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M di i k St ål i f ikMedicinsk Strålningsfysik
utbildar samhällets strålningsexperterutbildar samhällets strålningsexperter

Sj kh• Sjukhus
• Myndigheter

– SSISSI
– FOA

• Kärnkraftverken
• Medicinsk teknik 
• Universitet

– Forskning, undervisning

• Internationellt
IAEA WHO Sjukvård Tvärvetenskapligt!Tvärvetenskapligt!– IAEA, WHO, Sjukvård Tvärvetenskapligt!Tvärvetenskapligt!



Expert områdenExpert områden

• Radiation production
• Radiation Interaction Matter• Radiation Interaction Matter
• Radiation detection
• Radiation Radiation Radiation 

R di i D i• Radiation Dosimetry
• Radiation Biology
• Radiation Environment
• Radiation protection
• Radiation Risk evaluation
• Medicical Radiation
• Radiation Imaging



Certifierad SjukhusfysikerCertifierad Sjukhusfysiker

• Extern strålterapi

• Röntgen diagnostik
• Nukleärmedicin
• NMR ImagingNMR Imaging 
• Image Processing
• Icke‐jniserande strålningIcke jniserande strålning

• Stråldkydd
• Strålningsdosimetri• Strålningsdosimetri



Radiation ImagingRadiation Imaging



Strål terapiStrål terapi

Simulering i CT

Dosplanering Läkarrond Strålbehandling



Utbildning till SjukhusfysikerUtbildning till Sjukhusfysiker

• 5 år = 200 p
– 40p matematikp

– 40p fysik

40p Kärn o Strålningsfysik– 40p Kärn o Strålningsfysik

– 60p Sjukhusfysik

– 20p examensarbete

Legitimation får man på basis av examensbevis 
ll k k ik ä i d i bild i– all yrkespraktik är integrerad i utbildningen



Laborationer på medicinsk teknisk utrustningLaborationer på medicinsk‐teknisk utrustning



Sjukhusfysiker undervisarSjukhusfysiker undervisar ...



Polonium-210 ett dödligt gift i vår miljöPolonium 210 ett dödligt gift i vår miljö
:
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Antoine Henri Becquerel
(15 December 1852 – 25 August 1908) 
Upptäckte radioaktiviteten och fick

Marie Skłodowska Curie
(7 November 1867 – 4 July 1934)
Upptäckte  Polonium 1898

Nobelpriset 1903 i Fysik.
pp

Nobelpriset 1903 i Fysik
och 1911 i Kemi
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Werner Karl Heisenberg, 
född i Würzburg 5 december 1901, 
död i München 1 februari 1976 vardöd i München 1 februari 1976, var 
en tysk fysiker. Han mottog 
Nobelpriset i fysik 1932 för sina 
grundläggande bidrag tillgrundläggande bidrag till 
kvantmekaniken





Atomen kärnan och elektronerAtomen, kärnan och elektroner

All materia är uppbyggd av atomer, där den tunga kärnan ate a ä uppbyggd a ato e , dä de tu ga ä a
innehåller protoner och neutroner. Utanför cirkulerar 
elektroner i bestämda banor. Ett ämnes kemiska 
egenskaper bestäms av antalet elektroner. En del ämnen är 
ostabila, dvs de är radioaktiva.



n ->  p+ + e-
Neutron     proton      elektron

B t tik l 

Helium jon He2+

Betapartikel 
Alfa partikel α



Type av strålning Alpha 
Partikel

Beta 
Partikel

Gamma 
Strålning

Symbol
Partikel

α
Partikel


Strålning

 

Massa (atomic mass units) 4 1/2000 0

laddning +2 ‐1 0

hastighet långsam snabb Ljus
h ti h thastighet hastighet

Ionisations förmåga hög medium 0

Penetrations förmåga låg medium hög

Stoppas av huden Vävnad
Muskel fett

Bly
betong



HudHud
Vävnad
Muskel
fett



Naturligt ursprung av  210Po 
d 210Pb i iljöand 210Pb  i  miljön

222Rn 
I luftenI luften

222Rn

226Ra

Jordskorpan
Ra

230Th
234U
234Pa p
234Th
238U



Kortlivade s.k. 
radondöttrar:222Rn >218Po

214Pb

radondöttrar: 
>218Po (RaA 3.10 min)>214Pb (RaB 26.8 min) 
>214Bi (RaC 19.9 min)>214Po(RaC´164.3 µs).

