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Abstrakt: 

Introduktion: Diagnostisk röntgenbestrålning inom medicin är den största icke-naturliga 

källan till joniserande strålning för allmänheten och den största andelen tillskrivs 

datortomografi(DT)-undersökningar. Flertalet studier inklusive rekommendationer från 

internationella kommissionen för strålskydd (ICRP) hävdar att ögats lins är mer strålkänslig 

än vad som tidigare antagits. Linsen anses nu ha ett tröskeldosvärde för kataraktbildning på 

0,5 Gy eller möjligtvis ännu lägre.  

Syfte: Att utvärdera stråldos och bildkvalité vid tre olika metoder av dosreducering till ögats 

lins under DT-hjärnundersökningar: vismutskydd, generell rörströmsminskning samt 

organbaserad dosmodulering (XCare).  

 

Material och metod: Tre olika dosreduceringstekniker vid DT-hjärnundersökningar 

(vismutskydd vid två distanser från hudytan (0 cm och 1,5 cm), generell rörströmsminskning 

samt organbaserad dosmodulering (XCare)) utvärderades med hänsyn till dosminskning samt 

kvantitativ och kvalitativ bildkvalité med hjälp av ett fantomhuvud. Ögondos mättes och 

Hounsfieldvärden (HU) samt brus beräknades och jämfördes. 

 

Resultat: Ögondosen reducerades jämfört med referensundersökningen med 37,7 % och 25,0 

% med vismutskyddet 0 cm och 1,5 cm ifrån hudytan respektive. Generell 

rörströmsminskning och organbaserad dosmodulering reducerade dosen 39,6 % samt 29,5 % 

respektive. HU ändrades signifikant med vismutskydd utan skumgummi och brusnivån ökade 

signifikant endast vid generell rörströmsminskning.  

 

Diskussion: Organbaserad dosmodulering och vismutskydd 1,5 cm ifrån hudytan var de enda 

undersökningarna som inte påverkade bildkvalitén signifikant. Generell rörströmsminskning 

ökade brusnivån signifikant. Vismutskydd utan skumgummi ökade artefakterna i hjärnan så 

mycket att den inte var godtagbar.  

 

Konklusion: Organbaserad dosmodulering, generell rörströmsminskning och vismutskydd 

(ovanpå 1,5 cm skumgummi) skulle kunna användas men klinisk uppföljning med fler 

patientstudier behövs för att bekräfta detta. 

 

Nyckelord: Dosreducering, Bildkvalité, Vismutskydd, Generell rörströmsminskning, Organbaserad 

dosmodulering
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Introduktion: 

Det är känt att exponering för röntgenstrålning kan inducera celldödande och inflammatoriska 

effekter och orsaka malignitet i kroppsvävnader (1). Kroppens reaktioner till strålning delas 

generellt in i deterministiska och stokastiska effekter. Deterministiska effekter innebär en 

skada i en grupp av celler karakteriserat av att en tröskeldos (en viss mängd strålning) uppnås, 

och där reaktionen förvärras när dosen ökas ytterligare. Stokastiska effekter innebär att 

sannolikheten för att maligna sjukdomar eller ärftliga effekter uppstår beror på den erhållna 

stråldosen men utan något tröskelvärde (2). Medan huden kräver att ett relativt högt 

tröskeldosvärde överstigs innan dosrelaterade skador kan uppstå där (1) så finns det andra 

organ som är mer känsliga för strålning. Bland dessa är sköldkörteln och ögats lins (3–7). 

Linsen är den mest känsliga av ögats vävnader (8) och ett enda epitelcellager beläget vid den 

anteriora ytan mot hornhinnan innehåller alla blivande linsfiberceller. Trots att detta 

epitelcellager kan drabbas av mutationer (DNA-skador) så har det aldrig framkommit 

rapporter om naturliga linstumörer hos människor eller något ryggradsdjur. Den enda riktiga 

patologin som kan drabba linsen är dess grumling, även känd som: katarakt (9). 

 

Katarakt är en av de vanligaste orsakerna till blindhet och synnedsättning i världen och kan 

indelas i tre huvudgrupper baserat på dess anatomiska lokalisation: nukleär, kortikal och 

posterior subkapsulär (PSC). Bland dessa tre huvudformer av åldersrelaterad katarakt så är 

PSC den minst vanliga men också den mest associerade med exponering för joniserande 

strålning (8,10). Sedan de första rapporterna om strålningsinducerade linsförändringar i ett 

försöksdjur och strålningskatarakt hos en arbetare vid ett röntgenlaboratorium, så har forskare 

varit medvetna om att exponering för joniserande strålning kan resultera i linsgrumlingar. 

