium svarar ensamt för mer än 95 % av gammastrålningen från 

aktiverat blod och genom den höga energien i dess gammaemission ger det 

upphov till comptonstrålning, som effektivt döljer de flesta spårelement. 

Man måste därför avlägsna natrium och helst även fosfor, som ger en mycket 

störande bromsstrålning vid de lägre energinivåerna, Att avlägsna bara 

natrium och fosfor och ha alla andra element kvar är inte så helt lätt, men 

flera tänkbara metoder finns. En, som föreslagits av Guinn, är att fälla 

alla metaller utom natrium och analysera fällningen. En annan är att an

vända sig av jonbytare, som tar upp alla element utom natrium. Jag har fram

för allt studerat den senare utvägen och i fig. 1 visas några exempel på 

erhållna spektra. Dessa två spektra har upptagits med 65 min mellanrum. 

Det översta är registrerat c:a två timmar efter aktiveringens avslutande. 

Som synes kan gammaspektrum snabbt ändra karaktär, De två högsta energi

maxima representerar c138 , som har en halveringstid på 37,3 minuter. Sedan 

finns tr·ots reningsförsök natrium kvar och en kraftig topp vid 0,5 Mev, som 

representerar ett flertal isotoper kanske framför allt Cu64, 

Det spektrum som visas i fig, 2 erhölls en vecka efter aktiveringen 

och det vållade en del huvudbry innan det blev klarlagt att det huvudsak

ligen sa'lll!lansättes av rrl92 med 74 dygns halveringstid och zn65 med 245 dygns 

halveringstid. Det illustrerar även riskerna för kontaminering, Blodprovet 

togs i detta fall med en platinanål och detta spektrum föranledde genast en 

undersökning om möjligen så mycket Pt med Ir kunde lösa sig i blodet att 

man kunde få fram iridiumspektrum efter aktivering. Det visade sig att 

så var fallet men dock inte alls så mycket Ir som fanns i detta prov. Det 

har visat sig att små mängder Ir finns även i stål-kanyler. Ett nytt blod

prov togs sedan på samma patient och det visade sig även innehålla iridium. 

Denna patients blod innehöll alltså verkligen iridium men samtidigt fäste 

det uppmärksamheten på att provtagningskanylerna även gav ett litet bidrag 

av iridium till blodproverna, 
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Fig. 3 visar ett gammaspektrum, som är upptaget ett och ett halv år efter 

aktiveringen. Det är ett vävnadsprov och det visar, att gammaspektrum kan 

ge värdefull information även efter lång väntetid. Den dominerande isotopen 

här är Zn65 och de övriga fototopparna härrör troligen från Ag110m. Båda 

dessa isotoper har halveringstider av storleksordningen ett år. 

Det fåtal exempel, som visats, måste ses som försök att söka en 

annan väg än det tidsödande bestämmandet av enstaka spårelement. Det är i 

alla fall teoretiskt möjligt att med ett antal vid lämpliga tider upptagna 

gammaspektra kunna få fram alla de spårelement i blod, som ger upphov till 

gammastrålande isotoper vid aktivering.c;: med termiska neutroner. Ett lämp

ligt instrument för dessa spektras upptagande skulle vara en multiparameter

analysator och den stora mängd information den skulle ge måste nog bearbetas 

i datamaskin. 

Till sist skall jag nämna något om möjligheten att ge icke radio

aktiva spårelement för att minska stråldosen till patienter, Det går t.ex, 

att erhålla anrikat Fe58, som kan ges i olika former till patienter, för 

studier av olika faser av järnomsättningen. Blod- eller vävnadsprover kan 

sedan aktiveras, varvid reaktionen Fe58 (n,,y) Fe59 ger den radioaktiva järn

isotopen, som sedan kan bestämmas mycket noggrant·~ 



Element 

Cu 

Zn 

Mn 

J 

Au 

Cd 

Tabell 1. MäIB1iskokroppens sammansättning 

Grundämne % 

Syre 63 

Kol 20 

Väte 10 

Kväve 3 

Kalcium 1,5 

Fosfor 1 

Kalium 0,25 

Svavel 0,2 

Klor 0,1 

Natrium 0,1 

Magnesium 0,04 
o X) Sparelement o,8 

x) J, Co, Cu, Mn, Si, Zn, F, Mo, V, Al, As, Cr, 

Ni, Ti, U, Sn, B, Br, Li, Rb, Au, Ag, Ba, Cd, 

Cs, Ga, Ge, W, Se m.fl. 

Tabell 2. Fuill1a koncentrationer av spårelement. 

Vävnad Koncentration Spridning mikrogram/gram 

Helblod friska 0,99 0,22 
Il rheumatoid 

arthrit 1,74 0,40 

Hel blod friska 6,71 0,93 
Il rheumatoid 

arthrit 6,39 1,04 

Hel blod friska 0,019 0,0036 

Serum friska 0,05 - 0,07 

Hel blod friska 0 - 0,001 

Njure 
Cortex, vuxna 10 - 50 

Il , foster 0 - 1 

Medulla, vuxna 2 - 14 

09. 

Antal fall 

70 

46 

70 

46 

11 

4 

15 

13 

5 

13 
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INTRESSE 

Rune Söremark 

Biofysiklaboratoriet, Ta.ndläkarhögskolan, Umeå 

och 

Sven Ullberg 

Veterinärhögskolan, Stockholm 

PL 

För det ärade auditoriet torde det vara välbekant att den fotografisim 

emulsionen, alltsedan Henri Becquerel 1896 upptäckte radioaktiviteten, spelat 

och alltjämt spelar en viktig roll fÖr registrering av radioektiv strålning. 

Måhända har andra typer av detektorer numera inom en del, rent tekniska områ

den konkurrerat ut emulsionen. För forskningsprojekt med radioaktiva isotoper 

inom biologin är emellertid den fotografiska emulsionen ett viktigt medel och 

avgjort det mest använda sättet för registrering av beta-strålning. För biolo

gerna är det nästan enbart för autoradiografi som den fotografiska emulsionen 

användes. I den biologiska litteraturen är de artiklar, där autoradiogra:fin 

utnyttjas som undersökningsmetod, till antalet i mycket kra:rtig stegring :för 

närvarande, Anledningen till detta torde sannolikt bero på många :faktorer, 

som t.ex, det relativt enkla :förfaringssättet och prisbilligheten. Vidare :för

håller det sig så, att det ofta erbjuds möjligheter att märka de substanser, 

vars distribution man vill studera, med en :rör autoradiogra:fi lämpad isoto:p, 

såsom T, s35, c 14, p32 m.:fl, Sålunda finns det en mycket stor mängd kliniskt 

intressanta substanser märkta med dessa isotoper, t.ex. vitaminer, hormoner och 

farmaka, Vidare används också substanser märkta. med två olika isotoper, för 

att man därigenom skall :få möjlighet att studera nedbrytningen av den aktuella 

substansen. 

Även andra typer av detektorer, som Geiger-Milller-räknare och scintilla

tionsdetektorer, är givetvis också utomordentligt värde:fulla instrument inom 

den biologiska forskningen. Emellertid saknar dessa instrument den upplös

ning, som i de :flesta fall är önskvärd, O:rta vill man studera lokalisationen 

av den radioaktiva isotopen inom ytterligt s!'lå områden, som t.ex. enskilda 

vävnadsstrukturer och till ocb med inom den individuella cellen. För sådana 
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mikro- eller halvmikro-studier är för närvarande autoradiografi den encl.a tänk

bara registreringsmetoden och detta torde vara huvudanledningen till att auto

radiografin intar en så dominerande ställnine som registreringsmetod fÖr bio

logerna, Alltmer börjar man också kombinera )lapperskromatografi och pappers

elektrofores med autoradiografi inte enbart för forskninesänarunål utan också 

för rutinmässig klinisk diagnostisering. 

Tillvägagångssättet· för autoradiografi med biologiskt material bruka.r 

vanligen vara följande, Den med radioaktiva isotopen märkta substansen sprutas 

in i det aktuella föremålet, t.ex. ,,tt djur, efter en given tid avlivas så dju-

ret och den vävnad eller det organ, i vilket man önska.r studera upplagringen av 

den märkta substansen, dissikeras ut och efter fixering i lämplig våtska inbäddas 

objektet i paraffin och snittas dårefter i en mikrotom. Snitten läeges i kon-

takt med den autoradiografiska emulsionen för exponering. I huvudaak har vi 

härvidlag fyra olika autorndiografiska metoder nämligen appositionste:tnik, 

strippingfilm-teknik, coating-teknik och slutligen mountingmctoden (jfr. Boyd, 1955 

1, Appositionstekniken innebär att snitt och film separeras e~er expo

neringen, varefter filmen framkallas och snittet färgas och :iäddas på vanligt 

sätt. 

2, Strippingfilm-tekniken innebär att själva emulsionen får flyta ut 

på vatten och en glasskiva )lå vilken det histologiska snittet är fastsatt föres 

sakta upp mot ytan, varvid emulsionen lägger sig på snittet. Vid frrunlrnll

ning, fixering, tvättning, exrunination, o.s.v. särskiljes således inte snitt 

och emulsion, 

3. Coating-tekniken innebär att det histologisk8. snittet, som är mon

terat på en glasplatta, täckes med emulsion genom att den i smålt tillstånd 

droppas eller penslas över snittet, Efter frrunkallning är det mö,iligt ett från 

glaset lossa emulsionen med vidhäftat snitt för att lättare kunna färga snittet, 

4. Mounting-metoden är, kan man säga, ett mellanting mellan appositions

tekniken och strippingfilmtekniken. Snittet fästes på emulsionen med ett lämp

ligt klistrande medel, vanligen ägg-albumin, och får sitta kvar under de följande 

manipulationerna,, alltså även vid färgningen av snittet och examinationen. 

Det är givetvis en 

metoder (se Boyd, 1955). 

mängd ne.ckdelar, som vidlåder dessa autoradiografiska 

Emellertid vill jag framhålla två nackdelar med de 

nu niimnda tillvågagångssätten, nämligen att de inte är användb::>,ra vid vatten

lösliga, märkta substanser och vidare de ännu inte lösta problemen angående 

den kvantitativa avläsningen. På detta sennre område hnr Docent Odcblad vid 

Sabbatsbergs Sjukhus gjort internat~onellt uppmärksammade insatser. Dock kan 

sägas att det ännu tyvärr inte finns något enkelt sätt att bestän,mD. svärtnings-
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graden och därmed kvantitativt avläsa koncentrationen på autoradioerm<Jmen av 

den aktuella isotopen i olika vävnader. 

Vad beträffar autoradiografin med vattenlösliga substanser presentera--

de Docent Ullberg 1954 en autoradiografisk metod, som innebar ett stort frem-

steg i detta avseende, Den radioaktiva isotopen, vars distribution man Önskar 

studera, injiceras i ett försöksdjur. Efter en viss tid avlivas djuret genom 

fullständig nedsänkning i en köldblandning av koldioxidsnö och aceton (-8o0 c), 
Sedan hela djuret blivit helt genomfryst placeras det i en mikrotom. Snitt; 

på ned till 2 µ, tages genom hela d,iuret, vanligen sagittalt, Snitten fästes 

på tape och hela arbetet försiggår i frysrum (-12°c). Snitten får därefter 

frystorka för att sedan läggas på autoradiografisk emulsion enligt appositions• 

teknik eller mounting, Denna metod möjliggör autoradiografi med vattenlösliga 

isotoper, Metoden har ytterligare fördelar, bl.a, medger den ett snabbt arbe-

te, vilket är av utomordentlig betydelse vid arbete med kortlivade isotoper. Den 

Ullbergska metodiken har möjliggjort autoradiografiska studier för Ericsson och 

Ullberg med en så kortlivad isotop som F 18-, En intressant iakttagelse var att 

Ulll)erg och jag fann att bromjonerna (Br82.) koncentrerades i hög rrad i mag

säcksinnehållet, Vi fann att brom transporteras från blodet genom magsäcksvåggen 

ut i maginnehåll och dårifrån ut i tarmarna, för att dår åter upptagas i blodet, 

Vi förmodade då, att bromen transporterades i organismen enligt sa!'oma mönster 

som klor, Vår frågestållning blev: Kan vi använda Br8 2 för att studera klor

transporten? (Klor saknar, som bekant, lämplig isotop för autoradiografi)·, Kunde 

vi möjligen få ett svar på den olösta frågan om mekanismen för saltsyreproduk

tionen i magsäcksväggen? Br8 2:s energi på betastrålningen, o,li4 MeV max", visa

de sig vara allt för stark för att ge autoradiograrn med nödvändig upplösning för 

studier på cellulär nivå. Frågeställningen syntes oss väsentlig och en lösning 

på detta magfysiologiska problem ansågs angeläget att nå. För dessa studier 

vid så kraftig förstoring, som vi här måste använda oss av, var det således önsk

värt att använda en brom-isotop, som avger en betnstrålning med mycket låg 

energi, jämförbar med den från c14 eller helst T, I vårt sökande efter en sådan 

brom-isotop föreföll det oss» som om Br80m kunde vara lämplig, Br80m sönder

faller med isomerisk övergång till Br80 och har en lrnlveringstid nå lf,4 timmar. 

Vid varje Br80m.'-sÖnderfall bildas således en dotter-isotop, Brso, som i sin tur 

sönderfaller med beta- och ganunastrålning, Halveringstiden för Br80 är 18 min. 

De två garnrnastrålarna från Br80m skulle normalt inte ge någon svärtning på en 

atitoradiografisk emulsion, men nu är det så att elen första övergången nå 49 keV 

är internt konverterad till nåra 100 % och i den andra övergånr;en på 37 keV, 

föreligger en intern konversion på omkring 57 %. Situationen är således den att 

det föreligger en mycket stor sannolikhet för den tillgängliga energin mellan 

de tre· nivåerna att överföras på skaleLektroner istället för att avgå som g8mma-



P4, 

energi. Tack vara denna utsluncning av negativt laddade skalelektroner elle:r 

med andra ord konversionselektroner och Auger elektroner från Br80m kunde vi 

således använda denna isotop för autoradiografi. 

Våra autoradiogram med de lågenergetiska och monoenergetiska kon

versionselektronerna och Auger-elektronerna från Br80m visade den önskade 

upplösningen, Det framgår av strippingbild.en att den avgjort största accumu

lationen av Braom återfinns i magsäcksslemhinnans ytepitel, Detta förhållande 

synes tyda på att saltsyreproduktionen inte försiggår i de s .k, uarietelceller

na, som allmänt antagits, utan att klortransporten styres av ytepitelet och 

möjligen är det så att våtejonerna produceras i parietulcellerna. 

Våra ganska lyckade autoradiografiska fÖrsök med konversionselektro

nerna från Braom och senare från I 125, Cd 109 och sr85 ledde till att vi med 

tekn.lie. Sevald Forbergs sakkunniga hjälp g,iorde en allmän inventering av 

konversions- och Auger-elektronavgivande isotoper, Det är ett mycket stort 

antal isotoper, som avger konversionselektroner och därmed också då Auger

elektroner, och isotoper, som avger Aue;er-elektroner i samband med sönderfall 

genom elektroninfångning. För utnyttjande av konversions- och Auger elektro

nerna inom autoradiografin får man taga he.nsyn till i huvudsak följande fakto

rer, Isotopen måste ha en halveringstid, som inte är för kort. Helst bör den 

vara längre än 3 timmar. Vidare måste konversionskoefficienten vara hög och 

antalet strålar, som influerar ofördelaktigt på emulsionen, bör givetvis vara 

litet. Viktigt är också att isotopen kan frrunstållas med hög specifik aktivi

tet, e~ersom det år betydelsefullt, att till objekten tillföra endast ytter

ligt små mångder av det aktuella elementet för att inte påverku de normala dist

ributionsförhållandena. En avgörande faktor är naturligtvis att energin på kon

versions-· och Auger-·elektronerna är tillräcklig för att överhuvud nå fram till 

silverbromidkornen i emulsionen. 

De flesta autoradiografiska undersökningar sem hittills utfÖrts har 

gällt distributionen av en radioal<tiv substans i fÖrsöksdjur. Heldjursauto

radiografi är en undersökningsmetod som när det gäller distributionsundersök

ningar på små försöksdjur uppvisar många fördelar framför kvantitativ bestäm

ning av uttagna organdelar, Iakttagelserna blir mera detaljrika, praktiskt 

taget alla vävnader och vätskor undersöks och diffusion och kontamination und

vikes, Den autoradiografiska exponeringstiden är ofta några veckor, men, som 

nämnts, fÖrsök med så kortlivade isotoper som F18 har kunnat anvifodas både för 

heldjursautoradiografi och för mera dcta,ljerad lokalisation i t.ex. tcmdan

lag, Kombinationen av en kortlivad och en långlivad isotop tillåter 11dubbel

tracer" autoradiografi, 
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Enstaka fall har beskrivits i litteraturen di'. foto!(rafisk film s.nvänts 

som detektor för den radioaktiva strålningen direkt på patienten i di8.8nostisk 

avsikt. Ett sådant är lokalisationen av magcancer hos en p3 2-injicerad pa

tient med hjälp av en i magen införd gummiblåsa täckt med fotografisk emulsion. 

Med fotografisk films nuvarande känslighet för betastrålning innebär dock sli

dan teknik obekvämt långa exponeringstider, En annan möjlighet att använda 

autoradiografi i samband med klinisk diagnostik, t.ex. vid tumörmisstanke, år 

att ta prover från patienten ( cellhaltiga vätskor, biopsier) och sedan inkor

porera isotoper in vitro och analysera proven autoradiografiskt. 



Tabell 1, Approximativ sönderfallstabell för Brsom 

keV Radiation 

Brsom 35,5 e 

47.2 e 

47.4 e 

23,5 e 

35,3 e 

11,8 X 

10,0 J\.uger 

1.6 X 

1.5 J\.uger 

37 y 

Intensity 

76 

12 

12 

50 

7 

75 

51 

7 

173 

43 

Range in 
H20 (cm) 

21 X io-4 

35 " 
35 Il 

9 Il 

21 

1.6 " 

<< 1 

Half
thickness in 
H20 (cm} 

0.23 

<i; 0.10 

2.60 
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Tabell 2, Approximativ sönderfallstabell för 1125 

Main processes 

Data utilized for 
the calculations 

Electron capture: 

ECL/ECK = 0.23±0,03 

Neglecting ECM gives: 

Isomeric transition: 

Internal conversion 

cxK= 11. 7; cxK/ cxL =7 .3 ;Ml 

Assuming cxL/cxM = 3 gives: 

Unconverted ga.rmnarays 

l/(Ecx + 1) 

ICK = aK/(aK+aL+aM+l) 

ICL 

ICM 

L vacancies induced 
by K vacancies 

Total vacancies in 
K and L 

Fluorescence: 

K fluorescense total 

K ex X-rays 

K fl X-rays 

L X-rays, total 

Other X-rays 

Auger electrons: 

From K vacancies 

From L Il 

From other vacancies 

Vacancies 
per 

decay 
in shells 

K L 

.82 .18 

,79 

.11 

1.50 

Approximate 
intensities 

Energy 
or 

energy 
limits 
keV 

7 

79 

11 

3 

% 

139 

106-139 

35-0 

24 

22 

155 

35 

3 

30 

34 

26.8-27,5 

30.8-31.8 

3.3-4.9 
< 1.0 

21.9-31.8 

2.3-4.9 
< 1.0 

(The sum of Kex and K S intensities is about 139 %). 
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Kind 
of 

irra
diat ion 

y 

e 

e 

e 

X 

X 

X 

X 

e 

e 

e 



• 
" QJ 

" 0 
•rl 

~ 
QJ .,_, 
" •rl 

•rl 

N 

"' H 
"1 

~ 

" 0 
•rl 

t 
,D 
•rl 
H 

ti 
•rl 
A 

• 
.-I 

P8, 



0.87 

0 
80 

_,;i,_,4,_S_e_--""''---- 0 + 

5-

2-

1+ 

6 

Brsom 
o. 086 

2 

----1f---- 0.037 

Brso 
0 2.00 

2+ 
\ 

O+ __ ___;.....__ __ .-o 

Fig, 2, Sönderfallsschemat rör Bra.om, och Br82 



,H' p· 
Em•x "' 18 K•Y 

E,~•r•g• .. s. s ~ 
Jntensily • 100% 

10 25 50 K1V 

,cl-4 p· 
Em111 .. 156 K1V 

E1v1r1g1.50 • 
I n1lty•IOO Y. 

