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Varför behöver vi bestämma 
absorberad dos så exakt?

Absorberad dos är en fundamental parameter som på ett bra 
sätt kan relateras till strålningens biologiska effekter

För patienter som får strålbehandling krävs en 
dosnoggrannhet på 3-5% för att kunna uppnå ett 
tillfredsställande behandlingsresultat

Tumour Control Probability (TCP ) and Normal Tissue Complication Probability 

(NTCP )
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Problemets kärna

Vad är det för typ av partiklar 
som deponerar sin energi i 
detektormaterialet?

Hur beräknas dosen till det 
omgivande mediet utifrån 
detektordosen?

scol- och en/-kvoter mellan 
mediet och detektormaterialet är 
viktiga parametrar.



Förutsättningar

Strålningen måste växelverka med detektormaterialet och 
ge en respons som kan relateras till den absorberade 
dosen i detektormaterialet

När en detektor placeras i ett medium för att mäta den 
absorberade dosen från joniserande strålning så utgör 
detektorn en kavitet i det mediet

Detektorn har oftast en annan atomär sammansättning 
(atomnummer och/eller densitet) än mediet



Viktiga dosimetriverktyg

Monte Carlo-simuleringar

Ger information om enskilda partiklars 
växelverkanshistorik

Ger information om dosbidraget från olika 
komponenter i strålfältet

Är ett komplement till kavitetsteorierna

Kavitetsteorier

Teoretisk hantering av dosimetriproblemet

Experimentella metoder

För att den verkliga mätsituationen är mycket mer 
komplex än den ideala situationen



Val av dosimeter

Hur ser strålningsmiljön ut?

Vilka typer av partiklar finns i strålfältet?

Vilka energier har de?

Vad är deras vinkelfördelning?

Vad är intensiteten?

Hur ser variationen ut över strålfältet?

Hur ser mätgeometrin ut?

Kan dosimetern placeras på ett lämpligt sätt i 
mätgeometrin?



Egenskaper hos dosimetrar

Detektionsgränser

Linjär respons

Doshastighetsberoende

Vattenekvivalens (Zeff och )

Energiberoende

Riktningsberoende

Tryck-, temperatur- och luftfuktighetsberoende

Stabilitet (precision, reproducibilitet)

Spatiell upplösning

Effektiv mätpunkt

Detektorgeometri (punkt, plan, volym)

Utläsningsförfarande



Bestämning av absorberad dos

Absorberad dos beror på följande parametrar

Strålfältskarakteristiken

Avståndet till strålkällan

Mediets sammansättning

Bestrålningstiden



Fundamentala ekvationer

Ddetektor = M  ND

M är signalen från detektorn och skall korrigeras för 
diverse ”influence quantities”

ND

En kopplingskonstant som överför detektorsignalen 
till absorberad dos i detektormaterialet

Beror enbart på den inre fysikaliska karakteristiken 
hos detektorn

Behöver inte explicit bestämmas vid 
relativdosimetri



Fundamentala ekvationer (forts.)

Dmedium = Ddetektor  fmedium,detektor

f överför absorberad dos i detektormaterialet till 
absorberad dos i mediet (kavitetsteori)

f beror på följande parametrar

Stråltyp

Energi

Vinkelfördelning

Mediets sammansättning

Detektormaterial

Detektorgeometri



”Små” dosimetrar

För ideala ”små” detektorer gäller BG- (eller SA-) 
kavitetsteori

f = smedium,detektor

I realiteten gäller oftast

f = smedium,detektor  pQ



Parametern smedium,detektor

smedium,detektor

”Spencer-Attix mass-restricted collision stopping-
power ratio”

Skall bestämmas för det elektronenergispektum 
som existerar i mätpunkten då detektorn inte är 
närvarande i mediet

Beror på strålkvalitet, fältstorlek och djup

Beräknas ofta med hjälp av Monte Carlo-teknik

Är väldokumenterad



Parametern smedium,detektor (forts.)



Parametern smedium,detektor (forts.)



Parametern pQ

pQ

Kan betraktas som en generell perturbationsfaktor 
(störningsfaktor), eftersom den korrigerar för 
avvikelsen från perfekta SA-förhållanden

Består egentligen av flera olika faktorer som var 
och en korrigerar för små perturbationseffekter, 
t.ex. fluensperturbationseffekten

Beror på strålkvalitet, fältstorlek och djup

Beräknas ofta med hjälp av Monte Carlo-teknik

Är hyfsat väldokumenterad



Lite ”större” dosimetrar

fmedium,detektor

Bestäms med fördel med hjälp av Monte Carlo-
beräkningar

Obs! Det finns begränsningar i 
beräkningsalgoritmerna och i 
växelverkanstvärsnitten



Några tumregler

Ju större storlek detektorn har desto större blir avvikelsen 
från ideala SA-förhållanden