Strålningskatarakt tros vara orsakad av skador i epitelcellagret (9) och både 

allvarlighetsgraden och latensen är dosrelaterade (8,10). Efter att linsen exponerats för 

joniserande strålning så börjar förändringar vanligtvis först dyka upp i den posteriora 

subkapsulära regionen i form av små prickar och vakuoler vilka tillsammans under längre tid 

formar större grumlingar. På grund av deras lokalisation längs med synfältet så kan även 

relativt små katarakter ha stor påverkan på synen (8). Denna kataraktbildning har tills nyligen 

förmodats kräva relativt höga nivåer av dosvärden (mellan 2-8 Gy) i absorberad dos (9). 

 

I april 2011 gjorde internationella kommissionen för strålskydd (ICRP) ett uttalande där en 

drastisk sänkning av den antagna tröskeldosen för strålningsinducerad kataraktbildning 
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rekommenderades. För linsen anses nu tröskeldosen mätt i absorberad dos vara 0,5 Gy. I 

samma uttalande reducerar ICRP även dosgränsen för personal som arbetar med joniserande 

strålning från att tidigare ha varit 150 mSv/år till att nu vara 20 mSv/år (ekvivalent dos) under 

en femårsperiod där inget enskilt år överstiger 50 mSv (9,11). Tills nyligen har 

kataraktbildning förmodats vara en deterministisk händelse, men det finns nu flertalet studier 

som visar att linsgrumlingar kan uppstå vid mycket lägre doser än vad som tidigare antagits 

(3,9,10,12), att linsgrumling uppstår vid närmare 0,1 Gy eller lägre (9,10) och att händelsen 

helt kan sakna tröskelvärde (vara stokastisk) (8–10,12).  

 

Ännu har ICRP:s rekommendationer inte haft genomslag i svenskt regelverk utan de 

nuvarande svenska föreskrifterna säger fortfarande att dosgränsen för personal som arbetar 

med joniserande strålning är 150 mSv/år. I maj 2012 kom dock EU kommissionen med ett 

förslag till en uppdaterad version av dess Basic Safety Standards och i denna version har 

dosgränsen för ögats lins sänkts enligt ICRP:s rekommendationer. Om förslaget godkänns i 

dess nuvarande form så kommer strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) föreskrifter också att 

behöva ändras. Detta har fått SSM att utfärda en rapport där författarna utgår från flertalet 

nyligen publicerade studier inklusive ICRP:s  rekommendationer när de tar fram mätmetoder 

för att underlätta för sjukvården att göra tillförlitliga mätningar för bestämning av stråldosen 

till ögats lins (13).  

 

Användandet av diagnostisk röntgenbestrålning inom medicin är den största icke-naturliga 

källan till joniserande strålning för allmänheten. Den står för mer än 95 % av stråldosen från 

alla människotillverkade källor och den högsta andelen av bestrålning inom medicin tillskrivs 

datortomografi(DT)-undersökningar (3). Inom neuroradiologi föreligger en extra risk för 

kataraktbildning om primärstrålen passerar genom orbitan (1). Under DT-

hjärnundersökningar får organ som ögats lins en oberättigad dos tillförd då detta organ inte är 

av störst intresse för undersökningen. Det är eftersträvansvärt att minska stråldosen till sådana 

ytliga organ då diagnostiken inte påverkas om dessa inkluderas eller ej. (14). Angående 

dosbegränsningarna till ögats lins skriver ICRP i sin rekommendation år 2007 att ny data om 

ögats strålkänslighet gällande synnedsättningar förväntas. Kommissionen hävdar att de 

kommer att betrakta dessa data och deras möjliga signifikans för dosgränser till ögats lins när 

dessa blir tillgängliga. Därefter konkluderar ICRP med att det på grund av den existerande 

osäkerheten gällande risken bör läggas speciell betoning vid optimering i situationer där 

ögonen exponeras (2). Tidigare ICRP rekommendationer hävdar dessutom att det inte finns 
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någon dos under vilket ingen risk existerar och att det därför är mycket eftersträvansvärt att 

minimera risken genom att begränsa både dosen och strålfältet (1). 