100 200 

10 25 

300 

15
Pr'°"' e
lnt1nalty .. !67 Y. 

JL 
60 K•V 

" 
s" Jl. 

Em1x ,. 187 K•V 

Eav1r1g1:-49 
In slty.,100'Y. 

-400 KeV 

Fig. 3, Monoenergetiska extranukleära elektroner i jäm

förelse med den spektralt .fÖrdelade beta-strålningen från tt3, C 111
, 

33 5 och Br82 , 

PlO. 



y 

EC 100 % 

0.513 

%--___.:[..__ -0 

Fig, 4, Sönderfall sschemat f'" 8 or Sr 5 

Pll, 



y 
~--~L--

EC 100% 

0.088 

0 

Fig, 5, S" onderfall . . sschemat f" or Cdl09 

r12. 



Fig. 6, Autoradiogram visande distributionen 

av 1 125 i foster, 
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Fig. 7. Distributionen av Na22 i en mus 4 timmar efter injektionen. 
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Fig, 9, Lokalisation av P32 av tandanlag från råtta. 
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KLINISK ANVÄNDNING AV ISOTOPER FÖR STUDIER AV FETTRESORPTIONE!l 

Rolf Blomstrand 

Kliniskt kemiska laboratoriet, Serafimerlasarettet, Stockholm 

Digestionen och resorptionen av fett ställer alldeles speciella 

problem på organismien men även på forskaren fÖr att försöka klarlägga me

kanismen vid dessa processer. Den uppenbara orsaken härtill är naturligtvis 

de dietära fettämnenas, huvudsakligen triglyceridernas, olöslighet i vatten, 

Innan man hade tillgång på isotopmärkta fettsyror och triglycerider för 

studier av fettresorptionen var det omöjligt att följa en given fettsyramo

lekyls eller triglycerids öden under fettresorptionen. Ett inom gastroente

rologien mycket debatterat problem, som förefaller enkelt, har varit före

komsten av en sekretion av endogent fett från tarmen. Med vanlig balansteknik 

har detta problem varit omöjligt att klarlägga genom att det delvis sker en 

omvandling av omättat till mättat fett under tarmpassagen, Ett a,nnat mycket 

svårlöst problem,. som ännu inte är helt klarlagt, är resorptionen av det die

tära kolesterolet. Det.ta problem har man emellertid nu så småningom kunnat 

börja klarlägga genom isotopmärkt kolesterol. 

I det följande skall jag ge några exempel på hur olika faser av fett

resorptionen hos homo kunnat belysas med hjälp av isotopmärkta fetter, Den 

intraluminära fasen av fettdigestionen har studerats av olika författare både 

med hjälp av c13 och c14-märkta triglycerider. En nödvändig förutsättning för 

dessa studier har varit utvecklandet av den transintestinala intubationstek

nilcen enl. Blankenhorn och medarbetare (1955), Enligt denna metodik nedföres 

en plastslang i tarmkanalen och denna får passera längs hela tarmkanalen. På 

så sätt kan man uppsamla tarminnehåll både från den proximala och den distala 

ändan och man kan samla från olika nivåer av tarmen, På så vis kan man följa 

en given testmåltids olika öden under olika faser av digestionen på olika ni

våer i tarmkanalen, Nästa fas av tarmresorptionen är tarmmucosans handhavande 

av fettet under resorptionsfasen. Här är det emellertid svårare att få bio

logiskt material för undersökning, men man kan ta tarmbiopsier, och här finns 

en möjlighet att belysa denna fas av fettresorptionen genom att tillföra iso

toper och att taga tarmbiopsier ocn studera inkorporeringen i olika lipid-
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klasser, Själva har vi studerat denna del av resorptionsfasen genom att ut

föra neutronaktivering av phospholipiderna i tarmmucosan hos homo efter kro

matografering på papper och på så vis kunnat studera hur phospholipidmönstret 

ser ut under digestions- och resorptionsfasen. En annan fas av fettresorp

tionen, där man haft mycket stor nytta av isotoptekniken, är studier av lyraf

transporten, Vi vet att huvuddelen av fettsyrorna,·d,v.s, de med mer kol

atomer än tolv i kedjan, transporteras via lymfan. Så transporteras även det 

dietära kolesterolet, phospholipider, en hel del fettlösliga vitaminer o.s.v., 

och denna transport via lymfan kan nu studeras hos homo, Man kan nämligen in

föra en kateter i ductus lymfaticus hos människa och denna kateter kan ligga 

kvar under flera dagar, Patienten måste naturligtvis hållas i noggrann balans 

med avseende på vätska o,s,v,, men annars kan man samla lymfa utan att det ska

dar patienten, och man kan i lämpligt valda fall tillfÖra isotopmärkta lipider, 

och följa deras resorption och omvandling under resorptionsfasen. 

Vid Serafimerlasarettet håller vi f,n, på med en större undersökning i 

samarbete med kirurgiska kliniken över lymfans biokemi. Slutresultatet av 

digestionen och resorptionen har belysts genom analys av de fecala lipiderna 

efter tillfÖrsel av olika isotopmärkta lipider. Vid flera av dessa oliko stu

dier har en testmåltid innehållande c14-märkta glycerider som triolein använts. 

I testmåltiden har även använts en oresorberbar testsubstans samt jodmärkt al

bumin. 

Då det gäller studier av lymftransporten hos homo, kan detta göras på 

olika sätt. Tidigare har man mest fått använda sig utav traumatiska fistlar 

eller vid dessa sällsynta fall av chyluri, då lymfan via en abnorm förbindelse 

med njurbäckenet passerar ut i urinen. Sådana fall har använts och vi har 

själva rapporterat ett sådant fall, där en mycket noggrann undersökning gjor

des med hjälp av cl3_ och c14-märkta lipider. Tiden tillåter knappast att 

jag här närmare går in på denna undersökning, I stället skall jag i korthet 

redog~ra för en del studier av lymftransporten på sådana patienter, som nu 

kanyleras med hjälp av plastkateter, Denna teknik har så småningom fått ganska 

vidsträckt användning och använts på flera olika lasarett runt om i världen, 

Kanyleringen av ductus thoracicus är en sådan relativt enkel operativ proce

dur att man kan studera flera olika sjukdomar med denna teknik, t.ex, rubb

ningar i resorptionen, hyperkolesterolemi, cancer, hämatologiska tillstånd. 

Vid isotopstudier av sådana patienter är det naturligtvis en stor fördel att 

en stor del av isotoperna återvinnes och man behöver därför i allmänhet inte 

vara rädd för några strålningsskador, då isotopen är så kort tid i patienten. 

Då det gäller t,ex, kol eller tritium-märkta fettsyror kommer huvuddelen ut 

via lymfan inbyggda i lymfchylomicroner, 
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Genom analys av tarminnehåll från både normala patienter och patienter 

med malabsorption syndrome är det helt klart att det är en mycket långt gående 

hydrolys av de tillförda dietära glyceriderna i tarmlumen, Pankreaslipasen, 

vilket ju är det huvudsakliga fet;tspjälkande enzymet i tarmkanalen, är speci

fikt för glyceridesterbindningarna med primära hydroxylgrupper. Därför går 

hydrolysen av en triglycerid via alfa-beta-diglyceriden till beta-mono-glyce

riden, Denna sistnämnda esterbildning hydrolyseras endast långsamt eller 

e~er isomerisering till alfa-positionen, Hydrolysen av mono-glyceriderna är 

därför ett hastighetsbegränsande steg i triglyceridhydrolysen. Finns i tarmen 

de optimala koncentrationerna av lipas och gallsalter, så kan man få en hydro

lys till glycerin och fettsyror. Med hjälp av märkta glycerider har det nu 

varit möjligt att ·in vivo hos människa studera i vilken utsträckning hydroly

sen försiggår. I tarminnehållet ingår under digestionen av lipider en bland

ning av tri-, di- och mono-glycerider jämte fria fettsyror. Resorptionen av 

fettet sker huvudsakligen genom att fria fettsyror och monoglycerider resorbe-

ras. Den totala utsträckningen av hydrolysen kan man 

för en dubbelmärkt glycerid, d.v.s, en glycerid märkt 

studera genom att man till-. ' 

både i glycerin- och fett-

syredelen,och studerar relationen mellan isotopen i den tillförda dietära gly

ceriden och i glyceriden i lymflipiderna, Genom analys av lym~riglyceriderna 

så är det helt klart att det tillförda märkta glycerinet spädes ut mera ån de 

märkta givna fettsyrorna, Hedan efter sex timmar så hade 20 - 40 % av glyce

riderna fullständigt hydrolyserats, Liknande resultat har man också funnit 

hos råtta. Dessa resultat visar alltså klart att lipolysen i tarmkanalen inte 

är begränsad men också att en komplett hydrolys ej är obligat för resorption av 

glycerider, Det synes troligt att lipid-fettsyrorna resorberas såsom en bland

ning av fria syror och monoglycerider. I alla händelser sker det i tarmmucosan 

en resyntes till triglycerider som sedan såsom chylomicroner kommer ut i lymfan. 

Jag skall sedan helt kortfattat beskriva en del isotopexperiment, som 

gjorts för att belysa resorptionen av en given triglycerid men även för att be

lysa den gamla frågan om den endogena och exogena komponenten i de fecala li

piderna, Man tillför patienten kolmärkt glycerid, innehållande c13-mårkt 

oljesyra eller palmitinsyra, som har inkorporerats i olivolja, och man ger 

patienten samma diet under flera dagar och under tre av dessa dagar ger man 

den isotopmärkta glyceriden. Alla fecalier uppsamlas och man extraherar ut 

totalfettsyrorna ur fecalierna och koncentrationen av isotopen bestämmes jämte 

totalmängden fettsyror, På så sätt kan man naturligtvis mycket lätt bestämma 

den exakta mängden av resorberad mängd glycerid eller fettsyra såsom skillnaden 

mellan tillförd och funnen mängd isotop i fae«.es, Man finner då att normala 

patienter har en mycket hög resorptionsg11ad från 97 - 99 % av den dietärt till-
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förda isotopen, Liknande upplagda undersölmingar har utförts på patienter 

med defekt fettresorption, som t,ex. kongenital gallvägsatrofi,cystisk pank

reasfibros, celiaci och non-tropical sprue, I alla dessa fall så fann man, 

att steatorren huvudsakligen var betingad av ej resorberade dietära fettsy

ror. Man finner att det är en skillnad i resorptionen av mättade och omättade 

fettsyror hos vuxna. Omättade fettsyror som oljesyra resorberas bättre än 

t,ex, stearinsyra, Vid non-tropical sprue så är denna skillnad större, vilket 

till en viss grad kan fÖrklaraden större mängden mättade fettsyror man finner 

i faeces vid denna sjukdom, Emellertid kan man även påvisa, att det sker en 

omvandling av oljesyra till stearinsyra, d,v,s, en hydrering äger rum under 

passagen av tarmkanalen, Denna reduktion av oljesyran till stearinsyra utföres 

troligen av intestinala bakterieenzymer. Analys av ductus thoracicus lipi

derna visar nämligen en mycket obetydlig grad av hydrering, 

Jag har här givit en kortfattad resume över hur olika faser av den nor

mala och patologiska tarmresorptionen har studerats hos homo med isotopmärkta 

substanser, För rent kliniskt rutinbruk är dessa metoder alltför arbetskrävande 

för att kunna införas, Man har härvid i stället hållit sig till jodmårkt olje

syra och triolein, På sista tiden har det blivit en mycket livlig diskussion 

om värdet av denna teknik. Det visar sig nämligen att man får ibland helt miss

visande resultat. Man kan ha patienter med en alldeles uppenbar steatorre enligt 

kemisk bestämning, som kan visa normal resorption och omvänt, Sådana serier 

har beskrivits framförallt av Wollaeger och medarbetare (1962), där de ger en 

mycket kritisk uppfattning om denna metod. Under senaste åren har också den 

radioaktiva jodtrioleintesten använos för att undersöka kliniska tillstånd 

med hyperlipemi och vid coronarkärlssjukdom. I allmänhet har de författare 

som använt metoden inte angivit, huruvida de har testat renheten av den givna 

joderade oljan, Man har i allmänhet · entagit att praktiskt taget hela radioak

tiviteten givits såsom triolein, Om detta antagande håller streck, så skulle 

ju det radiojoderade trioleinet vara en ganska god substans för att studera fett

resorptionen. Beträffande denna test föreligger dock några viktiga punkter, som 

måste kf.arll'ggas 

Först och främst 

ytterligare, innan man kan definitivt bedöma värdet av den, 
. - .. ··''· 

måste man kartlägga, huruvida de resultat, som hittills erhållits 

med denna test, står sig, då man använder en ren substans, Nyligen publicerade 

undersökningar av Mangold och medarbetare (1963), där de har testat ett fler-

tal olika kommersiella preparat av triolein med hjälp av moderna kromatografiska 

metoder såsom kiselkromatografi och tunnskiktskromatografi, visar att så inte 

är fallet, Av fem kommersiella preparat i Amerika som de testade fann de att 

endast 30 - 60 % av radioaktiviteten befanns i triglyceriden, Den återstående 

radioaktiviteten var distribuerad bland fria fettsyror, deras metylestrar, delvis 

hydrolyserat fett såsom monoglycerider, acetoglycerider och andra substanser. 
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Mall fann att resorptionen av det renade radioaktiva urioleinet var avsevärt 

lägre än av det kommersiella preparatet, Hos fyra patienter med enligt 

kemiska metoder påvisbar malabsorption syndrome, tre med idiopatisk stea

torre och en med terminal ileit, så visade de kommersiella preparaten, innan 

de hade renats, en normal fettresorption, under det att med det renade pre

paratet så fick man utslag i dessa fall. 

Liknande undersökningar som den som nu refererades har vi själva ut

fört i vårt laboratorium och kommit till liknande resultat. Vi har dock gått 

ett steg längre och försökt utreda, huruvida dessa renade preparat beter sig 

på samma sätt som kolmärkta eller tritiummärkta glyceridcr. Vid den pågående 

undersökningen över lymftransporten har vi tillrört patienter radiojoderad 

olein samtidigt som de har fått radioaktivt kolmärkta glycerider och vi håller 

på att analysera detta material. Det är ännu för tidigt att dra några defi

nitiva slutsatser om, i vilka avseenden den jodmärkta fettsyran följer den 

kolmärkta och den tritiummårkta, men så mycket kan man säga, att vi finner en 

hög procent av inmärkning i triglyceriderna i lymfan, men ett ytterligare de

taljarbete behövs för att definitivt klarlägga, i vad mån det finns skillna

der mellan de jodmärkta och de tritiummärkta fettsyrorna, Så mycket står 

emellertid klart, att man måste vara ytterst försiktig, då man drar slutsatser 

med jodmärkta substanser. Vi vet att en isotopeffekt kan förekomma med långt 

mindre skillnad i molekylvikt av isotopmärkta substanser än dem vi här har 

att göra med, och då det gäller att studera metaboliska f5rlopp beträffande 

fettresorptionen, är det alldeles uppenbart, att det är klokt att hålla sig 

till kol- eller tritiummärkta substanser, I det här sammanhanget vill jag 

passa på att nämna, att det förefaller, som om de tritiummärkta fettsyrorna 

och glyceriderna i vissa fall kan ersätta motsvarande kolmärkta substanser. 

Sammanfattningsvis vill jag framhålla, att det är utomordentligt viktigt, 

att de isotopmärkta substanser vi använder oss utav i våra kliniska studier, 

är av hög reningsgrad, 
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STUDIER MED ISOTOPMii.RKTA ÄGGVITEÄMNEN 

Gunnar Birke 

och 

Börje OJ.hagen 

Konung Gustaf V:s Forskningsinstitut, Stockholm 

Metodologiskt väsentliga detaljer som måste beaktas vid studier 

med isotopmärkta proteiner är särskilt följande, 

Rl. 

För det första måste man isolera det protein man skall studera i 

mycket ren form och särskilt viktigt är att isoleringen sker på sådant sätt 

att inte någon denaturation sker. Det är självklart att även märkningen 

måste utföras på ett skonsamt sätt så att inte heller där någon denatura

tionsrisk uppträder, Av de isoleringsmetoder för pi·oteiner, som existerar, 

har det visat sig att fällningsf'Örfaranden och elektrofores bör undvikas. I 

regel är proteinet känsligare ju större molekylvikt det har. Bäst är att an-· 

vända kromatografi på cellulosajonbytare eller gelfiltrering i sephadex

kolonner. Vi har med den senare metoden lyckats få f!'am ett rent 7S-gamma

globulin, som inte visar några tecken på denaturation. Vad beträffar själva 

märkningen så är givetvis valet av lämplig isotop viktigt, Man fordrar av 

isotopen som skall användas: 

att man kan märka proteinet utan denaturationsrisk 

att det märkta proteinet till alla delar uppför sig som det nativa 

att isotopen är så starkt bunden till proteinet att den inte kan 

lossna annat än vid proteinmolekylens nedbrytning 

att isotopen inte i kroppen kan på nytt märka något protein 

utan den skall snabbt utsöndras 

att halveringstiden för isotopen varken är för kort eller för 

lång för den studie som skall göras 

att den har en sådan strålning att den lätt kan mätas men att 

den inte är av sådan art att proteinet eller patienten kan 

skadas av den. 

Dessa kriterier uppfylles för närvarande bäst av J 125, Utom denna isotop 

användes även J 131 , som dock har den stora nackdelen att dess betastrålning 

så småningom denaturerar det märkta proteinet. Man kan således inte använda 

ett J 131-märkt protein mer än hög.co tre veckor ffö· metaboliska studier 
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medan motsvarande tid för J 125-märkta proteiner uppgår till månader. 

Själva utförandet av en metabolisk studie är mycket enkelt. Det 

märkta proteinet injiceras så att den givna mängden är exakt känd och sedan 

följes aktiviteten i blodet, i urin och i faeces så lång tid som är nöd

vändigt, Man bör blockera tyreoidea under undersökningsperioden genom 

att giva icke radioaktivt jod i form av t .ex. natriumjodidlösning. Man 

uppnår då två fördelar: dels hindrar man radioaktiv jod att anrikas i 

tyreoidea, dels påskyndas och underlättas utsöndringen av den radioaktiva 

joden efter nedbrytningen av prot~inet. 