Ju större skillnaden är mellan den atomära 
sammansättning (Zeff och ) hos detektorn och mediet 
desto större energiberoende hos parametern f och f≠1

Approximationer som ibland behöver göras måste grundas 
på kända detektoregenskaper och kunskap om 
strålfältskarakteristiken

Det är viktigt att vara medveten om vilka osäkerheter 
som införs om approximationer måste göras



Klassificering av dosimetrar

Dosimeter Mekanism

Gasfylld jonkammare Jonisation i gas

Vätskejonkammare Jonisation i vätska

Halvledardetektor Jonisation i fasta ämnen

TLD Luminescens

Scintillationsräknare Fluorescens

Film, GEL, Fricke Kemiska reaktioner

Kalorimeter Uppvärmning



Jonkammare

Litteratur

Attix, kap. 12, 13

Knoll, kap. 5

Signaluppkomst

Ett yttre elektriskt fält mellan två elektroder 
används för att samla upp laddningen som 
produceras av strålning i en luftkavitet



Jonkammare

Kan vara absolut- eller relativmätande

Oftast kalibreras de av standardlaboratorier (t.ex. SSM i 
Sverige)

Finns i olika design

De två vanligaste typerna är ”thimble-type” och 
planparallella

Luftvolym 0.02-3 cm3

Högspänning <500 V



Jonkammare

Oftast öppna via luftkanaler mot den atmosfäriska 
omgivningen, vilket medför tryck- och 
temperaturkorrektion (oftast <2%)

Korrektion för luftfuktighet (max 0.3%)

Korrektion för rekombination i pulsade strålfält (<1%, 
oftast <0.5%)

Korrektion för polaritet (<0.5%, oftast <0.2%)



Jonkammare

Fördelar

Enormt väldokumenterad dosimeter 
(referensinstrument i dosimetriprotokoll från IAEA, 
AAPM, etc.)

Nästan en Bragg-Gray-detektor

Strålskadas ej

Nackdelar

Mindre bra spatiell upplösning (ganska stor 
mätvolym)

svatten,luft är beroende av elektronenergin (framförallt 
p.g.a. den stora densitetsskillnaden mellan de två 
materialen)



Jonkammare

Typiska användningsområden

Absolutdosmätning

Scanning av djupdoser i fotonstrålfält

Relativa punktmätningar i fotonstrålfält



Diod

Litteratur

Attix, kap. 15 IV

Knoll, kap. 11

Signaluppkomst

Laddningsbärare samlas upp av det interna 
elektriska fältet som existerar i diodens 
utarmningsområde



Diod

svatten,Si nästan oberoende av elektronenergin

Bör alltid kontrolleras mot jonkammare

P-typ bättre än n-typ (de strålskadas mindre med tiden 
ej försämrat dosratsoberoende)



Diod

Fördelar

Bra känslighet (10 ggr > jonkammare)

Högt signal till brus-förhållande

Hög spatiell upplösning (väldigt liten mätvolym)

Nackdelar

Känslig för lågenergetiska fotoner (skärmas därför 
ibland med hög Z-material)

Tappar något av sin känslighet med ackumulerad 
dos, vilket kräver korrektion vid långa mätserier



Diod

Typiska användningsområden

Scanning av djupdoser framför allt i elektronstrålfält 
men även i vissa fotonstrålfält

Scanning av profiler i både foton- och 
elektronstrålfält

In vivo-dosimetri



Diamant

Litteratur

Knoll, kap. 13 II.

Signaluppkomst

Ett yttre elektriskt fält används för att samla upp 
elektron-hål-paren som produceras av strålning i 
kristallen



Diamant

svatten,C oberoende av elektronenergin

Kan absolutkalibreras mot jonkammare

Dosratsberoendet kan beskrivas med ekvationen

I = I0 + R  D

där I0 är mörkerströmmen, R är detektorresponsen, D 
är dosraten och  är en individuell korrektionsterm ≤1



Diamant

Fördelar

Nästan vattenekvivalent (energioberoende)

Bra känslighet

Hög spatiell upplösning

Strålskadas ej

Nackdelar

Doshastighetsberoende

Fortfarande ganska ovanlig



Diamant

Typiska användningsområden

Scanning av djupdoser och profiler i både foton- och 
elektronstrålfält

Relativa punktmätningar i både foton- och 
elektronstrålfält

Kan kalibreras så att den blir absolutdosmätande



TLD

Litteratur

Attix, kap. 14 I.

Knoll, kap. 19 VII.