222Rn 
in air

214Bi
214Po>

( C 9.9 ) o( C 6 .3 µs).

Dessa sönderfallsprodukter fastnar på 
luftburna produkter som deponeras  som 

in air

222Rn

damm och regn på jordytan. 

>218Po>214Pb>214Bi >214Po.

226Ra
230Th

Po Pb Bi Po.

Jordskorpan
234U
234Pa
234Th

218Po (RaA 3.10 min) befinner sig I 
radioaktiv jmnvikt med 222Rn på ca 5 m 
höjd  och  214Pb(RaB 26.8 min) >214Bi (RaC 

238U 19.9 min)>214Po(RaC´164.3 µs)  är  i 
radioaktiv jämvikt med  222Rn på ca. 50 m 
höjd över jordytan.



Deposition
av

210Pb

218Po
214Pb
214Bi

210Pb
210Bi

Sedan följer de långlivade 
söderfallsprodukterna; 

222Rn 
luft

210Pb
210Po

214Bi
214Po

210Po 214Po> 
210Pb ( RaD 22 20 a)>luft

222Rn

Pb ( RaD 22.20 a)>
210Bi (RaE 5.01 d) > 
210Po(RaF 138 4 d) >

Uran i Jordskorpan
226Ra
230Th

Po(RaF 138.4 d) >
206Pb(stabil)

Vatten, växtlighet

234U
234Pa
234Th
238U



Naturligt ursprung av  210Po and 210Pb  i  terrest miljö
 α   α α α α

238U >234Th>234Pa>234U>230Th>226Ra>222Rn>
Radon-222  härstammar från radioaktivt sönder fall av Uran-238 i jordskorpan och 
diffunderar jordeb till atmosfären där   koncentrationen  minskar monotont  med 

höjden . Med en halveringstid på 3,82 d kedjan  sönderfaller 222Rn till 

Kortlivade s.k. radondöttrar: 
α α  

>218Po (RaA 3.10 min)>214Pb (RaB 26.8 min) >214Bi (RaC 19.9 min)>214Po(RaC´164.3 µs).

Dessa sönderfallsprodukter fastnar på luftburna produkter som deponeras  som damm och 
regn på jordytan. 218Po (RaA 3.10 min) befinner sig I radioaktiv jmnvikt med 222Rn på ca 5 
m höjd  och  214Pb(RaB 26.8 min) >214Bi (RaC 19.9 min)>214Po(RaC´164.3 µs)  är  I 

222radioaktiv jämvikt med  222Rn på ca. 50 m höjd över jordytan. 

Sedan följer de långlivade söderfallsprodukterna; 
α   α

214Po> 210Pb ( RaD 22.20 a)>210Bi (RaE 5.01 d) > 210Po(RaF 138.4 d) >206Pb(stable)



Vår strålningsmiljöVår strålningsmiljö

Strålning finns överallt och skapades i samma Strålning finns överallt och skapades i samma 
ögonblick som universum uppstodögonblick som universum uppstod

•• Naturlig strålningNaturlig strålning Mänsklig strålningMänsklig strålning
–– SolenSolen

–– Kosmisk strålningKosmisk strålning

--medicinsk strålningmedicinsk strålning
•• Diagnostisk röntgenDiagnostisk röntgen
•• Strålterapi, nuklearmedicinStrålterapi, nuklearmedicingg

–– Vår egen kroppVår egen kropp

–– Mark, Luft, vattenMark, Luft, vatten

Strålterapi, nuklearmedicinStrålterapi, nuklearmedicin
--kärnvapenssprängningarkärnvapenssprängningar
--satellitersatelliterMark, Luft, vattenMark, Luft, vatten