En viktig fråga är hur de erhållna resultaten skall bearbetas och 

tolkas. Vanligen brukar man rita upp en kurva över aktivitetens försvin

nande från blodet i ett halvlogaritmiskt diagram och därefter fortsätta 

studien så länge att det märkta proteinet kan anses vara i jämvikt med det 

nativa proteinet. Man skall då få en rät linje i sitt diagram och från 

denna beräknas det märkta ~roteinets halveringstid i kroppen. Detta är 

tyvärr en mycket diskutabel metod, emedan det är mycket svårt att få fram 

den väntade räta linjen av två orsaker, dels avtager isotopens aktivitet, 

dels utsöndras den och därför blir mätvärdena allt osäkrare ju längre man 

måste fortsätta, Många andra faktorer såsom den troliga fördelningen på 

olika pooler i kroppen och antaganden om det principiella sätt på vilket ned

brytningen sker ·är även nödvändiga att göra. Vi anser att man gjorde bäst 

i att övergiva halveringstiden som mått på nedbrytning och hellre tala om 

omsättning per dygn men har tillsvidare använt båda metoderna. Halverings

tid angivet utan närmare definition vad man menar därmed är ganska menings

lösa siffror och därför vill vi redan nu säga att med halveringstid för ett 

protein i det följande kommer att avses den halveringstid, som erhålles då 

plasmaproteinets specifika aktivitet avsättes i ett halvlogaritmiskt diagram 

mot tiden och man utnyttjar de sista 5 dygnen av undersökningen. Vi anser 

att man måste vänta ända till tre veckor innan man tillnärmelsevis närmar 

sig jämvikt. Det är synnerligen tvivelaktigt, om någon verklig jämvikt 

mellan injicerat märkt protein och nativt protein någonsin kommer till stånd. 

Det fel man gör, torde dock vara skäligen betydelselöst för praktiskt kliniskt 

bruk. 

När det sedan gäller metaboliska undersökningar av proteinomsättningen 

hos friska personer kan man i allmänhet utgå från att vederbörande individ 

befinner sig i "steady state", men vid studier. av patienter med rubbningar 

i äggviteomsättningen så får givetvis frågan om jämvikt mellan syntes och 

nerbrytning en stor betydelse. Er ökning av t.ex. gammaglobulinproduktionen 

med några procent/24 timmar kan ge betydande fel i beräkningen av omsättningen. 

Vi har försökt att eliminera den felkällan genom upprepade elektroforetiska 



serumanalyser, som ibland har kombinerats med blodvolyrabestämningar. Som 

framgår av förhandsreferatet har vi på Konung Gustaf V:s forskningsinstitut 

sysslat med märkning av diverse blodproteiner, men det är framför allt två 

serumkomponenter som blivit föremål för mera ingående undersökningar och 

det är albumin och gammaglobulin, För att börja med den största plasma

komponenten, albumi~, så har givetvis rutinanalys med t.ex. papperselektrofores 

av albuminets relativa koncentration i serum gett klinikern nöjlighet att 

bilda sig en uppfattning om albuminsituationen i organismen; de patologiska 

förskjutningar som det blir frågan om är rör övrigt enbart minusvarianter, 

d,v.s. hypoalbuminemi. Isotopmärkt albumin har kommit in i bilden när man 

velat skaffa sig en mer exakt bild av albuminets distribution och omsättning. 

Normalvärden har länge funnits etablerade, den intravaskulära albuminpoolen 

omfattar c:a 110 - 130 gr och den extravaskulära omkring 200 gr. Albuminet 

syntetiseras i levern med en kapacitet som normalt står i jämvikt med ned

brytningen, och som motsvarar en omsättning å 10 % av den intravaskulära 

poolen. Platsen för nedbrytningen har länge varit okänd och först på allra 

sista åren har det blivit klart att gastro-intestinalkanalen spelar en viktig 

roll i albuminets normala omsättning. Dels var det Citrins upptäckt (1957), 

att ett fall av s.k. idiopatisk hypoproteinemi kunde förklaras genom protein-· 

läckage till ventrikeln, dels iakttagelser av brännskadeteamet på Karolinska 

Sjukhuset vid distributionsstudier med J 1 31-märkt albumin; om det givits 

före mors kunde vid sektionen en hög radioaktivitet registreras i ventrikel, 

duodenum och tunntarm, (Bild 1,) Vi har särskilt intresserat oss för frågan 

huruvida det föreligger fysiologis'<t albuminläckage till mag-tarmkanalen, 

Med elektrofores har kunnat visas att albumin är en normal beståndsdel i 

både magsaft och tunntarmssekret, också aktivitet motsvarande albuminfrak

tionen kunde påvisas. (Bild 2 och 3.) Svårigheten med magsaft är den ytterst 

snabba peptiska nedbrytningen av utsöndrat albumin, men vi har delvis över

kommit denna svårighet genom att buffra magsa~en in situ med fosfatbuffert. 

14 fall har undersökts och i medeltal elimineras under ett dygn via ventrikeln 

4,4 % av i organismen kvarvarande radioaktivitet. Denna elimination kan 

efter korrektion för fri jodid beräknas motsvara ett läckage av minst l gr 

och maximalt 3 gr/dygn. Jag är angelägen om att poängtera att försöksupp

läggningen medger endast semikvantitativ beräkning. E~er intravenös injektion 

av J 131-albumin, har vi också studerat läckaget ut i tunntarmen i 3 fall i 

samband med ventrikelresektion. En del av jejunum avstängdes för begränsad 

tid och med analys av sköljvätska via sond mättes utsöndringen från tarm

segmentet. Eliminationen via övre delen av tunntarmen beräknades på basen 

av dessa försök till 3-5 % av det :..ntravaskulära J 131 -albuminet på l dygn, 

motsvarande 4 till högst 6 gr albumin/24 timmar, Duodenum har inte varit 
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tillgänglig för in vivo-studier på homo, men det kan på goda grunder antas 

att även detta tarmavsnitt icke avviker från ventrikel och jejunum. 

(Wetterfors har nyligen visat detta i hundförsök,) Med denna semikvantita

tiva metodik har således kunnat göras sannolikt att en stor del, förmodligen 

huvudparten, av den normala albuminnedbrytningen sker i. form av fysiologiskt 

läckage till gastro-intestinalkanalen. Detta albumin nedbrytes omedelbart 

till aminosyror som reabsorberas och finnes tillgängliga för albuminsyn

tes. Man kan därför tala om en gastroenterohepatisk albumincirkulation 

(Bild 4.) 

När det gäller sjukliga rubbningar i albuminomsättningen finns det 

åtskilliga patogenetiska alternativ: otillräcklig syntes, ökad nedbryt

ning, abnorma proteinförluster, patologisk distribution. (Tab, 1, 2 och 3) 

Från praktisk-klinisk synpunkt har det patologiskt ökade gastrointestinala 

läckaget kommit helt i förgrunden, och det är också här som isotopmärkt 

albumin har sitt största diagnostiska användningsområde. I ett fall av 

suspekt sprue kan man t,ex, se en starkt ökad nedbrytningshastighet eller 

rättare sagt försvinnandet av aktiviteten från blodbanan; detta illustre

rar också det stora fel, som kan uppstå vid mätning av halveringstiden å 

en kurva med detta utseende. I ett dylikt fall föreligger ju inte heller 

jämvikt mellan de olika poolerna, eftersom kurvan för den intravaskulära 

poolen inte är parallell med rest-doskurvan (som i detta fall erhållits 

genom subtraktion från den injicerade dosen av alla utsöndringarna.) 

Efter intravenös injektion av jodmärkt albumin kan den ökade 

degradationshastigheten för albuminet påvisas i plasmakurvan och via urin

utsöndringen av jod, däremot är läckaget inte kvantitativt mätbart genom 

undersökningar av faeces på grund av den peptiska sönderdelningen av jod

albuminet och åtföljande reabsorptionen, i varje fall inte vid högt sittande 

läckage, Man har därför på andra vägar försökt påvisa och kvantitera läckaget, 

bl.a. genom ett joderat plasmasubstitut, J 1 3l_polyvinylpyrrolidon (PVP), som 

kan framställas i en storlek ungefär motsvarande albumin. Det kommersiellt 

tillgängliga PVP har dock lägre molekylvikt, i allmänhet c:a 40.000, PVP 

påverkas endast i ringa mån av digestionskanalens enzymer, Normalt ut

söndras mindre än 1 % och det skulle sålunda tala emot ett fysiologiskt 

albuminläckage, men det är ju inte frågan om någon fysiologisk substans, 

och därför kan man inte utgå från att under normala förhållanden PVP skall 

bete sig som albumin. Bland andra nackdelar med PVP må nämnas att det icke 

har enhetlig molekylstorlek, att det anrikas i RES och att det möjligen re

sorberas. På sistone har framför allt i Förenta Staterna Cr5 1-märkt al-

bumin alltmera kommit i bruk. Liksom det jodmärkta albuminet blir det en 
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omedelbar trYJ>tisk sönderdelning framför allt i ventrikeln men även i tunn

tarn1en, men i motsats till joden reabsorberas icke krom utan den utsöndrade 

mi\ngden kan mätas i faeces, varvid man får ett mått på läckaget, En nack-

del är att kromc,lbuminet inte lämpar sig för fysiologiska studier, eftersom 

albuminet är aggregerat, vidare är preparatet ganska dyrt. Att döma av ett 

flertal rapporter tycks kromalbuminet dock ha framtiden för sig som screening

test och rutinprov för påvisande av patologiskt gastrointestinalt läckage, 

- Jeejebhoy och Coghill lanserade 1961 en metod, som gick ut på att med 

anjonbytare uppfånga all fri jodid från jodmärkt albumin och på det viset 

ko1mna åt läckai;e vid mag-tarnL!(analen, Frånsett att det är mycket krävande 

för patienten att äta de stora doser resiner som behövs många gånger om 

dygnet under lång tid, så är absorptionen inte kvantitativ, vidare binds 

inte joderade aminosyror fullständigt utan resten reabsorberas, Vid ett 

proteinsymposium i Brilgge för någon månad sedan var det en rörande enighet 

om att metoden är ovanvändbar. 

Vårt andra huvudintresse har varit grumnaglobulinomsättningen. Efter

som gammaglobulinhalten i serum är resultanten till åtminstone två processer, 

uppbyggnad och nedbrytning, behöver ett höjt gammavärde inte nödvändigtvis 

vara uttryck för en ökad produktion av gammaglobulin, det kan också tänkas 

bero på en förlångsammad nedbrytning,som leder till ackumulation av gamma

globulin inom organismen. Bakom ett normalt gammavärde kan också dölja sig 

processer av betydligt högre al<tivitet än den normala syntesen och katabo

lismen. Här lämnar oss papperselektroforesremsan i sticket och där kommer 

is0topteknin:e1i väl till pass. 

Gammaglobulin är ju inte ett enhetligt äcmvi teänme utan ·ett komplex 

av proteiner som är fysikaliskt-kemiskt heterogena, har olika molekylvikt 

och olika vandringshastighet i det elektriska fältet. Vi har t.v. framför 

allt intresserat oss för den dominerande komponenten 7S-gammaglobulin, Några 

normalvärde11 ges i tabell 4. Omsättningen är beräknad på den intravaskulära 

aktiviteten och är 4,9 %/dag motsvarande 1,7 gr metaboliserat gammaglobulin/ 

dygn eller 25 mg/kg kroppsvikt/dag. För jämförelse har vi sammanställt olika 

patologiska tillstånd med förhöjd, normal respektive låg gannnaglobulinhalt i 

blodet för att se vad isotoptekniken kan ge för ytterligare upplysningar. 

Vid hypergannnaglobulinemi (Bild 5) är särskilt höga värden tillfinnandes 

vid myelom, LED och vissa former av levercirrhos, En fråga av väsentlig 

betydelse i sammanhanget är huruvida homologt eller autologt gammaglobulin 

skall användas vid preparationen. I princip borde ju kroppens eget gamma

globulin kcmma ifråga. Vi har unclersökt förhållandena vid myelom, där 

differensen teoretiskt borde vara störst mellan poolat normalgammaglobulin 
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och den enhetliga, "monoklonala11 M-komponenten. Någon systematisk skillnad 

har.vi inte kunnat iakttaga. En enorm produktion kan registreras i enstaka 

fall som framgår av tabell 5; men vi ser också att en ny terapi (Melphalan) 

förmår bromsa upp plasmacellernas aktivitet. När det gäller tillstånd med 

normogammaglobulinemi återfinner vi här bl.a. akuta infektioner, reumatoid 

artrit; nefros, ulcerös colit (Bild 6). Särskilt frappant är att normal 

gammaglobulinhalt föreligger vid okomplicerad ulcerös colit, trots det 

grava tillståhdet, I aktiva fall föreligger regelbundet en ökad nedbrytning, 

framför allt beroende på gammaglobulinläckage men även om faesesaktiviteten 

inte medräknas finns det i aktiva fall en ökad katabolism, som talar för en 

stegrad syntes av gammaglobulin vid denna sjukdom, Detta aktualiserar 

frågan öm ett fysiologiskt gammaglobulinläckage i ventrikel och tarm på samma 

vis som ifråga om albumin. Vi har undersökt 4 normalfall med nedläggning 

av sond och uppsamling av magsaft respektive tarmsaft; i bägge fallen upp

mättes en ytterst ringa aktivitet ( 0,001 %) huvudparten av den var fri 

jodid. Immunoelektroforetisk analys av tarmsaft visade spår av gammaglo

bulin. Faecesexkretionen var mindre än O,l % av den injicerade dosen på en 

vecka, Det är sålunda fortfarande en olöst fråga var gammaglobulinet kata

boliseras, Både när det gäller tjocktarmen och ifråga om tunntarmen är det 

patologiska läckaget av äggvita inte begränsat enbart till albumin utan även 

gammaglobulin utsöndras. Schweizarna har präglat uttrycket proteindiarre, 

Bild 7 och 8 visar hur man med dubbla isotoper kan märka och undersöka al

bumin- och globulinomsättningen samtidigt och få fram vissa differenser 

allt efter arten av åkomma. I fallet av terminal ileit föreligger som synes 

en avsevärt stegrad omsättning av bägge komponenterna med.hög utsöndring 

via faeses, 

Agammaglobulinemi är ett tillstånd, där patienten helt saknar cirku

lerande gammaglobulin, en oegentlig term, eftersom det nästan alltid finns 

små mängder gammaglobulin, alltså hypogammaglobulinemi. Det har tidigare 

klarlagts att orsaken vid kongenital agammaglobulinemi är en nedsatt syntes 

av gammaglobulinet. Men det finns också andra tillstånd med låga gamma-

globulinvärden, där man inte 

till hypogammaglobulinemien. 

utan vidare kan postulera nedsatt syntes som 

Bild 9 visar några tillstånd med mycket 

små gammaglobulinpooler och mycket låg omsättning. I denna bild är inte 

medtaget något fall av hypogammaglobulinemi med ökad nedbrytning, men vi 

orsok 

har nyligen haft ett sådant fall, en patient med s.k. essentiell hypoproteinemi 

som visade sig bero på läckage genom ventrikelslemhinnan, en hypertrofisk 

gastrit. Fallet har undersökts med både isotopmärkt albumin och gamma

globulin. (Tab. 6). Bägge komponenterna uppvisar en ökad katabolism. Där-



med är vi tillbaka till Citrins primära iakttagelse som så remarkabelt 

demonstrerar vad man kan nå genom studier med isotopmärkta proteiner i det 

praktiskt-kliniska arbetet, nämligen att ett sedan decennier helt oförklarat 

sjukdomstillstånd, essentiell hypoproteinemi, tack vare en ny teknik har fått 

en adekvat förklaring samtidigt som vårt vetande berikats med en ny sjukdoms

enti tet: de exsudati va gastroenteropatierna, 



Tabell 1, Otillräcklig syntes 

a. Bristande äggvitetillförsel, 

b. Defekt digestion, 

c. Nedsatt resorption. 

d. Akuta och kroniska infektioner? 

e. Leverskador Cirrhos. 

Tabell 2. Patologiska äggviteförluster 

a. Albuminuri. 

b. Gastrointestinalt läckage, 

c. Hudläckage (pemphigus, brännskador). 

d. Blödning och chock. 

Tabell 3. Gastrointestinalt läckage 

i. Hypertrofisk gastrit·. 

2. Cancer ventriculi. 

3, Jejunit och andra ospec, enteriter. 

4. Sprue, 

5, Congenit. Missbildn. i blod- och lymfkärl. 

6. Ileus. 

7. Abdomen radiotrata, 

8. Terminal ileit. Ulcerös colit. 

9, Constrictiv pericardit. 

10. Nefros. 

R8. 



Tabell 4. Normal l3 1J-y-globulin (7S) catabolism and 

distribution in 10 cases 

l.V, E,V. Total Tl/2 Catabolism 

g g g d %/24 h g/24 h g/kg/24 h 

R9, 

Mean 36 44 80 18 1.7 0.025 

Homologt y 
Autologt y 

Homologt y 
efter mel-
phalan 

High activity in lungs, liver and g-i tract. y-globulin in the 

g-i tract but only in trace amounts. 

Tabell 5, Myelomatos <! 68 år 

Tot. prot. y-glob. 1. V. y-glob. T 1/2 y-omsättning 

g/100 ml g/100 ml g Dygn %/24 h g/24 h g/24 h/kg 

13.0 8.8 337 .o 3,6 19.1 64.4 1.020 

14.o 7.8 289.0 3,7 18.6 53.8 0.882 

8.2 1.6 48.5 11.9 5.8 2.8 0.045 

Tabell 6. Hypertrofisk gastrit \1 32 år 

Tot, äggv, Alb, y-glob. l.V. pool T 1/2 Omsättning 
g/100 ml g/100 ml g/100 ml g Dygn %/24 h g/24 h g/24 h/kg 

125J-y-globulin 5,4 o.6 18.1 5.1 13.6 2.5 o.o4o 
131J-albumin 5,4 3,5 110.3 4.5 15.3 16.9 0.250 
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THE RADIOACTIVE TRI-IODO-THYRONINE (I-131) TEST FOR THYROID FUNCTIOl!_ 

Leonard A. Walker 

Aktiebolaget Atomenergi, studsvik, Nyköping 

In 1957, Hamolsky, Stein, and Freedberg published a new in vi tro test 

for thyroid function (Hamolsky et al., 1957), This test depends upon the 

differential uptake of I-131 1.abeled 3 ,5 ,3.:'.triiodothyronine (TIT) by erythro

cytes which had been incubated with the I--131 triiodothyronine (TIT). They 

reported a good correlation between the percentage uptake of I-131 TIT by the 

erythrocytes and the clinical state of the patients thyroid, determined in

dependently by one or more laboratory tests, together with the clinical diagnosis 

Since this observation by Hamolsky and co-workers, much interest has been 

aroused in the possibility of using the TIT-uptake test as a routine clinical 

laboratory diagnostic method. I wish to review some of the published results 

of these and of other investigators who ha.ve evaluated the methodology and cli

nical value of the test, to comment on the present status of the test, and to 

point out some potential sources of trouble in measuring the fraction of unbound 

TIT in the serum, since some of these troubles may indeed invalidate the inter

pretation of the results of the test. 

The Hamolsky test involves incubation of 3 ml of whole oxalated blood 

for two hours, at 37°c, with O,l ml I-131 TI'l' in isotonic saline. The amount of 

I-131 triiodothyronine ( abbreviated "TRI" "TIT" etc.) added, was specified as 
-4 . 10 - 120 x 10 micrograms per O,l ml TIT solution. The red cells were tllen 

washed with saline solution, and the fraction of I-131 radioactivity ta1ten up by 

the red cells was measured in a well-type scintillation counter. 