Signaluppkomst

Elektroner fastnar i fällor då kristallen bestrålas. När 
kristallen sedan värms upp frigörs elektronerna och 
ljus utsänds när de faller tillbaka till sin ursprungliga 
energinivå



TLD

Olika former och storlekar (stavar, chips, pulver)

Olika material med små mängder spårämnen (LiF:Mg,Ti, 
LiF:Mg,Cu,P, CaF2:Mn, Li2B4O7:Mn, CaSO4:Mn)

TLD-utläsare (värmefaser: preheat, read, anneal, cool)

Används mycket inom persondosimetrin



TLD

Fördelar

Doshastighetsoberoende

Stort dosintervall

Kan placeras i svåra mätgeometrier

Nackdelar

Besvärlig kalibrering

”Fading” och ljuskänslighet

Strålskadas

Supralinjäritet



TLD

Typiska användningsområden

Persondosimetri

I besvärliga mätgeometrier i både foton- och 
elektronstrålfält

In vivo-dosimetri



Film

Litteratur

Attix, kap. 14 II.

Knoll, kap. 19 VI.

Signaluppkomst

Silverbaserade filmer (Ag+ till Ag)

Radiokromatiska filmer



Film

D  OD = log10(I0/I)

D  OD oftast ej linjär

Slöja p.g.a. att oexponerad film också har en viss OD

Emulsion (AgBr) påverkar känslighet

Fotoelektrisk effekt hos AgBr (hög Z-material) gör film 
mer känslig för lågenergetiska fotoner

Används mycket inom persondosimetrin



Film

Fördelar

Extremt bra spatiell upplösning

Bra dosratsoberoende

Nackdelar

Framkallningsprocessen för Ag-film

Kalibrering nödvändig vid varje mättillfälle

(en/)vatten,Ag-film beroende av fotonenergin

Har en övre detektionsgräns (filmen blir svart)

Måste känna till scanning-karakteristiken (t.ex. 
använda olika färgrespons för att minska brus vid 
radiokromatisk film)



Film

Typiska användningsområden

Persondosimetri

2D-mätning i både foton- och elektronstrålfält

Dosmätningar i väldigt små strålfält



Icke-konventionella dosimetrar inom 
strålterapiområdet

Dagens avancerade och komplexa behandlingstekniker 
ställer mycket höga krav på säker dosimetri

Konform behandling

Användning av MLC (multi leaf collimator)

Användning av icke-planara fält

IMRT (intensity modulated radiation therapy)

SRS/SRT (stereotactic radiosurgery/therapy)

Tomoterapi

Brachyterapi

Många av de konventionella dosimetrarna är inte helt 
adekvata i dessa mätsituationer!



Tre olika typer av dosimeterform

Punktdosimetrar

Plandosimetrar

Volymdosimetrar



Punktdosimetrar

MOSFET

Mikrojonkammare

Strålningsinducerad fluorescens

Optiskt stimulerad luminescens

Radiokromatisk filmpunktdetektor

EPR



MOSFET

0.04 mm2 detektorstorlek

Oberoende av doshastighet, energi, strålslag

Linjär

Ingen perturbation

Reproducibilitet 0.4%

Riktningsberoende



Mikrojonkammare/pinpoint

0.009 cm3 detektorvolym

Passar till SRS/SRT, IMRT och brachyterapi



Strålningsinducerad fluorescens

Vissa organiska plaster och många oorganiska föreningar 
sänder ut ljus vid bestrålning



Optiskt stimulerad luminescens

Oorganiska föreningar absorberar energi under 
bestrålning som sedan frigörs med hjälp av optisk 
stimulering



Radiokromatisk filmpunktdetektor

Utläsning kan göras direkt under själva bestrålningen

Är inte helt linjär och har visst temperaturberoende



EPR - electron paramagnetic 
resonance

Utläses med EPR-spektrometer för att kvantifiera antalet 
radikaler (molekyler med en oparad elektron) som 
produceras i det bestrålade materialet och fångas i 
kristallstrukturens fällor

Olika material, t.ex. lithium formate (HCO2 Li H2O) och 
alanine

Linjär response 0.2-1000 Gy

Effektivt atomnummer nära vatten (HCO2 Li H2O)

Data sparas pemanent (utläsningen förstör ej signalen)

Passar till mätningar i strålfält för IMRT, SRT, brachyterapi



Plandosimetrar

Plastscintillatorer

Detektormatriser

TLD-plattor

EPID (electronic portal imaging device)



Detektormatriser

Baserade på jonkammare eller dioder för snabb utläsning



EPID

Baseras på vätskejonkammare eller amorft kisel

Kan detektera fältstorlekar 3030 cm2



Volymdosimetrar

3D-fantom kan skapas för t.ex. film och TLD

Fricke GEL

Polymer GEL

Radiokromatisk polymer



GEL-dosimetrins fördelar

Kan formas i kliniskt relevant 3D-geometri

Integrerar absorberad dos vid multipla bestrålningar

Energioberoende

Data sparas permanent

Hög precision



Radiokromatisk polymer

Ingen behållare behövs

Optiskt klar