 

Eftersom osäkerhet föreligger angående dosnivån under vilken skada till ögats lins kan 

förhindras, angående hur lång tid det tar innan skadorna manifesterar sig efter exponering (12) 

och baserat på ICRP:s rekommendationer (1,2,11) samt SSMs rapport om kommande 

förändringar i svenskt regelverk (13) så förefaller det eftersträvansvärt att försöka minimera 

ögondosen till patienterna så mycket som möjligt. Detta i enlighet med ”As low as resonably 

achievable”(ALARA)-principen. 

 

Tidigare studier har använt sig av olika typer av skydd placerade över ögonen på patienten för 

att reducera dosen till ögats lins. Dessa skydd kan bestå av latex eller gummi och är ofta 

impregnerade med olika material med höga atomnummer så som bariumsulfat (3), bly (14) 

och vismut (3,12). 

 

En annan metod är att använda generell rörströmsminskning som ett alternativ till 

vismutskydd (12). Detta innebär en generell minskning av rörströmmen under 360º av 

rotationen vilket ger en sammanlagt lägre dos per rotation (dosvolymsindex för DT 

(CTDIvol)). 

En tredje metod som använts för att reducera dosen till ögats lins är organbaserad 

dosmodulering. Denna metod innebar att rörströmmen minskas medan primärstrålen passerar 

över den främre (anteriora) delen av huvudet under ca 120º av rörets rotation. Under de 

återstående 240º av rotationen ökas rörströmmen till mer än vid vanliga DT-

hjärnundersökningar vilket totalt ger samma totala CTDIvol som en vanligt DT-

hjärnundersökning. På detta sätt är det möjligt att omdistribuera majoriteten av 

datortomografens givna bestrålning till de posteriora och laterala delarna av huvudet (12,15). 

 

Förutsättningen för att kunna använda dosreducerande tekniker vid dessa undersökningar är 

att bildkvalitén förblir godtagbar (12). Ett kvantitativt sätt att bedöma bildkvalité är genom 

mätningar av brus och Hounsfieldvärden (HU). 
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Brus är en viktig indikator gällande bildkvalité eftersom den begränsar möjligheten att se 

lågkontrastlesioner (16). Ju mindre standardavvikelsen (SD) är för HU (brusnivån) desto 

bättre är bildkvalitén (17). Bildkvalitén kan även utvärderas kvalitativt av granskare (3). 

 

Det är författarens önskan att denna studie ska bidra till ett större underlag för den pågående 

debatten om vilken metod som är att föredra och för vidtagna åtgärder vid dosreducering till 

ögats lins. 

 

 

Syfte:  

Att utvärdera stråldos och bildkvalité vid tre olika metoder av dosreducering till ögats lins 

under DT-hjärnundersökningar: vismutskydd, generell rörströmsminskning samt 

organbaserad dosmodulering (XCare).  

 

 

Material och metod: 

Denna studie är en experimentell interventionsstudie. 

Referensundersökning: 

Ett anatomiskt fantomhuvud (Alderson) gjort av ett vävnadsekvivalent material, innehållandes 

skelettstrukturer och motsvarande en vuxen person placerades enligt protokollet för DT-

hjärna-spiral (se bilaga 1) i ryggläge med orbito-meatal(OM)linjen 90º mot bordet och med 

kalotten mot gantryt av en klinisk DT apparat (Definition Flash; Siemens Healthcare, 

Forchheim, Tyskland). För att kunna beräkna den absorberade dosen till ögonen så tejpades 

två termoluminiscensdosimetrar (TLD, LiBo) till mitten av varje öga (se figur 1a) efter att 

översiktsbilden tagits. Bildtagningen skedde utan användning av någon dosreducerande metod 

enligt protokollet för DT-hjärna-spiral (120 kV, 320 i effektiv mAs, Pitch 0,8 och ett CTDIvol 

på 60 mGy). Efter bildtagningen ersattes de använda dosimetrarna med fyra nya TLD (två per 

öga) och en ny bildtagning genomfördes med samma översiktsbild som utgångspunkt. Vid 

varje undersökning upprepades samma bildtagning två gånger för att ge mer tillförlitlig 

dosstatistik. Följaktligen användes sammanlagt 8 TLD vid varje undersökning och totalt 

användes 32 TLD i hela studien. Alla bildtagningar utgick från samma översiktsbild (förutom 

med XCare) och efter varje bildtagning ersattes de använda dosimetrarna med fyra nya. 
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a.  b. 