–– ByggnadsmaterialByggnadsmaterial
--industri och kärnkraftindustri och kärnkraft
--konsumentartiklarkonsumentartiklar



Strålmiljön i Sverige per årStrålmiljön i Sverige per år

/ å
Naturligt

• Kosmisk strålning

• Mark strålning

0,3 mSv / år

0,5 mSv / år

g
1 mSv / år

g

• Kalium‐40 0,2 mSv / år

• Medicinsk bestrålning

R d d P 210

1 mSv / år

2 mSv / år• Radon med Po‐210

• Övrigt  bl a Po‐210

2 mSv / år

0,3 mSv / år

Alltså totalt per år cirka 4 5 mSvAlltså totalt per år cirka 4 - 5 mSv



DepositionDeposition
av

210Pb
Andra utsläpp

Fosforframställnig   
och konstgödsel

218Po
214Pb
214Bi

210Pb
210Bi

222Rn 
in luften vi

210Po
och  konstgödsel214Bi

214Po
210Po

andas

222Rn

Jord och vatten Vegetation,  mossor, lavar
226Ra
230Th

Djur

234U
234Pa
234Th

Inhalation födo intag

238U

Människor



Atmosföriskt nedfall av 210Po och 210Pb

218Po>214Pb>214Bi>214Po
222Rn(3.82d)

Po> Pb> Bi> Po
>

210Pb(22 3 a)>210Bi(5 d) >210Po(140d)210Pb(22.3 a)>210Bi(5 d) >210Po(140d)
Uppehållstid i atmosfären  5 ‐15 d 

Torr deposition and regnTorr deposition  and  regn

238U sönderfalls kedja 234Th>234Pa>234U>230Th>226RaU sönderfalls kedja  Th> Pa> U> Th> Ra
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Appleby: Frank Oldfield Special Issue: Fallout radionuclide dating
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210Po i markskiktet
• 210Po är irreversibelt adsorberat på lerpartiklar 

och i  organiska kolloider. 

• Mängden 210Po i toppskiktet hos okultiverad jord
är korrelerad till mängden nederbörd.g
[N. Karunakara et al. / J. Environ. Radioactivity 51 (2000) 349}362].

D t ä tt t kt b d ll ä d 210P• Det är ett starkt samband mellan mängden 210Po 
i jord och mängden organisk substans . 
[N. Karunakara et al. / J. Environ. Radioactivity 51 (2000) 349}362]. [ a u a a a et a / J o ad oact ty 5 ( 000) 3 9}36 ]



S. Akyil et al. / Journal of Hazardous Materials 157 (2008) 328–334



210P h 210Pb i d tt210Po och 210Pb  i grund vatten



Riskerna med Radioaktivitet iRiskerna med Radioaktivitet i 
omgivningen förknippas ofta med g g pp

kärnvapen (atombomber) sprängningar

Omedelbara effekter
• explosionen

Sena effekter
• radioaktivt nedfallp

• värme
• strålning

radioaktivt nedfall
• Effekter på miljön

strålning
• elektromagnetisk 

pulspuls 



Effekten av atombomben i HiroshimaEffekten av atombomben i Hiroshima
1945



VärmeVärme
35% av energin utlöses som värmeg



Värme effekten I HiroshimaVärme effekten I Hiroshima



Firestorms in HiroshimaFirestorms in Hiroshima



StrålningStrålning
5% av energin utlöses som direkt neutron och gamma strålning.g g g



What is the present situation?p
• 1985 fanns det  69,000 

kärnvapenkärnvapen.

• 2006 fanns det fortfarande 006 fanns det fortfarande
över 27,000 kärnvapen vars 
språngkraft motsvarar 500 000 
Hiroshima bomber FulltHiroshima bomber. Fullt 
tillräckligt att utplåna allt liv på 
jorden.

• 4 000 av dessa kärnvapen är 
hå å f å fen hårsmån från att avfyras..