Hamolsky~ s results, correlated with the clinical diagnoses wi th i·espect 

to the state of the thyroid gland were, for the two hour uptake of I-·131 TIT 

by the cells, per 100 hematocri t, as follows: 

Euthyroid, no gland abnormality 

( 209 patients) 10,3 - 17,0 % 



Euthyroid, with thyroid abnormality, 

such as malignancy, non~toxic 

nodule or colloid goiter (29 cases) 

Hyperthyroid (67 cases) 

Hypothyroid (29 cases) 

10,0 - 16,5 % 

16,4 - 34,2 % 

5,0 - 11,0 % 

82. 

If the limits for euthyroid uptake are taken as 11 - 16 %, this results in 

the following correlation: 

209 ]<,uthyroids 

67 Hyperthyroids 

29 Hypothyroids 

93,6 % 
95,5 % 
100 % 

distinct TIT results 

" " " 
tl " " 

In criss-cross experiments, in which hyperthyroid plasma was incubated 

with euthyroid cells and I-131 TIT, and in which euthyroid plasma was in

cubated wi th hyperthyroid cells and I-131 TIT, it was shown that the donor 

plasma determines the erythrocyte uptake of I-131 TIT, and that the red cells 

seem to ser.ve only as absorbers of I-131 TIT which is available in the plasma. 

The red cell uptake of TIT was observed to decrease in pregnancy and upon 

estrogen or cortisone administration, but to increase if the patient had 

been taking dicumerol, as well as in nephrosis, hepatitis, cirrhosis of the 

liver, and in metastatic malignancy, 

In a later publication, Hamolsky,. Golodetz, and Freedberg (1959) 

published a study of laboratory results of this test, correlated with clinical 

diagnosis regarding the thyroid state, The correlation, on 2417 patients, 

was as follows: 

1943 Euthyroids 

279 Hyperthyroids 

195 Hypothyroids 

96 % 
98,6 % 
99,5 % 

distinct TIT results 

" Il " 
" " " 

Reports of the influence of non-thyroid diseases on the results of the 

test have included results in supraventricular ta.chycardias in which the 

red cell uptake was reported to be elevated (Kur land et al., 1959), in 

menstruation, in which red cell uptake is lowered (Robins et al., 1959), 

as well as in the diseases mentioned in Hamolskys original paper. 

Since the publications of Hamolsky and associates mentioned above, a 

number of studies have been carried out on the correlation between laborato1·y 

results of the test, or modifications of the test with the clinical diagnoses 

(Ureles et al., 1959, Schumacher e~ al., 1960), In general, about 10 % 



overlap between the laboratory results of the TIT test in the three clinical 

groups, euthyroid, hypothyroid, and hyperthyroid, has been reported, 

One should always bear in mind that completely negative studies of 

such a test, in which little or no correlation between clinical diagnoses 

and laboratory findings is found, are seldom published, 

Tauxe and Yamaguchi of the Mayo Clinic, made a study of the influence 

of some of the laboratory variants which have a profound effect on the 

results of the I-l31 TIT test (Tauxe et aL, l96l). They showed that, 

in order to obtain reproducible laboratory results with the test, the con

centration of the wash solution, the length of time of washes, and the tcm

perature, among other variables, have to be rigorously controlled. Hematocrit 

too has a definite influence, and it cannot be absolutely certain that this 

variable can be satisfactorily corrected for. 

Chemical stability of the I-13l TIT, as well as its specific activity 

must be considered to be variables which may strongly influence the labora~ 

tory findings; A careful study of the effect of self-radiation on I-l31 

TIT and thyroxine has been published by Tata (1959). The mechanism of 

uptake of TIT by the red cells, has been investigated by Friis (l960). It 

has generally been stated that the fraction of I-131 TIT taken up by a 

given volume of red cells, in the presence of the patients plasma, under 

fixed laboratory conditions, is dependent upon the number of availablc TIT 

binding sites on the protein molecules of the plasma, The number of 

available TIT binding sites available on the proteins, is influenced by the 

concentration of TIT, of thyroxin, and of related compounds already bound to 

the patient~s plasma; If there are fewer unoccupied binding sites for TIT 

on the proteins, less I~l31 TIT might bind to the plasma proteins, and more 

I-l31 TIT might be free to bind to red cells, According to the above 

explanation, the red cell uptake of I-l31 TIT could at. least to some extent, 

depend upon the concentration of circulating thyroid hormonal compounds, 

and the cell uptake of TIT wuuld therefore to some degree correlate with 

thyroid activity. 

In an effort to avoid the many problems involved in the use of red 

cells to measure the free TIT in the blood, use of ion exchange resins to take 

up the TIT from the plasma has bcen instituted by Sterling and Tabachnick 

(l96l) and by others (Mitchell et al., 1960). Sterling and Tabachnick 

equilibrated l ml serum with I-131 TIT and l ml of an anion-binding ion 

res in. After shaking 90 minutes, the res in was washed three times wi th 

water, and the fraction of added radioactivity taken up by the resin was 
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measured in a well type scintillation counter. They reported that their 

resin method was highly accurate in separating the three main classes of 

thyroid state, 

A. Parrow of University Hospital, Uppsala, together with Werner and 

Taube, have recently (1962) published an interesting series of six papers 

relating to the TIT test. Parrow discusses measurement errors (Parrow et 

al., 1961). He reports (Parrow, 1962, Parrow et al., 1962) rather good 

results on euthyroid cases, over 90 % agreement between laboratory results 

of the TIT test and clinical diagnosis, en 616 euthyroid persons. Of 28 

hypothyroid cases, 25 % gave laboratory results which did not correlate with 

clinical diagnosis. Most interesting was his observation that among hyper

thyroids, there was a distinct difference between the results of the TIT 

test in toxic nodular goiter (TNG) and in toxic diffuse goiter (TDG), The 

correlation between the TIT test results and the clinical diagnosis in 

70 cases of toxic diffuse goiter was 90 % correct. In 37 cases of toxic 

nodular goiter, 57 % wrong correlation was found. These findings may 

support the view that these two conditions are not identical thyroid dis

orders. 

In conclusions I shall add the following remarks: 

(a) The I-131 TIT test for thyroid function has not been found to agree 

with the clinical diagnosis to the extent which Hrunolsky~s publication 

originally indicated. 

(b) The test results depend on almost entirely empirical findings, so 

that correlation of results of the test with thyroid activity 

are complex if not impossible, 

(c) Modifications of the method, especially the introduction of iron 

resins to measure free I-131 TIT in the serum have been attempted. 

This is a step in the right direction, since the use of erythrocytes 

introduces many variables in interpretation of the results of the test. 

(d) Great care in controlling the laboratory variables is of utmost im

portance. 

(e) Although there is apparently a correlation between the test results 

and the three main groups of thyroid acti vi ty, more elaborate and 

careful evaluation of this correlation is probably needed, and this 

test must be considered to be of doubtful use for general routine 

thyroid diagnosis at this time. It may become of general routine 

value in time. 
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HELKROPPSRÄKNARE, MÄTTEKNISKA OCH BIOFYSISKA ASPEKTER 

Kurt Lid;'.;n 

Radiofysiska institutionen, Lasarettet, Lund 

1. INTRODUKTION 

Metoderna att identifiera och kvantitativt bestämma små månf!der radio

aktiva substanser i människokroppen par på senare tid ägnats ett allt mer 
, 

ökande intresse, En viktig orsak till detta har varit behovet att på ett tidigt 

stadium kunna upptäcka en eventuell intern kontaminering hos det raskt stigande 

antal personer, vars arbete medför kontakt med radioaktiva ärnnen. Vidare har 

kärnvapenprovens globala radioaktiva nedfall medfört en transport av radio

aktivt material i naturen ända fram till människan sjålv, dår den radioaktiva 

kontamineringens storlek givetvis måste uppmårksammas noggrant. De avnncerade 

och mycket känsliga måtmetoder som på detta sätt kommit from, har emellertid 

som i många andra fall möjliggjort kliniska npplikationer av skilde, slag, 

och man kan redan nu skönja en utveckling, där helkroppsräkrnwe så småningom 

kommer ett ingå som normalutrustning vid alla större s,jukhus. Det är därfÖr 

angeläget, att de som kan komnm att ha ansvaret för denna apparaturs installe

ring och kliniska utnyttjande i tid sätter sig in i de problem, som är för

knippade med denna avancerade användning av de radioaktiva spårisotoperna inom 

sjukvården och den medicinska forskningen, 

Den medicinsim användningen av spåränmen för in vivo-studier syftar ofta 

till att bestämma den lokala fördelningen inom kroppen av det tillfÖrda snår

ämnet för att därigenom studera. fren det normala avvikande strukturer av ett 

organ, En annan viktig grupp av undersökningar innebär att man sölrnr följa me

tabolismen av spårämnet under längre eller kortare tid genom retentionsstudier. 

I det senare fallet kommer en omfördelning av spårämnet ofta att ske inom 

kroppen. En fÖrsvårande omständighet vid en bestämning av sådana spårämnens 

totala aktivitet i människokroppen utgör den stora utstråckninr; och den variabla 

anatomi med lägesförändringar av inre organ som människokroppen själv erbjuder. 

När man analyserar döda material, kan de flesta variabler kontrolleras. Man 

kan t.ex. standardisera storlek och form på de prov, som skall mätas, och 

därigenom normalisera självabsorption och spridningseffekter. Vidare kan ak-
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ti viteten fördelas homogent över hela provet, även om det är stort, och detta 

i sin tur placeras i en·mätgeometri som ger optimal registreringseffektivitet, 

Iilga_ a~ deE_S.'.': .f.ördelf!.r _k.'.':n_ utnztjj.'.':s _vid_ a_!!.tivi t~tsb~stä!!'_ni_ng .'.J:V_ h~l.'.': ~ii,nnis~,.O.:: 

krOpJ2.eE_. I fallet människan kan objektets storlek variera inom vida gränser. 

Fördelningen av det radioaktiva äronets kemiska bårare kan variere. mer eller 

mindre hastigt inom kroppen, beroende på de vårar ämnet tillföres densomma; 

vidare kan även när jiimvikt har uppnåtts stora olikheter mellan olika radio

aktiva spårämnen existera, t.ex. genom att ett visst element som krlium huvud

sakligen deponeras 1 muskelvävnad, strontium i skelettet, jod i thyreoidea 

o,s,v, Det är helt nödvändigt, att man har fullt klart fÖr sig dessa olika 

faktorers inverkan på den mätmetodik som man ämnar använda, och kHn ta dem i 

beaktande för den feluppskattning i bestäroningen som varje kvantitativ mätnin(l 

bör åtföljas av, 

2. B!\JWUUNDSSTRJ\LNING 

De helkroppsdetektorer, som för närvarande existerar, har en så hög 

känslighet att en betydlirt mindre kvantitet av gammastritlancle radioaktiva 

ämnen kan detekteras än vad kroppen på naturlig väg redan innehåller, Detta 

är av stor betydelse för monitorering av personer i radiologiskt arbete och 

för övervakning av kårnvapenprovens effekt på människan, Denna höga känslip:

het har möjliggjorts genom flera olika ntgärder, En av de viktigaste iir att 

reducera alla störande effekter från den strv.lning från vår omr,i vninc: som 

alltid är närvarande, Även om den medicinska användningen av spårfrmen oftH inte 

behöver arbeta med så extremt låga detekterbarhetsgränser som de nyss ni\Jnnda, 

så får man i alla fall komma ihåg, att när det gäller att föl.ja utsöndringen 

av ett spårämne under längre tid, kan dess aktivitetsnivå sjunka högst av

sevärt. Man bör då helst vara utrustad för mätning av små mänrder radic

aktivitet, Den reducering av bakgrundsstrålningell, som därvid är nödvändig; 

kanske kan illustreras genom följande upplysning, Den naturliga strålningen 

från kroppen skulle mad en godtycklig detektor utan bakgrundsavskärmninr: i 

stort· sett öka registreringsresultatet över balcgrundsstrålningen med ungefär 

3 %0, om vi bara beaktar den från kroppen emitterade fotonstrålningen, M0n 

i själva verket kommer kroppen själv att avskärma omgivningsstrålningen, som 

ju delvis passerar genom kroppen innan den når detektorn. Den effektiva re

gistreringen blir därför i stället 2 - 3 % mindre, d .• v, s .• en ändring i registre

ringen som är 10 ggr större än vad kroppen själv skulle bidra med och cl.etta 

dessutom i felaktig riktning, Det är dårför av avc;örande betydelse för mät-

ning av små mängder av radioaktiva ämnen i så stora objekt som människan själv, 

att denna bakgrundsstrålning och dess variationer i mätutrymmet reduceras till 

lägsta möjliga nivå. 
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Jag skall här nämna några exempel på bakgrundsproblem från verksam

heten i Lund, Fig. l visar vilken sorts strålning, som vi får från omgiv

ningen, Ett spektrum av fotoner, som bilden åskådliggör, har erhållits med 

en scintillationsspektrometer med llaJ-kristall placerad i ett källarutrymme 

med väggar, golv och tak av betong, där vi senare skulle installera en helkropps

räknare. Översta spektrum har erhållits utan nåeon avskärmning av kristallen 

alls, och de toppar som fÖrekommer kan lätt identifieras. Vid 2 ,6 MeV finns 

gammafotoner som avslöjar närvaron av torium, och vidare har vi fotoner frnn 

radiums radioaktiva sönderfallsprodukter. Det finns också en tydlif gamma-

linje vid 1,5 MeV som indikerar närvaron av kalium och dess naturliga radio

aktiva isotop. 4°K. Nästa spektrum har erhållits under pågående uppförande 

av vårt första järnrurn. Kristallen var då nå 5 sidor av 6 omgiven av ca 20 cm 

tjocka lager av järnplåt, Vi ser hur toriumkomponenten har minskat kraftigt, 

hur kaliumtoppen har reducerats men radiumseriens gammalinjer framkommer 

tydligare relativt till övriga delen av spektrum, Detta förklaras av att to

rium och kalium finns i betongen, och strålningen härifrån absorberas i järnet, 

medan radiumseriens olika ämnen genom den gasformiga mellanprodukten radon 

uppträder i lu~en. I det understa spektret har kristallen omgivits av det 

färdiga och nu väl ventilerade utrymmet, och då har även radiums störande in

verkan kunnat bringas ned till ett minimum, De gamma-linjer, som fortfarBnde 

framträder, härrör dels från små miinrcler kalium i flaJ-kristallen sji\lv och de

tektorns fotomultiplikator, och dels från en effekt nv elen kosmiska strålningen 

vid 0,5 MeV, Reduceringen av den av kristallen registrerade omgivningsstrål

ningen är avsevärd och av storleken 50 till 100 ggr beroende på var i spektrwn 

man gör jämförelsen. 

Effekten av ökande väggtjocklek måste givetvis vara av intresse att nbr

mare studera ocl1 i fig. 2 visas resultaten av en sådan undersökning, utförd 

vid Argonne National Laboratory (ANL) (Marinelli et al., 1961). Vi ser hur 

effekten av väggtjocklekar av 3 1/4" ned till 8" framträder inom olika delQr 

av spektrwn, och hur en inre beläggning av rwmnet med drygt 3 nua bly rcducere.r 

den lågenergetiska delen av spektrwn ganska avsevärt. I fif. 3 har ganska 

åskådligt effekten av Ökande järntjocklek angivits, och vi ser hur man efter 

ytterligare ökning av tjockleken över 13 cm endast får en l!ings[]Jll och relativt 

ringa reducering till stånd inom det studerade energiintervallet (Marinelli 

et al., 1962), 

Jag nämnde radonkontamineringen av luft, Den ventilering av ett mät

utrymme för lågaktiva ändamål, som alltid erfordras, måste inldudera ett 

effektivt luftfilter, rör annars inträffar endRSt vad fig. 4 visar. Fissions

produkter från det radioaktiva nedfallet finns i riklig mängd och bör givet-
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vis inte tillåtas att kontaminera laboratoriet, Vi ser här i spektrum nv ett 

sådant luftfilter närvaron av 95(zr+Nb), l06(Rh+Rb), l44ce, c1.v.s. isotoper 

med halveringstider från 2 mån. till 1 år, 

Det material som i övrigt kommer till användning vid en helkropps

räknaranläggning eller annan anläggning för roätning av små mänr;der spårämnen 

i större objekt, bör ju självt vara fritt från radioaktiv kontaminering, Bly 

som ofta är aktuellt, måste kontrolleras noggrant dårfbr att vissa europeiska 

länder levererar bly, som för dessa ändamål är helt oanv2ndbart. Däremot har 

vi funnit, att bly från Boliden _l\B i Sverige är helt överlägset i renhet. Ett 

material, som är välkänt för sin kontaminering, är vanligt aluminium, som så 

långt som möjli~~ bör undvikas inom en anläggning av denna typ. Åtminstone mås

te varje större aluminiumstycke testas genom måtning innan det monteras eller 

konnner till användning, 

Exempel på ett annat slag av materialkontaminering visar fiio. 5, Här 

har vi tagit en samling svetselektroder och placernt vid en känslig l"eJ-kristAll. 

Resultatet visar, att det finns både radium och kalium i dessa svetselektroder. 

Lärdomen av detta är naturligtvis, att så vitt möjligt undvika svetsnin~, när 

en anläggning för helkroppsmätning skall installeras. 

Att bakgrunden i en helkroppsräknare har ett ursprung som kan härleclos 

från olika källor är ju naturligt, och i ANL har mnn lagt ner mycket arbete pt\ 

att spåra dessa källor. Jag skall här ange några av de viktigaste resultaten 

man har kommit till. Tabell 1 gäller för enereiområa_et 0,12 - 3,0 MeV och 

en natriumjodidkristall med 18 cm c1iameter och 9 cm tjocklek. {Marinelli,1962, 

p.134), 

3. DE'rEKTORSYSTEM OCH MÄTGEOM_s<rRI 

En anläggning för extern in vivo-bestämning av rac1ioektive, grunmastrålare 

i människokroppen bör för att vara ändamålsenlig och flexibel så vitt möjligt 

uppfylla följande villkor: 

1) En för objektets bekvämlighet och apparaturens stabilitet lämplif! 

kort mättid, 

2) Registrerad impulshastighet bör vara oberoende av objektets form och storlek. 

3) Apparaturen bör ha en god energiupplösningsförmåga. 

4) Den bör vara känslig både för lågenergetiska och högenerl'etiska r:nmma

fotoner, 

5) Den bör kunna kalibreras utan att tillgripa människan sjf..lv som föremål. 

6) Apparaturens energikalibrering slrnll vara stabil och reproducerbar under 

långa perioder. 
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7) Den bör medge för uppgi~erna erforderlig geometrisk upplösnincsförmåga 

för studier av objektets lokala depåer. 