Figur 1: Fotografi av fantomhuvud, TLD och vismutskydd. (a) Placering av TLD på ögonen av fantomhuvudet. (b) 

Placering av vismutskydd över ögonen och ovanpå dosimetrarna. (Fotografierna är tagna av författaren) 

 

Undersökning 2, Vismutskydd: 

Ett vismutimpregnerat latexskydd (Kiran CT Eye shield, Kiran medical systems Ltd., Khar, 

Mumbai, Indien) med en blyekvivalens på 0,06 mm Pb placerades direkt ovanpå ögonen på 

fantomhuvudet och täckte över TLD. Skyddet tejpades vid sidorna och nedtill intill näsan för 

att sitta åt så nära som möjligt utan att ramla av (se figur 1b) och biltagningen genomfördes 

enligt samma protokoll som referensundersökningen. Efter att fyra nya TLD tejpats på ögonen 

och ett 1,5 cm tjockt lager skumgummi placerats mellan fantomet och vismutskyddet så 

upprepades samma bildtagning. Detta gjordes för att utvärdera hur ökad distans mellan 

vismutskydd och fantomhuvud påverkade dosen och bildkvalitén.  

 

Undersökning 3, Generell minskning av rörströmmen: 

Baserat på tidigare studiers resultat (3,5) så minskades den generella rörströmmen (den 

effektiva mAsen) under 360° för att skapa samma dosreducering som uppnåddes med 

vismutskydden enligt deras resultat. Samma protokoll som tidigare användes under dessa 

bildtagningar förutom att den effektiva rörladdningen minskats till 213 och CTDIvol 

minskades till 40 mGy. 
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Undersökning 4, Organbaserad dosmodulering (XCare): 

Därefter implementerades en organbaserad dosmoduleringsteknik kallad ”XCare” (XCare, 

Siemens Healthcare) på datortomografen. Inför bildtagningen behövde bildtagningsområdet 

ritas in på översiktsbilden på nytt vid denna undersökning. Därefter genomfördes 

bildtagningen enligt XCare protokollet (120 kV, 400 effektiv mAs, CTDIvol 60 mGy) 

  

Dosimetri: 

Dosimetrarnas kalibrerades av en sjukhusfysiker. TLD värdena räknades om till absorberad 

dos för ögats lins. Medelvärden och standardavvikelser för de 8 dosimetrarna vid varje typ av 

undersökning beräknades med ett datorprogram (Excel; Microsoft, Redmond, WA). 

Absorberad dos anges i Gy medan ekvivalent dos anges i Sv och båda är kvantitativa sätt att 

mäta exponering för strålning till ögats lins. För att underlätta för läsare som icke är 

strålningsspecialister och då den enda källan för joniserande bestrålning av ögonen var 

röntgen så kommer enheten Gy att användas för att beskriva resultaten i denna studie. Under 

dessa specifika förhållanden blir absorberad dos (Sv) och ekvivalent dos (Gy) utbytbara. 

  

Kvantitativ bildkvalitétsbedömning: 

Tio identiska, ca 1 cm stora regioner av intresse (ROI) placerades systematiskt i ett valt 

identiskt snitt av fantomets intrakraniella region för att bedöma HU och brusnivåer (SD av 

HU) vid varje undersökning (se figur 2). Ett genomsnitt av alla HU och brusvärden i de 10 

olika ROI beräknades för varje undersökning med ett datorprogram (Excel) och jämfördes 

med referensundersökningens HU och brusvärden. Vid undersökningar där vismutskydd 

användes var skyddet synligt i de snitt där beräkningen genomfördes. 

 

 

Figur 2: Lokalisation för de 10 ROI som användes för brusberäkning  
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Kvalitativ bildkvalitétsbedömning: 

En erfaren neuroradiolog bedömde varje bild och gav sin subjektiva åsikt om bildkvalitén var 

diagnostiskt godtagbar för kliniskt bruk och om det fanns artefakter som störde i bilden.  

 

Reformateringar: 

Rekonstruktioner gjordes på den första mätningen för varje undersökning enligt protokollet 

för DT-hjärna-spiral (3 mm snittjocklek, 3 mm increment) (se bilaga 1).  