What is the present situation?p
• In 2006 there were over 

27 000 nuclear warheads27,000 nuclear warheads 
globally – most of them in 
Russia and the USA.

• This was down from 69,000 in 
1985, but still representing 
425 500 times the combined425,500 times the combined 
power of the bombs dropped 
on Hiroshima and Nagasaki. 
E il h dEasily enough to destroy our 
planet.

• Some 4 000 of these nuclearSome 4,000 of these nuclear 
devices are on hair‐trigger 
alert, ready to be fired at very 
h ishort notice.



Den 23:e oktober 1961 
d t d å N Z ldetonerades på Novaya Zemlya 
den kraftigaste kärnladdningen 

å i t dnågonsin motsvarande  
58 000 000 000 kg trotyl. g y
Totalt har 224 kärnladdningar detonerat på 
Novaya Zemlya ca 200 mil från Sverige
(73.061045°N, 55.151367°E)





210Po and 210Pb in the food chain lichen-reindeer and man

Lichen    - reindeer       - man
210Pb 240 B /k d 0 030 B /k 0 070 B / k210Pb 240       Bq/kg d.w.              0,030 Bq/kg w.w.                    0.070 Bq / kg w.w.
210Po    200                                      7                                             0.5



Den 1 november 2006Den 1 november 2006

blev den ryska fd

agenten Alexander

Litvinenko hastigt sjuk

när han hoppat av inär han hoppat av i

London och fördes till

sjukhus, där han dog

tre veckor senare.



Al d Lit i k fd ffi i R kAlexander Litvinenko var en fd officer i Ryska 

federala säkerhetstjänsten, FSB och KGB, som j , ,

undkom åtal i Ryssland och fick politisk asyl i 

Storbritannien. 

Han skrev två böcker "Blowing up Russia: TerrorHan skrev två böcker, "Blowing up Russia: Terror 

inifrån” och "Lubjanka kriminell grupp", Där han j g pp ,

anklagade Ryska säkerhetstjänsten  för lägenhets 

bombningar och andra terrorism handlingar att få 

Vladimir Putin till maktenVladimir Putin till makten.  



Fö t t dd tt Lit i k fö ift d dFörst trodde man att Litvinenko var förgiftad med 
tallium, ett ämne som används för att döda råttor och i 
gamla dagar också ofta används för att lönn mördagamla dagar också ofta används för att lönn mörda 
människor. 

Detta var helt osannolikt, eftersom med modern  
analysutrustning det är väldigt lätt att bekräfta varje 
t lli fö ift i i k t k t tidtallium förgiftning inom mycket kort tid. 

Andra spekulationer var att radioaktivt tallium-201Andra spekulationer var  att radioaktivt tallium-201 
användes, men eftersom det är en gamma-strålare   
kunde man  med gamma spektrometri  lätt visa att det g
inte var fallet.

T dj i i tt h k d h bli it fö ift dTredje gissningen  var att han kunde ha blivit förgiftad 
av Polonium-210, ett naturligt radioaktivt ämne..



I t 0 5 M B l (0 003 ik )Intag av 0,5 MegaBequerel (0,003 mikrogram)

Po-210, orsakar en stråldos av ca. 100 mSvPo 210, orsakar en stråldos av ca. 100 mSv

(icke dödliga och icke-akuta skadliga)

Upptäcks fortfarande efter 120 dagar.

Alexander hade sannolikt blivit förgiftad av caAlexander hade sannolikt blivit förgiftad av ca

10 mikrogram eller 1-3 GigaBequerel

Polonium-210 i en drink, vilket leder till döden

i tt kinom ett par veckor .



Mätning av Po-210 i urin med vätskescintillator



Detta blev upptakten till ett febrilt intresse för pp

polonium-210 som är ett vanligt förekommande

naturligt radioaktivt ämne i vår miljö. 

Det bildas naturligt vid sönderfall av radon och g

finns både i luften vi andas, i jord och vatten.