Det är bäst att genast understryka, att ingen idal' disponibel a:iparatur 

uppfyller samtliga dessa villkor. Man skulle naturligtvis önska sig, att alla, 

från människan utgående .fotoner kunde registreras med 100 % effektivitet och 

med mycket god energiupplösning. Man skulle i så fall på bråkdelen av l min. 

kunna bestämma kroppens kaliumhalt med mycket god statistisk noggrannhet, 

eftersom det i en vuxen människa produceres ungefär 25.000 kalium-40-fotoner 

per min,, av vilka de flesta lyckas tränl'a ut ur kroppen. Vi lir emellertid 

fortfarande r,e.nska långt från detta mål, även om de experimentelle, och tek--

nislm förutsättningarna finns för att komma detta ganska niira men i så fä.11 

till u·tomordentlir;t höga kostnader. Den i Los J\lo.,mos, USA, utvecklade vätsl:e-, 

scintillationsräknaren Hquco II med 4 'lf-·geometri utgör doc)t ett stort steg på väg 

mot 100 % effektivitet, Dess konstruktion beskrives kanske lätte.st med h,jälp 

av fig. 6 (Vandilla et al., 1962). Objektet människan placeres j ett tråg, 

som skjutes in i en smal tunnel om(liven av den scintillerande 6·-kantiga vätske··· 

cylindern med 30 cm tjocklek på vö.tskeskiktet. Scintillationcrna från de i 

vätskan helt eller delvis absorberade fotonerna uppfångas av ett större anto.l 

stora fotoceller, 24 st med vardera 40 cm diameter. De elektriska pulserna 

från dessa omhändertages, förstärkes och e.nalyseras med hji\lp av 6 st enlrnnals

analysatorer. Bakgrunden reduceras med de avskiirmo.nde barriiir'er som demonstre

ras av fi.g. 6. I ändarna på denna helkroppsrälmare förloras naturligtvis en 

liten bråkdel av de fotoner som lämnar kroppen. Festen, d,v.s. huvudparten, 

penetrerar scintillationsvätskan. Om det gåller 40K-fotoner ger ca 50 % av 

dessa upphov till scintillationer, resten försvinner ut. För ett punl<tformigt 

preparat år effektiviteten rör kalium i området O,l - 1,68 MeV 75 % tot,alt med 

en bakgrund av 2000 ips. 

En annan version av denna vätsk~scintillationsräknnre som i princip 

innebär, att man klyver scintillationscylindern i två halvor, utgör den s .k. 

2 'lf-räknnren eller Geneveräkno.ren ( fig. 7) som utvecklades på samma labora

tori UJn och utställdes i full drift i Geneve vid den andra stora konferensen 

betrii.ff~,nde atomenergins fredliga utnyttjande 1958 (Anderson et aL, 1958). 

Man bör med den kornnia upp till ungefi'.r hälften av 

räkna.ren, 

effektiviteten rör 4 1f-· 

Svårigheten 1ned vätskescintillationsråknaren är som bekant, att foto-

nens hela energi inte avges till vätskan utan endast en bråkdel, varvid smotidigt 

väsentligt mindre scintillationsl,jus produceras än i en NaJ(Tl)·~kristHll·

spektrometer. Dessa små pulser kan inte förstärkas hur mycke~. som helst, efter-
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som då impulser från bakgrundsstörning och termiskt brus i fotomultiplikato

rerna också kommer med i spektrum. Energiupplösningen blir med andra ord 

ganska dålig, och jag skall med ett par exempel åskådliggöra vad detta inne

bär, Fig. 8 visar ett sammansatt spektrum upptaget med Humco Il i Los 

Alamos (fig. 7), I bilden visas enstaka spektra för ämnena l37cs, 65zn och 40K. 

Sammansättes dessa spektra, får man ett spektrum av den heldragna linjens ut

seende, där de enstaka komponenternas andel inte framträder särsldlt väl. 

Då är att märka, att det gäller punktpreparat med samma aktivitetsmängd för 

varje isotop. Motsvarande spektrum upptaget med en kristallspektrometer med 

en människa som objekt visas i fig. 9 där garmaaenergierna från 137cs, 65zn och 
4 0K väl separeras från varandra och lått kan bestämmas, även om deras andelar 

är olika stora, Vid ett dubbeltracerförsök på människa är samtidig all!llys 

av en större och en mindre aktivitet en mycket väsentlig faktor att beakta. 

Ett annat exempel kan visa vad det kan betyda, Fig. 10 demonstrerar ett 

spektrum från en person i norra Sverige med förhöjd 137cs-kontaminering 

(Liden, 1961), På 137cs-toppens högenergetiska sida förekommer en puckel 

iakttagen redan i de allra första spektrena av denna typ som vi hade tillfälle 

att studera i Lund. Den ser vid första påseendet ut närmast som en effekt av 

statistiska fluktuationer i registreringen, men återfanns i olika objekt och 

befanns vara reell. En närmare analys har sedermera avslöjat, att vi här 

hade en för människans radioisotopkontarninering ny isotop nämligen l3 4cs 

(Liden et al. , 1962) , Förekomsten är bara ca 1 % av 13 7 Cs och således uppen

barligen en sak som mycket lätt kan förbises, om inte apparaturens energi

upplösning är god. Med vätskescin"!;illationsräknaren skulle denna situation 

ha varit helt omöjlig att analysera eller att ens komma på spåren. 

Den höga effektivitet på ca 50 % för t.ex. kalium-40-fotoner som en 

4 11-räknare fW vätskescintillatortyP har, innebär emellertid en betydande 

fördel genom den mycket korta mii.ttid som erfordras för t.ex. bestämning av c'en 

naturliga kaliumhalten i människokroppen. På en mättid av 100 sek. kan man 

få fram ett kaliumresultat med 2 % statistiskt standardfel men naturligtvis 

endast under förutsättning,att inga andra kontaminerinesisotoper stör mät

ningen inom de energikahaler som utnyttjas för kaliumbestämningen. Vidare 

tillkommer kalibreringsfel. Den korta mättiden innebär emellertid, att nwn 

har lätt rör att hålla mätanordningen stabil under denna tid, och o.tt risken 

för bakgrundsvariationer radikalt reduceras. 

Beträffande 2 ~-räknaren bör det nämnas, 8tt den har utnyttjats i 

stående montering, så att mätobjektet, människan ifråga, helt enkelt bar pro

menerat in i det halva cylinderskR-'- som utgör detektor. 



En annan typ av räknare med relativt hög effektivitet bygger på anv~nd

ningen av stora plastblock, i vilka man inkorporerat ett funne, som gör plasten 

ifråga scintillerande vid absorption av gannna-fotoner. Det är särskilt vid 

Medical Physics Department i Leeds, England, som man sysslat med plastscintilla

torn som detektor för helkroppsräknare, och fig. 11 visar en uppställning så

dan den användes där (Burch et al,, 1962), Tre stora plastblock utnyttjas i en 

stolgeometri med ett block mot magen och två i ryggen: plastblockens storlek 

är 50 cm x 25 cm x 16 cm med halvcylindriska ändar. Två. 711 fotomultiplikatorer 

har anslutits till vardera blocket, Deras detektoregenskaper och registrerings

effektivitet motsvarar ganska nära en vätskescintillator av samma storlek, 

Energiupplösningsförmågan är således dålig, effektiviteten är gv.nska god men 

givetvis beroende på hur stor del av kroppen som täcks av plastblock. Miittiden 

är beroende av denna geometri men kan göras ganska kort. De praktiska fördelar

na med ett plastblock i förhållande till en mer eller mindre eldfarlig eller 

på annat sätt toxisk vätska är uppenbara, och enda begränsningen är viil svårig

heten att tillverka en fullständig 4 n plastblocksräknare, Planer ~å en dylik 

redovisas emellertid från Belgien (Delwaide et al., 1963). Med systemet i fig. 11 

kan man enligt de uppgifter som finns göra en kaliumbestämninc; med 3,3 % sta

tistiskt standardfel på 100 sek och bakgrundsbestämning under 60 min. Jag vill 

redan nu påtala, att dessa noggrannhetsuppgifter än så länge endast rör de 

statistiska variationerna, Frågan om den korrekta kalibreringen för kalium

bestämning i människokroppen måste diskuteras separat, 

Den tredje huvudtypen av detektor för helkropnsmåtning utgör de oorga

niska kristallerna, Det är frfunst stora ~'aJ-kristaller med Tl-aktivering som 

är aktuella, även om CsJ-kristaller med Tl-aktivering på sene.re tid bödat få 

viss betydelse för speciella ändamål t.ex. för satellitmätning av månens spektrwn! 

Dessa NaJ-kristaller har en i förhållande till vätske- och plastscintillatorerna 

mycket god energiupplösningsförmåga och möjliggör dä.rmed förutom bestämning 

av aktivitet även identifiering av de radioaktiva ämnena. De måste emellertid 

förses med en pulsanalysator, som ger rättvisa åt kristallens effektivitet och 

energiupplösning, d.v.s. pulserna måste kunna sorteras efter storlek i 100 till 

200 grupper (kanaler) med en mångkanalsanalyse.tor så att ett fullständigt 

spektrum erhålles, 

NaJ-kristallernas storlek var för bara 10 år sedan mycket blygsron; man 

kunde göra dem ungefär 3 cm i diam, och 2 cm tjocka, medan man idag har möj

lighet att tillverka kristaller som år 30 cm i diameter och 15 cm tjocka. En 

sådan enkristall är naturligtvis en märklig produkt av modern teknik: den vä

ger ca 24 kg och representerar en kostnad av storleksordningen 100,000 kronor. 

För helkroppsspektrometri erfordras emellertid inte nödvä.ndigtvis denna storlek. 
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Särskilda utredningar har utförts främst vid Argonne National Labore.tory i 

USA om optimala storlekar (May et al., 1962) och man torde med rätt stor 

säkerhet kunna säga, att en tjocklek på 10 cm på en kristall är optimal 

för de isotoper och gammaenergier som kan bli aktuella, Dimnetern på kristal

len kan sedan varieras för att Öka den totala effektiviteten; upp till 20 cm 

dimneter är rimligt. En ytterligare ökning av diametern innebär troligen en 

försämrad geometrisk form på kristallen gentemot människan som objekt och 

därmed viss risk för större beroende av objektets form, En ganska idealisk 

form utgör den standardstorlek på 12 1/2 cm i tlima. och 10 cm tjocklek som 

användes på åtskilliga håll. Om man emellertid skulle önska konstruera en 

4 11- geometri av NaJ-kristaller, teoretiskt i och rör sig tänkbart, skulle 

man emellertid stöta på för det första ett mycket betydande kostnadsproblem, 

flera miljoner kronor, och vidare problemet att injustera lika kii.nslighet 

för smntliga fotomultiplikatorer som då blir erforderliga. För d,, flesta än

damål räcker emellertid en mera blygsam uppsättning, Den ursprungligen i 

Argonne utvecklade mä:tgeometrin, den s.k. 42 cm-stolgeometrin ser ut som fig. 

12 visar, Stolen lutar 45° mot vågplanet, och sedan har vi 90° vinkel mellan 

rygg och sits och mellan sits och stödet för benen. Kristallens undre centrum 

befinner sig 42 cm från ryggen och från sitsen. Det är naturlivtvis uppenbart, 

att för en isotop vars position ena gången är i främre och andre. [(ånren i bak

re delen av kroppen, måste denna geqmetris effektivitet variera högst betydligt, 

Emellertid har man genom ett flertal undersökninc;ar funnit, att for i kroppen 

jämnt fördelade isotoper, till vilka man kan räkna alkalimetallerna, såsom den 

naturliGa 4 0K-isotopen och kärr.vapenisotopen 137Cs, så ger denna geometri 

tillfredsställande mätnoggrannhet för objekt av ganska varierande storlek, 

åtminstone mellan 50 - 90 kg, 

För att undvika alltför stor effekt av ojämn isotopfördelning i kroppen 

kan man emellertid utnyttja en mätgeometri enligt fig, 13. (Cederqvist et al., 

1962). En kristall ovanför och en under patienten fÖrflytta.s med konstant has

tighet längs kroppen från huvudet till fotändan utan särskilda kollimator

arrangemang, och totala impulsspektrum registreras. Denna geometri, som vi 

kallar för hårgeometri med scanning, har gett oss betydligt korrektare resultat 

vid bestämning av kroppsaktiviteten. Detta har kontrollerats genom unclersökning 

av patienter i både stolgeometri och i bårscanninggeometri samt genom samtidig 

insamling och mätning av exkreta. Fig. 14 visar en person som studerats på 

detta sätt med 131J i. v. Stolgeometrin ger väsentligt högre retentionsvården, 

63 %. efter 24 tim. mot 34 % för bårgeometrimätning. Insamlade exkreta reduce

rar den kvarstående retinerade aktiviteten och kryssen avser denna så beräknade 

retention , Dessa värden tycks falla något ove.nför de med bilrgeometrin mätta. 
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Det är vanligt att vi får denna effekt, och vi har anledning misstänka, att den 

välkända svårigheten för en patient att 100 %-igt insamla sina exkreta alltid 

spelar större eller mindre roll i dessa sammanhang förutom tänkbara förluster 

genom andra vägar, exempelvis genom svettning. 

Kristallspektrometern för helkroppsmätning av människan har på några 

håll utformats med hjälp av flera kristaller, och fig. 15 visar en numera 

kommersiellt annonserad typ med 4 större kristaller och en nl\got mindre i 

centrum med kollimator för lokala mätningar (Roulston, 1961). Särskilt i 

England har man på flera håll använt denna mångkristallanordning, lf - 8 

kristaller av storlek 10 cm i diameter och 5 cm tjocka kommer till användning 

på institutet för "Radiological Protection Service" i London (Vennart, 1963). 

För samtliga dessa diskuterade geometrier är mätresultatet beroen,J.e av 

objektets storlek, d,v,s. ett av de ovan nämnda villkoren har över huvud taget 

inte uppfyllts av något av detektorsystemen. Man menade Jrnnske från början 

att 4 11-räknaren enligt Los Alamos' utförande skulle vara oberoende av kropps

storleken, men en· närmare analys har visat, att man för detta system har ett 

minst lika stort kroppsstorleksberoende för t.ex. kaliumbestämning som man har 

för kristallspektrometern. Denna effekt utgör omkring 5 % i minskad effekti

vitet vid 10 kg ökning av kroppsvikten, Att inte effekten för en enkristall

spektrometer i stolgeometri är betydligt större än så förklaras av att den 

större personen kommer att ha vissa delar av sin kropp närmare kristallen, 

som på så sätt kompenserar den ökade absorptionen av från bakre delar emitter

ande fotoner. 

En speciell mätgeometri för absolutbestfunning av kroppsradioaktivitet har 

närmare studerats vid Massachusetts Institute of Technology i Boston; redan 

1937 publicerades en första artikel härom (Evans, 1937). Den går ut på att 

placera en person krökt längs en cirkelbåge enligt fig, 16 med kristallen i 

cirkelbågens centrum. Vitsen är naturligtvis att varje del av kroppen befinner 

sig på samma medelavstånd från denna kristall, som i och rör sig inte får ha 

en alltför oregelbunden geometrisk form jämfört med en sfär. För ntt kompen

sera för absorptionen i kroppen och för ojämn fördelning vändes personen ifråga 

sedan på mage och får kröka sig i en något ovanlig riktning. Självabsorptionen 

i kroppen bestämmes sedan med små preparat av den isotop det räller, som pla

ceras på 3-4 punkter under objektet som således vid en tredj0 mätning själv 

tjänstgör som absorbator för den strålning, vars medelabsorption i kroppen 

man på detta sätt kan bestämma och korrigera för. Av all~ de hittills diskute

rade geometrierna bör givetvis denna vara den mest invändningsfria och den som 

möjliggör korrekta korrektioner. 
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4. PULSANALYS OCH DATJ\BEHANDLING 

Ett effektivt utnyttjande av de informationer som en helkroppsräknare 

ger, förutsätter, att man har tillgång till en flerkanalsanalysator, med vars 

hjälp man samtidigt kan registrera flera olike. avsnitt av det spektrum som 

respektive helkroppsräknare ger. I sitt mest avancerade utförande får man en 

registrering av spektrum i sin helhet med en mångkanalsanalysator. Vad dette 

innebär klargör man enklast !lenom att betrakta fig, 17, som visar ett spektrum 

precis så som det registreras på oscillografskärmen till en 100-kanalsanaly-· 

sator, De elektriska impulserna frr.n kristalldetektorn sorteras på 100 olika 

kanaler allt efter sin storlek och lagras i rninnet till denna analysator, 

Varje enskild punkt i detta oscillogram representerar på y-e.xeln totala antalet 

impulser i en viss kanal i en linjär skalo., och impulsens storlelc avläses från 

0 till 100 på x-axeln, Var lO:e kanal är starkare markerad av oscillograf

röret, Vi har i fig, 17 ett spektrum av 22!1a med gammafotoner vid 1,28.MeV, 

och förintelsefotoner av 0,51 MeV, Med 20 keV/kanal skall i detta fä.11 0,51 

MeV ligga i kanal 26 och 1,28 MeV med lika många impulser i kanal 64 och 65, 

Innehållet i detta spektrum kan sedan skri vas ut med en elektrisk skri vnv1skin, 

som styrs av analysatorn. Det är givetvis möjligt att lii.gga 1,28 MeV-toppen 

och därmed registrera bidraget från 22!1a vid ett tracerförsök i en helkropps

räknare, Man har emellertid då inga kontroller på andra föroreningar, man ken 

inte utnyttja den information som strålningsemissionen från kroppen totalt 

innehåller utöver själva fototoppen vid 1,28 MeV etc. 

Den enklaste formen av databehandlinr; av spektre. av denna typ utgör 

den subtraktion av bakgrund som alltid måste utföras vid radioisotoi:imätningo.r. 

Med en modern mångkanalsanalysator kan man nfonligen registrera en bakgrund ne

gativt i ena halvan av minnet och överföra den till den andra halvan omedelbart 

före en mätning, De nytillkomna pulserna addero.s då till den nec:ativa bak

grunden och fyller på tills man till sist får ut ett positivt nettospektrum 

enligt fig. 18. Detta- nettospektrum skrives ut, motsvarande halvn P'~- minnet 

0-ställes och den lagrade bakgrunden överföres återi['en och så är det klart för 

ny mätning. Denna procedur kan dessutom automatiseras. Förutsättningen är na

turligtvis, att det är samma typ av undersökningar som pågår, så ntt samma bak

grund är aktuell, 

Gör man en spårundersökning med två eller flera spårisotoper Jmn det 

vara nödvändigt att separera bidragen från de olilm isotoperna för att få fram 

deras kvantitativa andelar. Man får då först subtrahera det sriektrum, som 

har högsta gamma.energin och vars storlelt man kan förutse. Fig. 19 kan hjälpa 

till med att åskådliggöra proceduren ( Edvarson et al. , 1959) , I detta gamma

spektrum av ett regnvattenprov kommer den energirikaste toppen från 140 (:Ba+LD.). 
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På grund av toppens storlek kan l40(Ba+La)-bidragets totala spektrum fastställas 

och subtraheras från det primärt erhållna bruttospektrum. Man får då den pricka

de kurvan, där den energirikaste toppen vid 0,75 MeV utgör bidrag frnn 95(zr+Nb). 

Dess totala spektrum kan sedan subtraheras från det sekundära 140(Ba+La)-fria 

nettospektrma. Detta resulterar i föreliggande fall i det spektrum som tredje 

kurvan, den heldragna,anger. Vi får där en kraftig topp vid 0,5 MeV som ut

göres av 1O3nu huvuclsaltligen. Toppen något över 0 ,6 MeV är statistiskt så 

dåligt säkerställd, att man nog skall akta sig för att draga några slutsatser 

beträffande dess ursprung, En ytterligare avskalning av l03nu:s spektrum ger 

till sist den undre prickade kurvan. Vi har fortfarande kvar en mycket mar-

lrnnt topp vid ungefär 0,14 MeV, och man vet, att den härrör från 141ce och 144ce. 

Det är tämlieen klart, att denna procedur bör kunna passa väl för progrrunering 

till en databehandlingsmaskin ocih så har även försökts på många håll. Ett 

avgörande problem i sammanhanget är emellertid, att energikalibreringen och 

stabiliteten på detektorsystemet måste vara utomordentligt hög. Man inser ju 

lätt, att en subtraktion av ett spektrum med en kanals förskjutning eller dy-

likt kan leda till rent artificiella toppar. Analysen av ett spektrm11 kan 

också utföras genom andra subtraktionsförfaranden som {\rundar sig på minsta 

kvadratmetodsanpassning av standardspektra för detektorgeometrin ifråga. 