 

Statistik: 

Medelvärdet och SD för brusvärdena och HU beräknades med hjälp av ett datorprogram kallat 

Excel. Samma program användes för att genomföra ett tvåsidigt ”students t-test”. Eftersom 

variansen var olika för några av grupperna så användes funktionen där två sampel med olika 

varians jämfördes för att beräkna om det var en statistiskt signifikant skillnad mellan de olika 

undersökningarnas brus, dosvärden och HU jämfört med referensundersökningen. P < 0,05 

ansågs indikera en statistiskt signifikant skillnad. 

 

 

Resultat: 

Dosreducering: 

Den största dosreduceringen erhölls med hjälp av generell rörströmsminskning följt av 

vismutskyddet placerat direkt emot fantomhuvudet, en minskning på 39,6 % och 37,7 % 

respektive, jämfört med referensundersökningen. Organbaserad dosmodulering minskade 

dosen med 29,5 % och vismutskyddet placerat ovanpå 1,5 cm skumgummi reducerade dosen 

med 25,0 % jämfört med referensundersökningen (Tabell 1).  

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Tabell 1: Tabellen visar den genomsnittliga absorberade dosen (mGy) till ögonen för 8 TLD vid varje undersökning. 

Tabellen visar även skillnaden för de olika undersökningarnas P-värde och den procentuella minskningen för varje 

undersökningstyp jämfört med referensundersökningen. CTDIvol innebär volym dosindex för DT. () visar standardavvikelsen 

för dosmätningarna. * anger avståndet mellan vismutskyddet och ytan på fantomhuvudet.  

 

Vismutskyddet placerat ovanpå 1,5 cm skumgummi gav en signifikant högre dos (P < 0,0005) 

än när vismutskyddet låg direkt an emot hudytan på fantomet (37,26 mGy och 30,94 mGy 

respektive). 

 

Bildkvalité: 

Mätning: 

Det högsta medelvärdet av HU erhölls med vismutskydd med 0 cm avstånd till hudytan (26,5 

HU) följt av vismutskydd med 1,5 cm avstånd till hudytan (22,1 HU). Den organbaserade 

dosmoduleringen, referensundersökningen samt den generella rörströmsminskningen hade 

21,3  HU, 19,6 HU och 17,8 HU respektive. (Tabell 2). Vismutskyddet utan skumgummi (0 

cm) ökade HU signifikant medan generell rörströmsminskning inte påverkade HU signifikant 

jämfört med referensundersökningen. Varken vismutskyddet placerat ovanpå 1,5 cm 

skumgummi eller organbaserad dosmodulering erhöll någon signifikant skillnad jämfört med 

referensundersökningen. Med hjälp av generell rörströmsminskning erhölls en brusnivå på 

5,53 HU. Vismutskyddet med 1,5 cm avstånd från fantomet och därefter med 0 cm avstånd 

från fantomet gav brusnivåer på 5,22 HU och 5,17 HU respektive och referensundersökningen 

hade en brusnivå på 4,84 HU. Slutligen erhöll organbaserad dosmodulering en brusnivå på 

4,74 HU (Tabell 2). Ingen av dosreduceringsteknikerna ökade brusnivån signifikant utom den 

generella rörströmsminskningen (P = 0,03) jämfört med referensundersökningen.  

 

Undersökningsmetod CTDIvol 

(mGy) 

Genomsnittslig 

Ögondos (mGy) 

(standardavvikelse) 

P-värde ögondoser % dosreducering 

Referensundersökning 60 49,67 (2,99)  - - 

Vismutskydd (0 cm*) 60 30,94 (1,91)  0,00000001 37,7 

Vismutskydd (1,5 cm*) 60 37,26 (2,30)  0,0000008 25,0 

Generell rörströmsminskning 40 30,02 (2,33)  0,000000003 39,6 

Organbaserad dosmodulering 

(XCare) 

60 35,02 (2,25) 0,0000001 29,5 
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Tabell 2: Tabellen visar de genomsnittliga medelvärdena av HU och brus från 10 ROI inom ett valt snitt för varje 

undersökning och deras P-värden. () anger standardavvikelser av HU och brus. * anger avståndet mellan vismutskyddet och 

ytan på fantomhuvudet.  