210Po och 210Pb i födoämneskedjanPo och Pb i födoämneskedjan 
lav – ren - människa

Lav    - ren       - människa
210Pb 240 B /k d 0 030 B /k 0 070 B / k210Pb 240       Bq/kg d.w.              0,030 Bq/kg w.w.                    0.070 Bq / kg w.w.
210Po    200       Bq/kg d.w 7       Bq/kg w.w 0.5     Bq/kg w.w



210Po och 210Pb  in lav (Cladonia alpestris)



Radiolead (210Pb) and stable lead in the lichen Cladonia alpestris

OIKOS 25: 140-147. Copenhagen 1974
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210Po och 210Pb födoämneskedjan lav-ren-människa

Lav Ren Ren Människa Människa

Bq/m2

kött

Bq/kg ww

Ben

Bq/g Ca

mjukvävnad

Bq/kg ww

skelett

Bq/g Ca

210Pb 600 0 3 1 1 0 07 0 007Pb 600 0.3 1.1 0.07 0.007

210Po 560 7.4 0.7 0.4 0.02

Mattsson and Persson 1971 EUR 4800



SDSSDS 

Fredag 5 mars 2010

I Sverige dör varje år 
6 600 personer6 600 personer 

i förtid pga rökning

ÖVARFÖR ????





210210Pb ( RaD 22.20 a)
>210Bi (RaE 5.01 d) >       210Po(RaF 138.4 d) 
210210Po(RaF 138.4 d)

Tobaken lagrasTobaken lagras 
under 

1 - 2 år1 2 år
mellan skörden och 

tillverkning av 

Tobaksplantorna gödslas med apatit
cigaretter

p g p
Som innehåller rikligt med 210Pb and 210Po



210Po and 210Pb  in tobacco
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Stråldosen av 210Po är 2.5 nSv/mBq vid inhalering

B d å likBeroende på olika 
förbrännings temperatur 
vid rökning  (mellan 500 
och 700ºC) sublimeraroch 700ºC), sublimerar 
210Po  i olika grad till 
röken som inhaleras av 
rökaren (Martell 1975)rökaren  (Martell, 1975). 

Mängden 210Po som inhaleras från varje cigarettMängden  210Po som inhaleras från varje cigarett 
märke borde deklareras på cigarett paketen.



F S G l C E tt KFormer Surgeon General C. Everett Koop
sade i amerikansk TV

”Radioaktivitet som finns i tobak ärRadioaktivitet som finns i tobak är
förmodligen den största orsaken till
rökningsrelaterad cancer ”rökningsrelaterad cancer .

(National Center for Atmospheric Research, 1964;(National Center for Atmospheric Research, 1964;
American Lung Assn.; Dr. Joseph R. DiFranza, U. of
Mass. Medical Center; Reader’s Digest, March 1986;
Surg. Gen. C. Everett Koop, 1990.)



*Förångning av polonium bevisas av den låga 210Po-
aktiviteten som uppmätes i cigarettaska jämfört med detaktiviteten som uppmätes i cigarettaska jämfört med det 
totala 210Po innehållet i en cigarett. 

Bråkdelen av 210Po-innehåll av aska varierade mellan 4 -
65% av innehållet i fräsch tobak (medelvärde 26 ± 24 %) 
h lik ä k D tt b å d likhos olika märken.  Detta beror på de olika 
tobaksbränningstemperaturerna (mellan 500 och 700ºC), 
vilka orsakar 210Po att sublimera mer eller mindre in ivilka orsakar Po  att sublimera mer eller mindre in i 
röken vilken inandas av rökaren (Martell, 1975). 

Därför varierar aktiviteten av 210Po i rök som  inhaleras från 
en cigarett från 2 till 23 mBq med ett genomsnitt av  10 ± 6 

BmBq . 

210Po nivån i röken borde därförPo nivån i röken borde därför 
deklareras på cigarettpaketet. 



Hö 210P kti it t i håll k i 20 BHöga 210Po aktivitetsinnehåll av omkring 20 mBq 
per cigarett hittades i fräsch tobak av både låg-
k lit t ä k h i hö k lit ti i ttkvalitet märken och i högkvalitativa cigaretter. 