En modern mångkanalsanalysator medger i allmänhet inspelning av ett 

spektrum på hålremsa eller på roaenetislt tape. Erfarenheten med den mag,netis

lm tapen vis ar, att dess snabbhet är en stor fördel, medan man kanske ännu in

te kan påstå, att apparaturen för ändamålet är helt tillförlitlig. 

För två isotoper, exempel vis 4 0JC och 13 7 Cs, i kroppen behövs :rngen in

vecldad databehandling, men det som erfordras år en korrektion till exempel 

i l 3 7 Cs-området för den del av 4 OK: s comptonspridda fotoner som hrunnar i Cs

kanalerna. För människan och en 20 x 10 cm kristall utgör denna andel ca 

22 % av antalet impulser i 40JC-fototoppen själv. På liknande sätt kan korrek

tioner utföras för andra dubbeltracerförsök eller för 4°K:s bidrag i t.ex. 

BSsr-området, i 47ca-området etc. 

5, KALIBRERINGSMETODF,R 

En helkroppsräknares kalibrering för absolutbestämning uv en eller 

flera radioaktiva ämnen i människokroppen är ett ganska besvärligt problem att 

lösa, Endast i det fv.11, att det gäller en enda isotop med en markerad eamma

linje i spektrum, kan man med säkerhet bestiimma motsvarande radioaktiva ämne 

genom att till personen ifråga tillföra en känd mängd av samma radioaktiva 

substans och bestämma ökningen i impulstal i det aktuella energiområdet. Ett 
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villkor härvidlag är emellertid att fördelningen av kalibreringssubstansen 

kan e.ntas vm:a precis densamma som för den substans som undersökningen av-

såg att bestänl!na, Redan här kommer således en komplikation in, nämligen 

att kalibrering med hjälp av människan själv förutsätter att kalibrerings

isotopen har uppnått jämvikt i kroppen och representerar samma fördelning som 

det ~mne cri vill studera, Detta kan ofta betyda, att man måste komplettera 

kalibreringen med en nogs1·nnn insamling av exkreta i avvaktan på att jämvikt 

skall uppnås. Exkretaaktiviteten får därmed representera den förlust man 

under b.den har gjort. För lrnlibrPringar av denna t;rp bör man naturligtvis 

i första hane). söka utnyttja isotoper med kort halve:dngstid för att minska 

strålbel&.ctningen, Då kan situationen uppkonuna, att erforderlig tid inte är 

inom räckhåll för att hinna få utbyte med alla kroppsystan som innehåller 

substansen ifråga. För kaliumbestämning finns isotopen 42K !'led en y-energi 

mycket nåra 11 °K, nä.>nligen 1,52 resp. l,lf6 MeV och med en halveringstid på 

12~5 tim.. Det utbytba:ra kalie-C i kroppen anges vanligen ·C.ill 90 .. 95 %, och 

det innebi?,r att 5 - lO % av kroppens F.aliiJJU inte incm den korta tid son1 nämnda 

halveringstia. medger, korruner att bli representerat vid kalibrerings försöket. 

Detta behöver dock inte vara någon större felkälla, om det kalium som inte kan 

utbytas, befinner sig något så när j ä.mnt fördelat över kroppen i likhet med. 

det utbytbara kalie1J. Det illustrerar emellc:ctid en svårighet när det gäller 

att uppnå en god nogp,rannhet vid kalibrering (jfr. De:!.waide et al., 1963). 

En viktig utväg måste vara att försöka utnyttjo. en mätgeometri, som 

äx· så olrä.nr:.lig scin 111öjligt för lolcala variationer inon1 krop1)en ev d2t spår

funne som man önskar studera, Den förut diskuterade bårgeometrin med scanning 

har därför varit av betydande värde för de medicinska undersökningar som be

drives med hclkroppsräknaretelrnik i Lund. 

En annan väg att kalibrera utgör användningen av modeller eller fantow. 

Önskemålet att undvika onödig tillförsel av radioaktiva substanser till en 

inännisJ~a gör v,tt sådana metoder bör användl:ts så långt så är n1öjligt. För i kroppen 

jämnt ffo:delade ämnen lrnn denna möjlighet vara tillräckligt bra, men när spe

ciella depåer e:;~isterar i olike, organ, kan proble1nen att efterlilcna månniskan 

och dess biologiska variationer bli betydancle. Som preliminära studier av för-· 

delnings·- och geometrikänslighet på apparaturen ä:c naturligtvis fantomstud.ier 

utmärkta, och det är av den anledningen som man intresserar sig för korrekta 

anatomi.ska modeller av männis~rn av den typ med olika organ tillgängliga för 

påfyllning 1:w J.ösning2.r som numera saluförs, En nackdel är, att storleken på 

ett dylikt fantom inte kan varieras. EnkJ.are människomodelle:c byggda av cy

lindrar av rör av olike. dimensionec eller av sockersäckar, som kan hopfogas till 

önskade storle}{en, har också 11aft en betydfl.nde e.nvä.ndning i v?i.1~a undersökningar. 
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6, MÄTNOGGRANNHET 

Den mätnoggrannhet man kan uppnå sammanhänger naturligtvis med åt

skilliga faktorer, Apparaturens effektivitet och den statistiska osäkerheten 

är några av de viktigare, Den störning som bakgrunden därvid innebär, måste 

alltid hållas under kontroll. En sammanfattnintt av situationen kan ges i 

följande uttryck för den procentuella standardavvikelsen cr: 

.j. 

100 (B B+S)2 a = +--
s tB ts 

(1) 

l. 
100 ( 1 + l+i.i;t )2 

eller a = -- l. 
tB (a s)2 ts 

(2) 

där S och B är netto- resp. bakgrunds-impulstalet per tidsenhet och t 8 , 

tB totala mättiden för brutto- resp, bakgrundsbestämning; e< = ~· ' 

Om vi har en källa för strålning, vars intensitet är väsentligt mindre ån 

bakgrunden, och vi gör en bakgrundsbestämning under samma mättid som brutto

mätningen, blir standardavvikelsen följande: 

a = 
100 • /2 

It s 
om e< < < 1 och t 8 = tB = t ( 3) 

Det betyder, att bakgrunden B kan växa kvadratiskt, medan S endast växer 

linjärt med bibehållen statistisk noggrannhet vid samma observationstid 

för bådadera, Med andra ord, en önskvärd ökning av nettoimpulstalet S kan 

uppnås genom förbättring (t.ex. ökad storlek ) av detektorns effektivitet, ty 

även om dess bakgrund samtidigt ökar, erhålles färbättrad mätnoggrannhet, så 

länge inte bakgrunden ökar mer än kvadratiskt jämfört med S. 

Ä andra sidan framgår också, att mättiden på känt sätt måste ökas 

kvadratiskt för att vi skall kunna uppnå en linjär förbättring i måtnoggrann

heten, d,v.s. en reducering av a med en fa.lttor 2 kräver en Ökning av mättiden 

med en faktor 4, och detta både för brutto- och bakgrundsbestämningen. 

Det kan vara värt att påpeka, att för S < < B bakgrundsbestämning 

under mycket längre tid än för bruttomätningen maximalt kan förbättra 

standardavvikelsen endast med faktorn L = 0,71, d.v.s. en reduktion av 
12 

a med 30 % som framgår ur ekv. 1 genom att ~ går mot O för stora vården 
B 
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Man kan utvidga exemplifieringen till en situation, då bakgrunden är 

ungefär lika stor som nettoimpulstalet, d,v.s. a "i.· Ekvation 2 ger då 

ett uttryck för procentuella standardavvikelsen: 

1 

a = 100 ( l:. + .s )2 
/S tB tS 

(4); 

fÖr tB = tS t fås 100/3 1 ( 5) = a = 
/t rs 

Det .innebär, att en ökning av S 

ringstid, t, proportionellt mot 

och därined av B reducerar a vid samma registre-
1 

rs 
Om nettoin'ipulstalet är betydligt större än bakgrunden, kommer den senare 

att ha föga betydelse, och dess noggrannhet 

vikelsen a förändras därvid på vanligt sätt 

kan vara rätt liten. Standardav-
. 1 proportionellt mot ~ 

/S' 
Om således endast den statistiska mätnoggrannheten skall bringas ned 

till lägsta möjliga värde, innebär det, att ökad effektivitet på detektorn 

är önskvärd, samtidigt som kraven på reducerad bakgrund blir mindre väsentliga 

att uppfylla, 4 1r vätskescintillationsräknaren framstår då som den hittills 

i särklass effektivaste helkroppsräknaren. En jämförelse med användning a.v 

Lindells (1962) generella godhetstal G ger de resultat för olika helkropps

räknare, som tabell 2 visar, Man frågar sig med vilken högsta noggrannhet en 

kaliumbestämning med Humco II skulle kunna göras, Man har närmare undersökt 

denna fråga i Los Alamos med målet att se om man kunde uppnå 0,1 % mätnog

grannhet, Tabell 3 visar en sammanställning på de utförda testerna, Man dis

ponerade Humco II under 16 dagar för enbart bakgrunds- och kaliwnmätningar, där 

man bestämde bakgrunden i perioder om 8 min., 33 min., 2,2 tim. och 8,8 tim, 

under daglig kontroll av att stabila förhållanden i övrigt före fanns, Det 

mycket stora antal bakgrnndskörningar, som således gjordes, tillåter en statis

tisk analys av dessas signifikans och visar, att för 8 och 33 min. perioderna 

stämmer den statistiska spridningen av resultaten med den beräknade standard

avvikelsen. Men när observationstiden för bakgrunden ökas till 2,2 tim., 

sker inte längre en motsvarande förbättring; felet i det enskilda mätvärdet 

beränat enligt minsta kvadratmetoden är fortfarande ungefär detsamma som vid 

de korta bakgrundskörningarna, trots att det statistiska standardfelet minskat. 

Detta intressanta resultat måste tolkas så, att apparaturens totala stabilitet 

inte är tillräckligt god för att man skall få någon nytta av längre mättider 

än ca 1/2 tim, Detta innebär samtidigt, att man inte uppnår bättre än unge

fär 1 % mätnoggrannhet vid bestämning av kaliU!Uhalten i människokroppen. De 

övriga uppgifterna i tabellen ger ungefär srumna resultat, Härtill kommer emel

lertid ett kalibreringsfel uppskattat till ca ± 3 %. 



u15. 

Denna undersökning ger anledning att ifrågasätta även helkropps

spektrometern med sin väsentligt lägre effektivitet som en användbar mät

metod för kaliumbestämningar, då kalibreringsnoggrannheten ännu inte för 

någon apparatur uppgivits till bättre än • 3 %. Med en 20 cm x 10 cm 

kristall i stolgeometri har vi en standardavvikelse på 2,9 % vid 30 min. 

registreringstid, Givetvis kommer kalibreringsosäkerheten att för en och 

samma person inte spela någon nämnvärd roll, om man vill följa enbart änd

ringen i totala kroppsinnehållet av kalium eller av någon annan isotop re

lativt jämnt fördelad över kroppen. 

Som allmän och mångsidig informationskälla för helkroppsräknares kon

struktion, funktion och användning rekommenderas de böcker och samn1anställ

ningar som anges under referenserna Marinelli et al,, (1961, 1962) och 

Vandilla et al. (1962), 



Tabell 1. Källorna till bakgrunden i ett järnrum; NaJ(Tl) 

r/J 18 cm x 9 cm, Från A.N.L., USA. 

Källa l m % 

Fotomultiplikator 100 17 

40K i kristallen (2 ppm) 30 5 

Kosmisk strålning 155 26 

Radonsönderfallsprodukter 40 7 

Järn och bly 160 27 

Okänt ursprung 115 18 

Totalt 600 100 

Tabell 2. Olika helkroppsräknares effektivitet och mät

noggrannhet. G = Lindells godhetstal för effek

tivitetsjämförelse. 

Vätske- 3 plast- NaJ(Tl) 
scint. block r/J 8"x4" 

Geo1n. 4 1T stol 42 cm stol 

BG; ips 380 24 0,8 
4°K-eff, 
ips/g K 84,5 18,2 l,22 

Tid för 3 % 
S.D. min. l,2 2,4 26 

Godhet G 0,037 0,019 0 0017 
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'l'abell 3, 

serial 

Begrånsnincr, av mi-itnoggr8nnheten för l;aliu1n-l)estBmni ng 

i l!umco II pi\ grund av ba.kgrundsinstabilitet. 

Standard Deviation 
(per oent) ol Background cr i Adult 

Kun'ber ol Ouration Huaber ol Pot11.ealua 
Ncr. Deterainatione ot Teet Averages Tille Statiotical Observed (per <ient) 

509- 2,838 16 daya 709 8 19in 0.26 0.24 LO 
52& 177 33 M(n 0.13 o.15 0,63 .. 2.2 hr 0,065 0.21 0.90 

11 8.8 hr 0.032 0,25 LO 

11.85 480 13 hr 120 l. 7 1'in 0.52 0.4.9 2,1 
30 7 •in o.2a 0.25 1.1 
1 27 11.in 0, 13 0.16 O.? 

1234 ... 13 hr 121 l. 7 lllin 0.53 0.49 2.1 
30 7 min 0.27 0.21 1. 1 

7 27 nin o._13 0.27 1.0 

u17, 
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Fig, 1, Bakgrundsreduktion i jii.rnrum rör helkroppsrälrning 

2,5 x 2,1 x 1,9 m3, Överst: röre upprörandet; mitten: detektorn p& 5 si

dor av 6 omgiven av 20 cm järn; untlerat: fiirdigt mätrum, '/; 7 ,5 cm x 5 cm 

NaJ(Tl) kristall, 

Ul8. 



\119. 

5,000f:f'""o:---------------------------

8' Fe + 116" Pb 

0.25 o.~ o.1e1 1.0 J.2Ci ... 
EHERGY(MEV)~ 

Fig. 2, Väggtjocklekens betydelse för bakgrundsreduktionen i .iärnrum. 

I understa spektrum har järnrwnrnets inre dessutom ett 3 rom t,iockt blyla.ger på 

väggar, golv och tak, r/J 20 cm x 10 cm NaJ(Tl) kristall. Från fi.rgonne ;·let, 

Lab,, USA, 
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Fig. 3, Bakgrundens reduktion inom 40K-omrii.det 

för olika väggtjocklek. Från A. i;. I,, , USA. 
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Fig, It, Gamma-spektrwn av lui'tfilter med" kärnvapen

nedfall fri\n april 1959, 
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Fig, 5, Kontaminerade svetselektroder, 4°K vid 1,5 MeV, 

Ra-sönderfallsprodukter vid 0,6, 1,1 och 1,8 MeV, 

Fig, 6, Järnrum med 4 11 vätskescintillationsräknare 

för helkroppsräkning, Los Ala.mos, USA. "Humco II" 
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Fig, 7, Vätskescintillationsräknare för helkroppsmätning i 

2 11 geometri. Utvecklad i Los Alamos, USA och nu i Landstahl, 

Tyskland, "Genco", 
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styrka av 137cs, 65zn och 4°K separat samt för dessa tre i samma 
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Fig, 10. Spektrum av en nordsvensk med förhöjd 137cs-koritamine

ring (0,66 MeV) (överst) samt av en sydsvensk med samma kaliuminnehåll 

(l,46 MeV), Under 0,2 MeV har spektrum·erhållits med 5 mm tjocka NaJ(Tl)

kristaller, över Ö~2 MeV med en '/J 12,5 x lO cm kristall, Puckeln vid 

0,8 MeV härrör från 134cs. 
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Fig, 11, Järnrum med 3 plastscintillatiotrndetektorer 

50 cm x 25 cm x 16 cm för helkroppsmätning. Från Leeds, J<'.ngland, 
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Fig. 12, Stolg~ometri för helkrop_psJTditninp; i järnrum, 

Fis, 13, Bii.rgeometri med förflyttning av kristallen 

med konstant hastighet över ob,iektet, son placeras dels pii. rysr;, 

dels på mage, 
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Fig. 14, Totalretentionsstudie rned helkroppsräknare i stol

geometri, i bårgeometri och med urinaktivitetsbestiimning, Försöksper

sonen förlorade under lsta dygnet en urinmängd, varför de uppmätta urin

värdena(+) korrigerats med hänsyn härtill, +, 

Fig, 15. Helkroppsräknare med 4 större och en mindre 

kristall i järnrum av kommersiell tillverkning. 



Fig, 16 a 

Fig, 16 b 

Absolutbestämning av total kroppsradioaktivitet genom 

placering av objektet längs cirkelbåge enligt a) och b). 
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Fig, 17. Spektrum av 22Na-preparat på oscilloskopskärmen 

till 100-kanalsanalysator med ferri tkärruninne. 0, ~l MeV i kanal 

26 och l,28MeV i kanal 64-65, 20 keV per kanal, 500 imp. och 

200 keV per vertikal resp. horisontell koordinatenhet, 
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Fig, 18, Registrering av ett spektrum i kanalerna 100-199 

med automatiskt subtraherad bakgrund, 
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Fig, 19. Analys av gamma-spektrum av regnvattenprov (översta 

kurvan) genom stegvis subtraktion av 140(Ba+La) (pri~kad kurva, överst) 

95(zr+Nb) (under heldragen kurva) och 103Ru(under prickad kurva) med 

huvudsakligen 141ce kvar, 
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HELKROPPS-GAMMARÄKNAREN VID G~C.I. 

Wilhelm von Döbeln 

Flygmedicinska laboratoriet, G.C.I., Stockholm 

Bakgrunden till byggandet av helkropps-gammaräknaren vid G.C.I. har 

varit behovet att för pågående studier av kroppssammansättningen få till

gång till ett instrument för att mäta K40, Det har primärt icke ingått 

i målsättningen att mäta andra isotoper, som dock givetvis har intresse i 

den mån de kan vara störningskällor vid K40_bestämningen. I förutsättning

arna för byggandet har ingått tillgång till lokaler inom en nyuppförd en

vånings träbyggnad på G.C.I:s område. Träbyggnaden står på berggrund och 

vid byggandet kunde under ett av rummen gjutas en betongsockel till berg

grunden med golvytan 3,3 x 3 m. Denna gjöts av Hoforsitbetong, samma låg

aktiva material som utexperimenterats och använts vid Radiofysiska institu

tionens nybygge. 

För uppförandet av gammaräknaren disponerades ej tillräckliga medel 

för att bygga ett helt slutet bly- eller stålrum. På grund av de speciel

la förutsättningarna beslöts att ett partiellt bakgrundssänkande blyskydd 

skulle uppföras. Det fick formen av ett kar som byggdes av blystavar med 

måtten 80 x 8 x 4 cm. Dessa stavar lades så att karet fick de invändiga 

måtten 1,6 x 0,64 x 0,88 meter och en väggtjocklek av 8 cm. Karet är öp

pet uppåt. Då stavarna icke är fast hopfogade kan karet lätt byggas om. 

Blyet är Boliden B-bly. Några gammaemitterande isotoper har ej kunnat på

visas i blyet. 

I blykaret har en stol för försökspersoner placerats. Stolen har 

byggts av Dexionprofil och givits en form så att man får den vedertagna 

geometrien med g:>
0 vinkel mellan försökspersonens bål och lår. 

Detektorn består av en plastscintillator med måtten 20 11 x 10" x 6~" 

försedd med två fotomultiplikatorer. Detektorn är av Nuclear Enterprise's 

tillverkning och har liksom elektroniken helt bekostats av Folksam. 

Elektroniken består av 3 Philips enkanal-analysatorer med erfor

derlig hJälpapparatur. I denna ingår bl.a. en ratemeter till vilken för 

kontinuerlig registrering av bakgrunden anslutits en milliamp~re-bläck

skrivare. 