Undersökningsmetod Medelvärde (HU) 
(Standardavvikelse) 

P-värde 

HU 

Brus (HU) 
(standardavvikelse) 

P-värde 

brus 

Referensundersökning 19,6 (2,24) - 4,84 (0,73) - 

Vismutskydd (0 cm*) 26,5 (7,37) 0,02 5,17 (0,49) 0,27 

Vismutskydd (1,5 cm*) 22,1 (4,48) 0,16 5,22 (0,42) 0,20 

Generell Rörströmsminskning 17,8 (1,08) 0,05 5,53 (0,46) 0,03 

Organbaserad dosmodulering 

(XCare) 

21,3 (2,41) 0,14 4,74 (0,37) 0,72 

 

Visuell bedömning: 

Neuroradiologens kommentarer angående närvaron av artefakter och om bildernas kvalité var 

kliniskt godtagbar presenteras i tabell 3. Vismutskydd utan skumgummi ansågs ”Ej godtagbar 

på grund av artefakter”, kommentarerna angående vismutskydd ovanpå 1,5 cm skumgummi 

och organbaserad dosmodulering var att de ”Kan gå att använda kliniskt” men att de precis 

som generell rörströmsminskning skulle behöva följas upp kliniskt med patientstudier.  

 

Tabell 3: Tabellen visar neuroradiologens kommentarer angående bildernas kvalité samt närvaron av artefakter vid de olika 

dosreduceringsteknikerna. * indikerar distansen mellan vismutskyddet och hudytan på fantomet. 

Undersökningsmetod Artefakter Kommentarer 

Referensundersökning Inga artefakter Används kliniskt 

Vismutskydd (0 cm*) Mycket artefakter Ej godtagbar på grund av 

artefakter 

Vismutskydd (1,5 cm*) Lite artefakter Kan gå att använda kliniskt 

Generell Rörströmsminskning Inga artefakter Går ej att bedöma med 

fantombild 

Organbaserad dosmodulering (XCare) Inga artefakter Kan gå att använda kliniskt 

 

Vismutskydden på bägge avstånden skapade artefakter i den främre delen av hjärnans område 

och framför allt vid orbitan men dessa var inte närvarande vid generell rörströmsminskning 

eller organbaserad dosmodulering (Tabell 3 och Figur 3). 
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 a.             b.            c. 

 

  d.          e.  

Figur 3: En bildjämförelse mellan identiska snitt av fantomet vid de olika dosreduceringsteknikerna. (a) Referensbild utan 

någon form av dosreducering.(b) Bildtagning med vismutskydd utan något avstånd mellan skyddet och fantomhuvudet. (c) 

Bildtagning med vismutskyddet vid 1,5 cm avstånd från fantomhuvudet. (d) Bildtagning med generell rörströmsminskning 

(ca 40 % reducering från referensundersökningen) (e) Bildtagning med Organbaserad dosmodulering (XCare). 

 

 

Diskussion: 

Resultatdiskussion: 

I denna studie har tre metoder för dosreducering till ögats lins utvärderats (vismutskydd, 

generell rörströmsminskning samt organbaserad dosmodulering (XCare)). Detta gjordes 

genom att beräkna den absorberade dosen till ögats lins och undersöka metodernas påverkan 

på bildkvalitén både kvantitativt och kvalitativt jämfört med en referensundersökning utan 

någon form av dosreducering. 

 

Denna studies uppmätta dosreducering med vismutskyddet som låg direkt an emot hudytan (0 

cm) och det med skumgummi mellan (1,5 cm) var 37,7 % och 25,0 % respektive. Hugget et al 

erhöll en dosreducering på 37,8 % med vismutskydd (utan någon distans mellan skyddet och 
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hudytan) (3) medan Wang et al och Geleijns et al reducerade dosen med 26,4 och 27 % 

respektive, med hjälp av vismutskydd (12,16). Det framgår inte tydligt om dosreduceringen 

som uppnåddes av Wang et al erhölls med eller utan skumgummi mellan hudytan och 

skyddet, (trots att de beskriver hur de undersökte doseffekten med 0, 2, 3 och 4 cm distans 

mellan skyddet och hudytan) eller om deras resultat är ett genomsnitt av de olika distanser 

som de undersökt. Dock hävdar de att dosen ökade med den ökade distansen (12) vilket 