M d l ä d t 210P kti it t i d f ä hMedelvärdet av 210Po aktiviteten i den fräscha 
tobaken av 14 olika cigarett märken  var 13 ± 8 

B i ttmBq per cigarett.  

U d ök i b b d filt b k iUnder rökning absorberade filtren bara omkring 
0.1–16.5% (i genomsnitt 2.5%) av 210Po-aktiviteten
i t b ki tobaken. 

B. Skwarzec et al. / J. Environ. Radioactivity 57 (2001) 221–230



Som jämförelse, är den årliga strålningsdosen 
f å i d t d ä 2 S / å

Däremot motsvarar strålningen från radons "aktions *nivål" 
från inandat radon är 2  mSv/ mån 

100 mBq/L grovt av att röka 10 cigaretter per dag.

D t ä 210P lö li i bl d h i lDessutom, är 210Po löslig i blod och circulerar genom 
kroppen till varje vävnad och cell i nivåer mycket högre än 
från bostads radon Beviset är att det kan detekteras 210Po ifrån bostads radon. Beviset är att det kan detekteras  Po i 
blodet och urinen hos rökare. 

Cirkulerande 210Po orsakar genetiska skador 
och tidig död från sjukdomar :och tidig död från sjukdomar : 
lever och blåscancer, magsår, leukemi, cirros 
av lever och kardiovaskulära sjukdomarav lever, och kardiovaskulära sjukdomar. 



S G l C *E tt KSurgeon General C. *Everett Koop uppgav 
att  radioaktiviteten, snarare än tjära, 
orsakar  åtminstone 90% av all  röknings 
relaterad  lungcancer. g

Centrum för Hälsokontroll i USA  
konkl derade "amerikaner e poneras förkonkluderade "amerikaner exponeras för 
betydligt mer strålning från tobaksrök än 
från någon annan källa. 





Produktion av fosfor

Joseph Wright of Derby 1771
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Joseph Wright of Derby, 1771

Vid Alkemisters sökande efter de vises sten upptäcktes fosfor



Termisk fosforproduktionp

From Erkens
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Immission, emission and environmental measurements

yearly reported:

Bq/g in ore air concentration

GBq/year 

microBq/m3 ,

close to background
370 i B / 3 Pb 210in stack 370 microBq/m3 Pb-210
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UNSCEAR: 500 microBq/m3



Thermal phosphorus: 
effective dose from air emissions

jaar 2003
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Collective dose: ∫effective dose x inhabitants



210Po och  210Pb  I  mossa

570-640 Bq/kg 
Skägglav AlectoriaSkägglav Alectoria,

300-960 Bq/kg dw
Polytrichum and SphagnumPolytrichum and Sphagnum

Polytrichum commune Sphagnum girgensohnii



BlåbärBlåbär

LINGON



Torv mossarTorv mossar
210PoPo 

300 B / k300 Bq / kg

Torv eldning



210Po and 210Pb I torv210Po and 210Pb  I torv

B. Holynska et al. The Science of the Total Environment 218(1998)239]248



210Po i plankton 53 200 µm210Po i plankton 53 - 200 µm



210Po i plankton 53 - 200 µm

• Plankton har förmågan att ta upp Polomium 

mycket effektivt

• Koncentrationsfaktorn för 210Po är ca 15 000

• Med en 210Po koncemtration av  1 mBq/L i havsvatten blir Med en Po koncemtration av  1 mBq/L i havsvatten blir 

koncentrationen I plankton 15 Bq / kg

D tt  dfö  tt l   k ldj  h fi k • Detta medför att musslor , skaldjur och fisk 

har höga koncentrationer av 210Po



Summering
210Po ett naturigt radioaktivt ämne förekommer rikligt ig g

• Lav - mossa och torv

• Tobak

• Fosfatgödselmedel

• Alger-musslor-skaldjur-fisk





The End

Tack för att ni komTack för att ni kom