Med lämplig bandbredd får man över comptontoppen från K40 med en 

normalstor försöksperson 200 cpm över en bakgrund av 400 cpm. Apparaturen 

har sålunda en tillfredsställande känslighet för det mätändamål, för vilket 

den är avsedd. Detta betyder emellertid icke att problem saknas. Da som 

hittills uppträtt sammanhänger med att skydd uppåt saknas, varför bakgrunden 

kommer att variera med ändringar i atmosfärens radioaktivitet. 

De störningar, som påverkat möjligheterna att mäta K40 har hittills 

varit av två slag. Den första störkällan har uppträtt vid regnväder. Den 

har kunnat ha storleksordningen 50 % ökning av bakgrunden och avklingar på 

en tid av 4-5 timmar. Ett med NaJ-kristall och mångkanalanalysator upptaget 

spektrogram visar alla karakteristiska RaC-toppar. Dessa störningar orsal<as 

sålunda av atmosfärens Radon, vars dotterisotoper tvättas ut vid nederbörd 

och lägger sig på trähusets tak. 

Den andra störkällan ger ändringar i bakgrunden på flera hundra 

procent, Den uppträder till synes slumpartat och resulterade i t års tid 

i ett fruktlöst felsökande i elektroniken. När ett spektrogram kunde upp

tagas framkom en topp i 1,3 M e v utan annan karakteristisk topp, Stör

ningen kunde då identifieras som beroende på A41 utsläppt i atmosfären från 

Atomenergi's försöksreaktor vid Drottning Kristinas väg c:a 1 km från G.C.I. 

Störningarna uppträder vid vindriktning VNV. 

De hittills erhållna erfarenheterna från gammaräknaren vid G.C.I. 

kan sammanfattas på följande sätt. 

1) En mätapparatur bestående av en stor plastscintillator i förening 

med enkanalanalysatorer är väl lämpad för helkroppsmätningar på K40 • På 

grund av apparaturens relativa prisbillighet torde den ibland kunna komma 

ifråga för medicinska ändamål. 

2) Ett inkomplett bakgrundssänkande skydd av den typ, som uppbyggts 

vid G.C.I. kan ej eliminera bakgrundsvariationer, som, när de uppträder, 

omöjliggör mätningar. Om man vill undvika väderleksberoende bagrundsstör

ningar, bör man därför vid projektering av helkropps-gamma-räknare trots 

kostnaden och vikten alltid förutsätta ett helt slutet bakgrundsnedsättande 

järn- eller blyskydd. 



OLIKA HELKROPPSMÄTARES ANVÄNDNINGSOMRÅDE INOM KLINISK FORSKNING 

OCH DIAGNOSTIK 

Peter Reizenstein 

Karolinska Sjukhuset, Stockholm 

Xl. 

Med en helkroppsmätare kan totalinnehållet av radioaktivitet i ett 

föremål av människokroppens storlek bestämmas. Information av klinisltt vär

de kan erhållas både genom bestämning av den naturliga radioaktiviteten och 

genom tillförandet av radioaktiva isotoper, vilkas utsöndringshastighet 

studeras. 

Olika typer av helkroppsmätare har beskrivits av Liden (1962). Här 

kommer att beröras dels olika principiella användningsområden, dels de krav 

dessa användningar ställer på apparaturen, och slutligen vissa utvalda forsk

ningsresultat, som erhållits med apparatur av denna typ. 

HELKROPPSMÄTARNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

Naturlig radioaktivitet 

Den naturliga radioaktiviteten, som har störst kliniskt intresse, är 
40K. Naturligt förekommande kalium innehåller 40K i en koncentration, som 

ger 3,4 gammasönderfall/sek. och g K (198 dpm, dessutom 31,8 betasönderfall/sek. 

och g), Genom att mäta totala mängden 40K, kan således kroppens total-K be

stämmas, 

Att följa de förändringar i totalkroppskalium, som uppstår vid olika 

kliniska tillstånd (t,ex, diuretika- eller steroidbehandling, bantning eller 

träning, trauma eller operationer) skulle vara av betydande intresse, Proble

met är, att en stor totalkaliummängd mätes, och att förändringarna i denna 

följaktligen också måste ha en viss storleksordning för att kunna urskiljas, 

Tabell 1 anger olika författares medeltotalkaliumvärden och dessas 

spridningar, Genomsnittsmänniskan innehåller som synes, beroende på bl,a. 

kön, kroppsvikt och ålder, omkrinc, 120 g kalium, 

Hur stora totalkaliumförändringar kan man nu vänta sig vid olika pato-



logiska tillstånd? Ett försök att besvara frågan görs i tabell 2. Ur 

denna framgår, att de mest uttalade reduktioner av vävnadskalium, som 

kunnat konstateras uppgått till nära 50 %, vilket skulle innebära ett to

talkroppskalium omkring 60 g. Så pass uttalade förändringar kan säkert 

följas med helkroppsmätare, Man har också med sådan apparatur följt total

kaliumförändringarna hos patienter med muskulär dystrofi och liknande sjuk

domar, och kunnat påvisa låga totalkaliumvärden (Blahd et al., 1962), Även 

hos diuretikabehandlade hypertonipatienter kunde minskningen i total

kalium påvisas med helkroppsmätare (de Voe, 1961). När det gäller veten

skapliga undersökningar av total-K-förändringar kan man förutse vidgad an

vändning av helkroppsmätare, 

X2. 

Det vore emellertid även av intresse att kunna använda helkroppsmätare 

för att diagnostisera intracellulär kaliumbrist eller intracellulärt kalium

överskott. Ekg-förändringar beror ju mer på förhållandet mellan intra- och 

extracellulärt kalium än på absoluta värden (K~hns, 1958), Svårigheterna 

ökar här, eftersom den biologiska variationen inträder i bilden, Av tabell 1 

framgår att denna ensam är av storleksordningen 10 %, och därför måste to

talkaliumvärdet hos en individ, vilkens totalkalium tidigare inte bestämts, 

avvika omkring 20 % från det beräknade medelvärdet för resp. ålder och kropps

vikt, för att man med 95 % sannolikhet skall kunna förlägga det utanför det 

normala variationsområdet, I själva verket måste skillnaden vara ännu något 

större, e~ersom själva mätningen har ett fel, som konnner att beröras nedan, 

Än så länge är apparaturens värde ur denna synpunkt antagligen begränsat, men 

värdefulla försök kan göras för att erhålla bättre kriterier på normalvärden. 

UNDERSÖKNINGAR MED TILLFÖRD RADIOAKTIVITET 

Som nämnts kan helkroppsmätaren inte göra annat än bestämma total

mängden radioaktivitet, Följande variationer av undersökningar kan då tänkas. 

1. Mätning av utsöndringen av parenteralt tillförd radioaktivitet. Studier 

av denna typ kan sy~a antingen till att mäta de utsöndrande organens (lever, 

njure) funktion, och dels till att erhålla kurvor över isotopens utsöndrings

hastighet eller "turnover rate". Med ledning av dessa kurvor och av annan 

information, som insamlats rörande isotopens distribution och omsättning i 

några compartments, kan en modell konstrueras ur vilken ekvationer kan här

ledas. Dessa ekvationer kan, om tillräcklig information insamlats, lösas, och 

sålunda kan man ta reda på hur stor utsöndringen och flödet mellan olika 

compartments är av den omärkta substansen. 

2. Förutom genom exkretion kan förlust av isotoper äga rum genom deskvamation 

av celler, huvudsakligen i mag-tarmkanalen och huden. Även på denna deskvamation 

kan kanske med lämpliga isotoper ett mått erhållas med helkroppsmätarens hjälp, 



X3, 

3. Resorptionsmätningar kan göras under förutsättning av att utsöndrings

hastigheten för resorberad (eller parenteralt tillförd) isotop är långsam 

jämfört med tarmpassagehastigheten. I så fall erhålles, efter oral tillförsel 

av radioaktivitet, en tydlig förändring av utsöndringskurvans lutning, när ut

söndringen av icke resorberad aktivitet från tarmen avslutas och utsöndringen 

av resorberad aktivitet börjar. Trots inskränkningen, som nyss nämnts, och 

trots de svårigheter som föreligger på grund av isotopredistribution e~er 

oral administration, är helkroppsmätarmetoden antagligen den enda verkligt 

användbara kliniska metoden rör att studera tarmresorptionsfunktionen. 

4. Tarmpassagehastigheten kan studeras med hjälp av icke resorberbara 

isotoper, Detta gäller dock mest den totala passagetiden; någon uppdelning 

av denna tycks inte kunna erhållas, 

5, Andra absorptionsstudier med utnyttjande av rektal, nasal, eller cutan 

tillförsel av gammastrålande isotoper, kan naturligtvis också utföras, 

6. Lungfunktionsstudier kan väntas erbjuda avsevärda svårigheter på grund 

av risken för kontamination med radioaktiv gas och på grund av svårigheten 

att förvara den radioaktiva gasen utanför stålrummet medan patienten finns 

inne i stålrummet. Möjligt är dock att sådana studier kan utföras. 

KLINISKT ANVÄNDBARA ISOTOPER 

Ovan beskrevs de typer av undersökningar som principiellt kan genom

föras med helkroppsmätare. I tabell 3 ses sådana gammastrålande isotoper, som 

man kan tänkas använda i helkroppsmätarstudier. Där visas även med sådana 

isotoper märkta organiska föreningar. Tabell 4 visar några av de talrika 

isotoper, som uppfyller de fysikaliska förutsättningarna för att kunna upp

täckas i helkroppsmätare och användas i biologiska försök, men vilkas kliniska 

intresse är mindre tydligt. Stort intresse skulle en del av dessa isotoper 

kunna få, om man med dem kunde på ett tillförlitligt sätt märka organiska 

föreningar. Tabell 5 slutligen visar betastrålande isotoper, vilkas använd-

ning skulle kunna ha kliniskt intresse. Det är väl känt att bromsstrålningen från 
32P och 89sr kan upptäckas i vissa typer av helkroppsmätare, som kommer att 

beröras nedan, Om apparaturen kan göras så känslig, att någon av de andra 

uppräknade isotoperna kommer att kunna upptäckas, är f ,n, mycket tveksamt. 

Hittillsvarande forskningsresultat 

En god översikt ges.bl,a. i de symposiereferat som citerats (Andersson, 

1962, Blahd et al., 1962, IAEA, 1962), Kliniskt värdefulla resultat har er

hållits med bl,a, Fe, J, Ca och vitamin B1 2• 
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Kliniskt användbara metoder att mäta järnresorpt:lonen har utarbetats 

(Price et al,, 1962, Reizenstein et al., 1961, 1962) och resorptionsförhål

landena vid exempelvis intestinal malabsorption, tillstånd efter ventrikel

resektion, refraktära anemier och järnbrist håller på att studeras i sam

arbete med Lindell, Brann, Hanngren, Lagerlöf och Hedenstedt1 Det före

faller troligt att man på detta område kan vänta sig klara diagnostiska för~ 

delar av metoden. 

Även järnutsöndringen har kunnat studerats. Studier pågår i samarbete 

med bl.a. Robbe och llolmberg över blodförluster vid olika tillstånd med hjälp 

av järnmärkta röda blodkroppar, Förlusterna av radioaktivt järn vid olika 

kliniska tillstånd har kunnat mätas (Reizenstein et al,, 1962), men den ki

netiska modell, som skulle tillåta att översätta dessa förlustsiffror för 

radioaktivt järn till siffror som gäller kroppens förråd av omärkt järn har 

ännu inte fullbordats, 

Retentionen i kroppen av 131J-märkt albumin och globulin hos patien

ter med olika neoplastiska sjukdomar (Cohn et al,, 1962), och halverings

tiderna i kroppen för dessa olika äggviteämnen har bestämts. Fortsatta så

dana studier, bl.a. hos patienter med brännskador, i samarbete med Birke, 

Liljedahl och medarbetare, planeras, 

Omfattande studier av skelettmetabolismen med 85sr och 47ca har ut

förts (IAEA, 1962, Cohn et al., 1962). Bl.a. har kalciumresorptionens nor

mala storlek, dess beroende av olika orala kalciumdoser, och kalciumresorp

tionens förhållande vid osteoporos, hyperparathyreoidism och glomerulonefrit 

bestämts. Även kalciumomsättningshastigheten och kalciumutsöndringsvägar 

har mätts (IAEA, 1962), Även här kan man förvänta sig diagnostiskt klart 

värdefulla resultat. 

Studier med radioaktivt vitamin B1 2 är av intresse, bl.a. därför att 

vitamin B12 är en av de 

strålande isotop ingår. 

al., 1961), men e~ersom 

få organiska substanser, i vilkas struktur en gamma

B12-resorptionsstudier har utförts (Reizenstein et 

en diagnostiskt användbar B12-resorptionsmetod 

finns i Schillingtestet, är helkroppsmätaren inte diagnostiskt oumbärlig vad 

vitamin B12 anbelangar. Rätt omfattande studier av vitamin B12-utsöndrings

hastigheten har också utförts, såväl hos normala som vid perniciös anemi. Den 

kinetiska modell, som tillåter beräknandet av förlusten av omärkt vitrunin B1 2 , 

och således av människans vitamin B1 2-behov (omkring 1,5 µg/dag) är prelimi

närt sett avslutad (Reizenstein et al,, 1962 a), 



Helkroppsmätarens c.tf ormning 

I princip består apparaturen av en skärmningsanordning, avsedd att minska 

bakgrundsstrålningen, en eller flera detektorer, och apparatur för att re

gistrera den upptäckta strålningen. Detaljerade apparatbe3krivningar har 

givits av Liden (Liden, 1962), Här skall endast sådana synpunkter på utform

ningen beröras, som inverkar på möjligheten att utföra vissa kliniska under

sökningar, Följande 4 parametrar måste beaktas: 

1. Verkningsgraden, (antal registrerade impulser per µc i kroppen), 

2, Energiupplösningen, (kvoten mellan energitoppens halva maximala bredd 

i MeV och energitoppens energi i MeV.). 

3. "Geometriberoendet", d.v.s, mätarens beroende av differenser i kropps

byggnad mellan olika individer och i isotopdistribution i kroppen vid olika 

tidpunkter hos samma individ, Förändringar i dessa avseenden medför dels att 

strålkällans form varierar, och dels att självabsorptionen ändras. Resulta

tet blir variationer i helkroppsmätarens verkningsgrad, 

4. För vissa apparattyper är den använda elektronikens tidsupplösning av 

betydelse, eftersom den avgör maximistorleken av den givna isotopdosen, 

l, Hög verkningsgrad erfordras för mätning av kroppens naturliga radioak

tivitet och fJr mätning av sådana låga aktiviteter, som uppstår när många 

isotophalveringstider passerat eller när största delen av den givna isotop

mängden utsöndrats. Den naturliga radioaktiviteten i kroppen består huvud

sakligen av 40K och är av storleksordningen 12 nc, motsvarande omkring 

450 sönderfall/sek. Mätningen erfordrar således en god mätstatistik. 

Den bästa mätstatistiken erhålles med stora flytande scintillatorer, 

vilka ha en integral bakgrund av storleksordningen 200 - 400 cps och verk

ningsgrader vid 40K-toppen omkring 20 % (Andersson, 1962, Andrews et al., 

1963). Med denna apparattyp, med mättider på 200 sek,, och med korrektion 

för självabsorption etc. i förhållande till kroppsvikten (Andersson, 1962) 

erhålles de i tabell 6 givna mätnoggrannheterna, I tabell 7 jämföres de 

båda vanligaste apparattyperna, 

Sammanfattningsvis erfordras, med verkningsgrader av storleksordningen 

1 %, mättider omkring 1 timme för att uppnå ett fel på 3 %. Om verknings

graden stiger till storleksordningen 50 % kan mättiden reduceras till några 

minuter med samma fel, Detta gäller för sådana bakgrunder, som erhålles i 

de konventionella stålrummen, 
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2, God energiupplösning erfordras huvudsakligen, när flera radioaktiva 

isotoper samtidigt förekonnner i kroppen, 4°K förekommer alltid, men kan 

negligeras när den tillförda mängden artificiell isotop är av µc-storleksord

ningen. Detsamma gäller Ca och radon, Om radioaktivitetsmängder av samma 

storleksordning som den naturliga radioaktiviteten skall mätas, eller om man 

önskar tillföra flera artificiella gammastrålare sruntidigt, avgör isotoper

nas art hur stor upplösningsförmågan behöver vara, 

3, En av helkroppsmätarnas största svagheter är deras geometriberoende, 

De fel, som kan uppstå om man jämf3r en isotopdistribution med en annan, eller 

en liten individ med en stor, kan med vissa apparattyper uppgå till storleks

ordningen 20 %. Något allmänt accepterat standardsätt att mäta helkropps

mätares geometriberoende finns tyvärr ännu inte, En metod är, att mäta 

verkningsgraden efter intravenös tillförsel av exakt kända isotopmängder 

(tabell 6). Denna metod, som egentligen förutsätter specialarrangemang vid 

isotoptillförsel, t.ex. en injektionsspruta av den typ, som Hallberg beskrivit, 

har svagheten att kunna mäta 11geometrifaktorn", endast omedelbart efter ad

ministration av isotopen, d,v,s, innan utsöndringen börjar ocn endast med 

den distribution, som då föreligger. Senare redistribuering, som äger rum 

samtidigt med utsöndring, kan svårligen studeras. 

Själv har jag i samarbete med B, Lindell och S.H, Cohn försöksvis an.-

vänt en metod, vilkens teoretiska bakgrund inte är helt klarlagd; Metoden, 

som endast kan användas för solida detektorer, baseras på att förhållandet 

mellan verkningsgrad och avstånd ä~ en potensfunktion, där exponentens stor-

lek är beroende av strålkällans form. Om strålkällan är punktformig, blir 

exponenten 2 och för andra·strålkållor minskar den antagligen, I figur l_ 

ses dessa förhållanden för punktformiga strålkällor, placerade på olika 

ställen i en plastfantoms kropp. Även för sådana punktformiga källor finns 

variationer i exponenten, Figur 2 visar variationer för olika "organ" i 

fantomkroppen, och att vissa distributioner avviker från en enkel potensfunktion, 

beroende av deras läge i kroppen, 

Genom att mäta standarddeviationen i förhållandet mellan verkningsgra

den på två olika avstånd kan man kanske få en enkel uppfattning om geometri·

felets storleksordning, men det år inte lått att ur den erhållna siffran 

(tabell 8) beräkna den enstaka mätningens geometrifel. 

En vanlig mätgeometri med NaJ-kristaller är den s.k. 

där patienten sitter ungefär som i en hjärtsäng (figur 2). 

Marinellistolen, 

Anledningen till 

att man valt Marinellistolen är at~ man empiriskt funnit att geometrivaria

tionerna när det gäller huvudsakligen homogent fördelade isotoper blir rela

tivt måttliga även när kristallen är nära patienten, Trots att man får räkna 
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med ett fel p.g.a, geometri-variationer av storleksordningen 10 %, är denna 

enkla apparattyp användbar för ett betydande anta,l kliniska isotopundersök

ningar med en eller flera isotoper. Om den s,k, Marinelligeometrin ersatts 

av den av Liden introducerade scanning geon1etrin (Liden, 1963), förefaller 

det som om geometriberoendet kunde reduceras nästan till den nivå som gäller 

för apparater med en flytande scintillator. 