överensstämmer med resultaten i denna studie (30,94 mGy med skyddet 0 cm från hudytan 

och 37,26 mGy vid 1,5 cm från hudytan). Geleijns et al använde inte någon typ av distans 

mellan hudytan och skyddet men erhöll trots detta en lägre procentuell dosreducering än 

resultaten för vismutskydd 0 cm i denna studie. Skillnaden kan bero på att de använt en annan 

tjocklek på vismutskydden eller att dosvärdena i deras studie erhölls med hjälp av ett 

datorsimuleringsprogram (Monte Carlo) (16). För att bekräfta att deras simulering stämde 

överrens med verkligheten utförde de en jämförelse mellan beräknad dos enligt programmet 

och riktiga dosmätningar och där erhöll de skillnader som var mindre än 7 % (vilket skulle 

kunna förklara skillnaden). Dessutom använde de ett annat protokoll för att räkna ut den 

procentuella dosreduceringen (120 kV, 100 mAs, Pitch 1) än det som användes i den aktuella 

studien (120 kV, 320 mAs, Pitch 0,8).  

 

Skillnaden mellan de två vismutundersökningarna visar att distansen mellan hudytan av 

fantomhuvudet och vismutskyddet spelar en signifikant roll där den ökade distansen ger en 

högre dos till ögats lins (P < 0,0005). Dosskillnaden skulle kunna bero på att en större mängd 

strålning når ögonen och reflekteras mot insidan av vismutskyddet via den glipa som bildas 

mellan hudytan och skyddet då det placerats på ett lager skumgummi och när röntgenröret når 

dess laterala och mer posteriora positioner under rotationen.  Däremot ökar dock artefakterna 

när skyddet ligger direkt emot hudytan och området kring orbitan och främre delarna av 

hjärnan blir svåra att visualisera jämfört med när skyddet är längre ifrån (Figur 3 och Tabell 

3). Undersökningarna med vismutskydden hade även den högsta spridningen av HU (SD av 

de genomsnittliga HU) (7,37 HU för 0 cm och 4,48 HU för 1,5 cm) då vismutskyddet skapade 

kraftiga höjningar i HU vid den anteriora regionen (orbitan) och inte hade någon större effekt 

i den posteriora regionen. En begränsning med vismutskydd som bör hållas i åtanke vid 

användning är att dosminskningen till ögats lins endast sker när det roterande röntgenröret når 

en anterior position relativt till patienten. När röret hamnar i en posterior position så blir 

skyddet istället till nackdel för bildkvalitén då fotoner som i annat fall skulle byggt upp bilden 
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blir attenuerade. Detta leder i sin tur till att den användbara signalen som bygger upp bilden 

reduceras (16) och det skapar mer brus och artefakter som kan störa i bilden (14). 

 

Dosreduceringen som uppnåddes med vismutskyddet i denna studie (ca 38 % utan 

skumgummi och 25 % med 1,5 cm skumgummi) stämmer ej överens med tillverkarens 

hävdade 70 % dosreducering till ögonen vid 120 kV. Deras resultat kan bero på att de använt 

sig av gantryvinkling längs med supraorbitallinjen tillsammans med vismutskyddet vilket 

D.E. Heaney och C.A.J. Norvill visade kunde ge en dosreducering på 78 % jämfört med att 

vara vinklad längs hårda gommen och Reids baslinje (18). 

 

Den dosreducering som uppnåddes i denna studie med generell rörströmsminskning var 39,6 

%, vilket var den största reduceringen bland de metoder som utvärderades. Målet var att 

uppnå samma dosreducering med generell rörströmsminskning som med vismutskydden och 

samtidigt undvika artefakterna och en större påverkan på HU (speciellt vid de anteriora 

regionerna). Vid mättillfället var det inte känt vilken dosreducering bismutskydd skulle ge så 

därav eftersträvades en dosreducering på ca 40 % baserat på de resultat som erhållits med 

vismutskydd i tidigare studier (38 % och 34 - 46 %) (3,5). Det är relevant att ha i åtanke att 

dosen till hela skallen reduceras med hjälp av denna teknik till skillnad från de övriga 

teknikerna. Denna undersökning var den enda som ökade brusnivåerna signifikant (P = 0,03) 

jämfört med referensundersökningen. Att bruset skulle påverkas var förväntat då en 

minskning av rörströmmen innebär en minskning av antalet fotoner som bygger upp bilden. 