4. Elektronikens tidsunplösning är av betydelse endast för stora detektorer 

med flytande scintillator. På grund av denna apparattyps höga bakgrund och 

verkningsgrad blir totalantalet impulser så stort, att konventionell elektronik, 
I 

med en upplösningstid av omkring 1 µsek., kan få svårt att "hinna med". Sär- I 
! 

skilt lineärförstärkaren utgör en flaskhals. En kort stig- och återgångstid 

hos denna och goda överstyrningsegenskaper bör således eftersträvas. Diffe

rentialdiskriminatorer och scalers kan nu erhållas med upplösningstider av 

storleksordningen 50 - 100 hsek, 

Sanunanfattningsvis kan följande sägas om valet av helkroppsmätare; 

För enkla kliniska isotopstudier är apparatur med 1 eller flera Nal-kristaller, 

helst med den Lidenska scanninggeometrin, tillräcklig. Några faktorer, som 

kan inverka på valet av kristallstorlek återges i fig. 3-6. Om man önskar 

studera antingen extremt låga nivåer av tillförda isotoper eller naturligt 

förekommande 40K, är apparatur med flytande scintillator att föredra,, Den 

apparaturen är elektroniskt komplicerad, och kan för närvarande inte köpas 

färdig, Vissa firmor åtar sig byggande, men priserna är höga och erfaren

heterna begränsade, Hemmabygge blir mindre dyrt, men säkert svårt. 



Ref. 

1 

2 

3 

4 

Tabell 1. Totalkroppskalium hos friskax. 

Medelvärde, g/kg Range g/kg 

1,87 

1,77 - 2,19 

1,3 - 2,4 

Spridning 

S.D. av enst. mätpunkter i 
kurvan som beskriver K(g/kg)
regressionen till ålder 
~ 9-12 % XX 

x8. 

5 Variationskoefficient = 7-14 % 
i K (g/kg)-regressionen till 
ålder (ex: M. :150 ~~ 95 % 
gränser 108-192 g) 

x) Specifik akt, ca 0.92 nµ/g = 3.4 dps, 

xx) Eftersom K/kg är relaterat till ålder är spridningen kring regressions
linjen K-ålder relativt mindre än i K-värdena i g/kg som sådana. 

1) Remenchik et al, (1962) 

2) Delwaide et al, (1962) 

3) Andersson et al, (1959) 

4) Onstead et al. (1960) 

5) Meneely (1961) 



Tabell 2. Maximala patologiska totalkroppskaliumförändringar, 

som kan väntas. 

Ref. Metod Förändringar 

1 Muskelkaliumbest. ner till 60 % av X normala 

2 K-terapi vid K-brist Max. 2.7 g K/dag iv. 

3 K-brist med normalt se- ner till 70-80 % av 
rum-K nornt. intracell. K 

4 Muskelkali wnbest , ner till 50 % av normala 

5 K-rctentionstest upp till 25 g K retineras 
(oral belastn. ) 

x) Av 11 patienter med sänkt muskel-K hade 1 normalt serum-K. 

XX 

xx) Normalt utsöndras dock 5 g K i urinen e~er oral belastning med 6 g, 

1) Bergström (1962) 
2) l!olley et al. (1955) 
3) Merril (1958) 
4) Holley et al. (1955) 
5) Kuhns et al. (1958) 
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Tabell 3, Isotoper av kliniskt intresse, som kan användas 

i helkroppsmätarstudier (IAEA, 1959). 

y-strålare, grundämnen 

I kliniskt ar- 13'+cs,s6co, 57co, 
bete gängse s1cr,131J, 59Fe, 
isotoper 

Isotoper av '+2K, 38c1,s2Br, 
kliniskt in- 12'+J, 125J, 126J, 
tresse, som 
med viss svå-
righet kan 
användas, 

ssco, 60co 

22Na, sssr. 

2"Na, "7ca, 
129J, 132J, 

y-strålare i organiska 
fÖreningar 

vit. B12, 

Heme 

jodmärkta serumägg
viteämnen 
jodmärkt fett. 
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Tabell 4. Användbara isotoper med mindre tydligt kliniskt 

intresse, 

227Ac, 1228b 124sb 12s8b 7Be 4JA 74A 76As 
' ' ''''' 

131Ba, 133Ba 139Ba 140Ba 206B1· 207Bi 210Bi 82Br 
'''' ''' 

11scd, 134cs,139ce, 14Ice, 143ce, G4cu, I98Au, 2aMg, 

52Mn, 54Mn, l97Hg, 203Hg, 57Ni, 97Ru, 3lsi, llOAg, 65zn. 

Tabell 5. 13-strålare av kliniskt intresse 

Tr B max (Mev) 

4Sca x) 153 d 0.25 
11c 

14c 5568 y 0.155 
3Gc1 x) 3,1x1os y 0.714 

3H 12.26 y 0.018 
55Fe x) 2.94 y EC(5,9 Kev X-rays) 

209pb 3,3 h 0.635 
32p 14.2 d 1.71 
89sr x) 51 d 1.46 
90sr x) 28 y 0.54 
353 87 d 0.167 

x) y-strålande isotop finnes. 



Tabell 6, Mätnoggrannheter i helkroppsmätare med flyt;ande 

scintillator och 4 rr-geometri {Andersson, 1962). 

Förhållande mellan statistisk<; 
beräknad och fUnnen S.D. 
(50 kg torrmjölk) 

Fnnnen S.D. i upprepade 
40K-bestämningar på samma 
individ 

"Biol. variation i en population 
med konst. ålder och kön" 

Förhållande "Exchangeable 42K/''0K11 

1.3/0.T 

200 sek, mättid: 
3,7 % = '.fgK 

}_0 min ~_!llättj.d: 

0,67 % = 1.04 g K 

10 - 12 % 

0.964 
{Range 0.917-0.990) 

x12. 
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Tabell 7 

Verkningsgrad Geometri fel Upplösnings förmåga 

NaJ, 8x4",bårgeometri 
• 1 % 1) • 3.4 % 2> med scanning integral 

mätning, 45 cm avst. 

Liq. scint. 6" tjock, 4 n 
70 - 80 % 3> • 2.7 % 4> 24 st 16" Dumont K 1328 

1) 5" X 411 NaJ kristall, bårgeom. 0.5 %, sssr (Liden, 1962) 

4" X 811 It st olgeom, l. 5 % (v. Döbeln, 1962) 
411 X 811 " stol, 1 %, GOco (Reizenstein et al., 1961) 

5" X 411 Il stol, 36 cm, 1 %, 59Fe (Lindell, 1962) 
1 

2) SD x 2-2 för cpm/µc, 85sr, scanning-bår geometri (Liden, 1963 a) 
8 pers, Med stolgeometri kan felet öka till 10-18 %. 

3) Andersson, E.C. och Schuck, B.: Personligt medd. 
1 

4) Range x 1/4 x 2-2, 42K, 9 pers. 
Genom att anv. kroppsviktskorrelation (Verkn.grad -
0.00031 x vikt) kan felet reduc. 

5) ~ max.bredd, Mev, 

toppens mitt, Mev. 

9 % 6) 

60 % 6) 

6) l37cs. Med,liq. scint. kan isat. med c:a o,4 - o.6 mev intervall åtskiljas. 



Tabell 8. Geometrifel för en helkroppsmätare med stol

geometri (Lindell et al., 1963). 

S.D., % av mätvärdet. 

Dubbelmätningar med ny 
placering i mätaren 
(felet p.g,a, varierande 
sittställning) 

Upprepade mätningar på 2 
personer under "redistri
bution" av oralt tillförd 
isotop (l:a timman undan
tagen) 

/(B) 2~ (A) 2- (stat,fel) 2 

(Den del av (B) som beror 
på redistribution) 

35 cm avst, 

60 cm avst. 

35 cm 
60 cm 

(A) 4.6 % 

3,7 % 

(B) person 1:8.4 % 
Il 2:9,7 % 

8.4 % 

x14. 



Fig, l. Förhållandet mellan registrerad aktivitet och av

ståndet mellan kristalldetektorn och punktformiga 

strålkällor med olika läge i en vattenfylld plast

avbildning av männiakokroppen, Studien utförd i sam

arbete med S,H, Cohn vid Brookhaven National Labora

tory, Upton, N,Y,, och återgiven med hans tillstånd. 

Marinellistolgeometri. Raka linjer motsvara i prin

cip en potensfunktion, där exponenten anger lutningen, 

x15. 
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Fig, 2, Sanuna försök som i fig, 1, men med strålkällans form 

och läge liknande dem hos olika organ i människo

kroppen. 

x16. 
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DOSPROBLEMET 

Allmän diskussion under ordförandeskap av laborator Kurt Lid~n, 

Radiofysiska institutionen, Lasarettet, Lund, 

Anteckningar förda av docent Per-Erik E. Bergner, Institutionen 

för medicinsk fysik, Karolinska institutet, Stockholm, 

Yl. 

Följande sammanställning är baserad på anteckningar som fördes un

der diskussionen. En preliminär sammanställning av dessa utsändes till 

var och en av de i denna berörda.för eventuella rättelser och komplette

ringar, De synpunkter och ändringsförslag som därvid inkommit har beaktats, 

Önskemål om en sammanfattande rapport framställdes e~er diskussionen, 

varför anteckningarna på flera punkter blivit mycket ofullständiga. Ty

värr har därför flera värdefulla diskussionsinlägg inte kommit med men 

som en komplettering redovisas några personliga intryck från diskussionen. 

Att tyngdpunkten därvid delvis bestämts av det egna intresset är väl 

ofrånkomligt, Några skäl att inte så långt som möjligt utnyttja det ma

terial som anteckningarna trots allt erbjudit har emellertid inte ansetts 

föreligga, 

Kurt Lid~n: Inledningsanförande 

För att bestämma effekten av w doser utgår man från den vid höga, 

doser observerade frekvensen av denna effekt och extrapolerar därefter till 

dosen = O, Motiveringen för detta förfarande är att man för närvarande sak

nar belägg för en "tröskelteori", d.v.s. att den radioaktiva dosen måste 

antaga eller överstiga ett bestämt positivt talvärde för att den aktuella 

effektens sannolikhet skall bli större än noll. För övrigt måste man konsta

tera att den empiriska kunskapen om små stråldoser är tämligen liten, men 

det antages allmänt att den samlade dosen (från samtliga strålningskällor) 

på svenska folkets gonader har signifikant effekt på den totala arvs-

massans utveckling, 

En väsentlig skillnad mellan strålning från isotoper och från röntgen 

i diagnostiken är att den senare kommer från en extern källa som är under 

tämligen god kontroll: man vet s~lunda ganska väl hur stor dos som drabbar 

enskilda organ, i motsats till vad gäller arbete med isotoper vars ofta 
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okända fördelning i organismen gör dosberäkningen till en besvärlig affär. 

Att för övrigt jämföra olika strålningskällor, t.ex. naturlig (kosmisk) 

strålning och röntgen, är vanskligt enär den från olika källor erhållna 

dosen har olika tidsförlopp. 

Den medicinska användningen av radioaktiva isotoper regleras för när

varande av: 

1) Strålskyddslagen, SFS 110 (1958) 

2) Tillämpningsföreskri~er, M.F. 120-124 (1958) 

3) Medicinalstyrelsens cirkulär angående anvåndandet av radio

aktiva isotoper, M.F. 106 (1961) 

4) ICRP rekommendation I, II, III, IV; spec, II är här av intresse 

men inget säges om medicinska stråldoser: detta faller på 

den enskilda läkarens ansvar. 

Allmänt: 2 µC/kg får användas utan särskilt tillstånd. Annars skall, 

enligt 3), vid varje sjukhus där radioaktiva isotoper användes finnas en 

isotopkommitte, hos vilken läkaren äger att anhålla om tillstånd i varje 

enskilt fall; för en metod vilken ingår i klinisk rutin kan emellertid 

generellt tillstånd utfärdas. Undantagslöst gäller däremot att varje pa

tient, på vilken radioaktiva isotoper användes, skall registreras i ett 

för sjukhuset gemensamt arkiv. 

De principer enligt vilka en isotopkommitte kan tänkas arbeta må 

illustreras av vidstående figur: 

den förväntade nyttan av 

en diagnosmetod måste vida 

överväga den förväntade 

skadan. 

Förväntad 
nytta 

Förväntad 
skada 

Självfallet är det i det närmaste ogörligt att stringent väga dessa 

två storheter mot varandra, men allmänt torde man utgå från: 

1° naturlig strålning ~ 100 mrad/individ • år 

2° inhomogen isotopfördelning i organismen nödvändiggör större 

säkerhetsmarginaler. 

Förslag till tumregel: högsta tillåtna engångsdos = 10 • (nor

mala års dosen,) 
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I detta sannnanhang har man behov av ett normal.material, d.v.s. en popu

lation av normala men noggrant registrerade individer: på basis därav 

kan man då se hur doserna från olika slags strålning normalt fördelar sig 

under en människas liv. 

Diskussion 

B. Larsson: 

O~a är de i dag givna normerna tämligen irrationella. Vad som behövs 

är att man kommer överens om fasta normer vilka är kliniskt och fysikaliskt 

rationella: alltså, en allmänt accepterad överenskommelse även om det veten

skapliga underlaget inte alltid är tillfredsställande. 

P, Reizenstein: 

Den verkliga effekten av små doser är och förblir för lång tid framöver 

okänd, men trots detta måste vi ändå bestämma oss för definitiva regler, 

Här är några förslag: 

1° Läkaren bör (får) aldrig använda onödigt stora doser. 

2° Läkaren bör ha moralisk skyldighet att beräkna dosen i varje 

enskilt fall. 

3° Patientpopulationen kan uppdelas efter stigande dostolerans 

enligt: 

a) gravida kvinnor 

b) barn 

c) normala fertila kvinnor och män 

d) gamla, normala ej fertila individer 

e) sjuka individer med indikation på isotopdiagnostik. 

J, Cederlund: 

Normerna synes vara olika för olika isotopkommitteer, varför en centra

lisering behövs av bedömningsgrunderna. 

B. Nosslin: 

Man skulle kunna tänka sig en central strålskyddskommitte, som över

tar en del av nuvarande överväganden vid sjukhusen, I vad avser svårigheter

na vid dosberäkning, synes det vara så att o~a använda substanser är i dos

avseende tämligen väl undersökta, men uppgifterna är spridda i litteraturen. 



P.-E. Bergner: 

Om det nu förhåller sig så att väsentliga uppgifter finns spridda i 

litteraturen, skulle en kritisk sammanställning av denna litteratur vara en 

väsentlig uppgift: inte i form av en kommitte av redan strängt upptagna 

forskare, utan i form av ett självständigt vetenskapligt arbete. Varför 

skall vi naturvetare vara så hängivna på experimentellt nyhetsjäkt: i det 

avseendet ligger humanisterna före, enär det bland dem är fullt comme il 

faut att skriva en avhandling om vad andra redan gjort. 

Generellt kan sägas att tanken på en central isotopkommitte vann all

mänt gillande, R. Edström efterlyste distribution av information till medi

cinska tillståndshavare medan Reizenstein önskade förbättrade kontakter mellan 

de redan existerande, lokala isotopkommitteerna. L, Garby talade för en 

nationell isotopkommitte, 

Ett konkret förslag väcktes av Nosslin: centrala rekonunendationer om 

högsta tillförda isotopmängd vid standardundersökningar; detta slrnlle under

lätta arbetet med tillstånd för de lokala isotopkommitteerna. 

Detta förslag lovordades speciellt av Garby, ve,rför han och Nosslin 

fick till uppgift att utarbeta en förteckning över sådana standarddoser. 

P.-E. Bergner, kommentarer: 

Jag har personligen en känsla av att man i diskussionen i alltör hög 

grad koncentrerade sig på rent organisatoriska frågor, varvid de vetenskap

liga problemställningarna kom i skymundan, Inte på så sätt att je,g därmed 

skulle önskat att diskussionen skulle behandlat de grundvetenslrnpliga aspek

terna men däremot att man vid smidandet av organisationen för det framtida 

arbetet skulle mera tagit hänsyn till den rent vetenskapliga aktiviteten inom 

området. Exempelvis föreligger den stora engelska undersökningen av rönt

genbestrålade bechterew-patienter, vilken ett slag var uppe till diskussion. 

Engelske teoretiske fysikern M. Wise har underkastat materialet en formell 

analys, där han bl.a. undersöker röntgendosernas tidsfördelning och dennas 

signifikans med avseende på leukemirisken. Dessutom har Wise srunmanställt 
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detta material med leukemifrekvensens geografiska fördelning och motsvarande 

fördelning av den naturliga bakgrundsstrålningen, men arbetet är i sin hel

het sådant att endast läsare med vana vid matematisk text kan genomföra en 

kritisk studie. 

Självfallet är Wise inte ensam om liknande analyser (Garby omnämnde 

en annan undersökning på samma material, där man fann att leukemirisken 

var större för de patienter som vårdades på sjukhus) och jag kan inte för-

stå varför en kvalificerad studie av denna litteratur inte skulle vara ve

tenskapligt meriterande: det gäller ju inte bara detta urmjölkade engelska 

material utan också andra experimentella undersökningar, exempelvis på 

råttor, encelliga organismer och vävnadspreparat. Vad lönar allt detta 

experimentella arbete om ingen ger sig tid till att studera resultaten och 

på dessa tillämpa teoretiska metoder som är lika kvalificerade som de expe

rimentella? Såvitt jag förstått har man kunnat visa att vad som synes vara 

små stråldoser kan ge signifikanta ehuru vanligen reversibla ändringar i vissa 

cellslags metabolism. Det synes mig icke osannolikt att bl,a. just de mikro

biologiska studierna av den radioaktiva strålningen kan ge en del upplysningar 

om vad Liden och Reizenstein berörde som vår ovetskap om små dosers medicinska 

innebörd, För övrigt torde väl gälla att den radioaktiva strålningens effekt 

på den biologiska cellen är moget för den teoretiska fysiken; att hitintills, 

mig veterligen, ingen verkligt framstående teoretisk fysiker tagit itu med 

dessa problem kan kanske tillskrivas bristande kommunikation mellan biologin 

och den teoretiska fysiken, 

Men det är uppenbart att vi inte kan vänta med att dosproblemets mera 

grundvetenskapliga sidor reds upp innan vi tillmötesgår de kliniska önske

målen, B. Månsson framhöll att om man vet att en viss åtgärd kan med stor 

sannolikhet hjälpa en patient så är det tämligen ointressant ur klinikernas 

synpunkt om denna åtgärd kan leda till leukemi med en sannolikhet av stor

leksordningen 38/13000, Det är mot denna bakgrund vi måste se den av 

diskussionsdeltagarna allmänt understödda åsikten att det är bättre med all

mänt accepterade och över hela landet lika normer än olika eller ur prak

tisk synpunkt diffusa normer. 

I vad avser den av Reizenstein formulerade regel 1° är problemet att 

hålla sjukhusfysiker och läkare väl underrättade om vad som för tillfället 

är att anse såsom mättekniskt rimliga krav, Detta talar för nödvändigheten 

av btt~re upplysningsverksamhet samt någon slags centraliserad auktoritet, 



Y6, 

Men vad är nu. all denna möda värd, så länge en patient kan åka från 

sjukhus till sjukhus och få sina doser utan att dessa registreras centralt 

för hela landet7 Inte nog med att en sådan registrering på lång sikt skulle 

innebära ett ovärderligt material för den teoretiska forskningen, utan dess

utom måste någon form av central registrering ske för att inte allt arbete 

med dosnormer och liknande skall bli helt meningslöst, Självfallet måste 

i en sådan registrering även röntgendoserna medtagas; det är fantastiskt 

att en sådan sak behöver påpekas. 
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