P-värdet för HU vid generell rörströmsminskning var avrundat 0,05 men med fler decimaler 

skulle denna siffra vara lägre än 0,05 (0,0493457…)och detta skulle innebära att det är en 

signifikant skillnad mellan denna undersöknings HU och referensundersökningens HU vilket 

är besynnerligt. Trots att rörströmmen minskas så är fotonernas energi fortfarande densamma 

och därför borde attenueringen inte påverkas men på grund av att detta värde är så nära 0,05 

så kan en falsk signifikans inte uteslutas.  

Det bör hållas i åtanke att denna teknik (om den i framtiden implementeras) skulle kunna 

användas tillsammans med vismutskydd eller organbaserad dosmodulering för att erhålla en 

ännu större dosreducering. 

 

Med organbaserad dosmodulering sänktes dosen från 49,67 mGy till 35,02 mGy vilket 

innebär en dosreducering på ca 30 %. Denna dosreducering stämmer väl överens med den 

Wang et al och Duan et al erhöll med organbaserad dosmodulering (30,4 % och upp till 30 % 
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respektive) (12,15). Deras resultat visar ingen signifikant förändring av HU jämfört med 

referensundersökningen och det stämmer även överrens med resultaten i den aktuella studien. 

Ingen signifikant brusökning noterades för denna undersökning i den aktuella studien (P < 

0,05) och inte heller hos Duan et al (15) men i Wang et als studie noterades en signifikant 

ökning till de främre och centrala regionerna av hjärnan, dock ökade deras brusnivåer inte 

signifikant i den posteriora regionen (12). Skillnaden kan bero på uppdelningen av 

mätregioner i en anterior, central och posterior region som Wang et al tillämpade. Den 

aktuella studien beräknade genomsnittet av alla brusvärden oavsett om de var anteriora, 

centrala eller posteriora och därför kan den ökning som erhölls i de anteriora regionerna ha 

kompenserats när medelvärdet beräknas tillsammans med de posteriora regionerna och leda 

till att ingen signifikant förändring uppstod. För denna undersökning noterades inga artefakter 

i hjärnområdet varken i den aktuella studien eller i Wang et al och Duan et als studier.  

 

Varken organbaserad dosmodulering eller någon av undersökningarna med vismutskydd 

ökade brusnivåerna signifikant jämfört med referensundersökningen (P > 0.05) men generell 

rörströmsminskning gav en signifikant brusnivåökning (P < 0.05) jämfört med 

referensundersökningen. Brusökningen beror på det reducerade antalet fotoner som skulle ha 

bidragit till signalen. Enligt en kvantitativ utvärdering av bildkvalité är organbaserad 

dosmodulering och vismutskydd placerat ovanpå 1,5 cm skumgummi de bästa 

undersökningarna då dessa är de enda undersökningarna som inte signifikant ökade 

brusvärdena (P > 0,05) och inte påverkade HU signifikant (P > 0,05). Dessa två metoder gav 

dock något lägre dosreducering än de andra (25 och 29,6% respektive). Bedömningen om 

vilken dosreduceringsteknik som bör tillämpas beror dock inte endast på vilken undersökning 

som ger minst påverkan på de kvantitativa bildkvalitétsparametrarna (brus och HU) eller 

vilken teknik som ger högst procentuell dosminskning, utan hänsyn måste även tas till 

granskarens kommentarer angående hur stor påverkan för klinisk diagnostik dessa 

kvantitativa bildkvalitétsparametrar har.   

 

Kanske det viktigaste måttet på bildkvalité är den subjektiva åsikten hos en erfaren 

neuroradiolog. Detta kvalitativa mått kan säga mer än brusmätningar och genomsnittliga HU 

då radiologen kan ange huruvida diagnostik av kliniskt relevanta områden går att utföra och 

om brusnivåerna och eventuella artefakter gör diagnostiken omöjlig. Enligt neuroradiologen 

så skapade vismutskyddet som låg direkt an mot hudytan (0 cm) för mycket artefakter för att 

bilderna skulle kunna vara kliniskt godtagbara. Med skyddet placerat ovanpå 1,5 cm 
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skumgummi så minskade artefakterna till en nivå där bilderna skulle kunna vara godtagbara 

men patientstudier skulle behöva genomföras för att säkert kunna dra den slutsatsen. Vid 

organbaserad dosmodulering sågs inga artefakter men precis som med vismutskyddet så krävs 

det klinisk uppföljning för att se om denna metod går att använda. Trots att generell 

rörströmsminskning ökade brusvärdena något så innebar detta inte nödvändigtvis att bilderna 

inte kan användas, hävdade neuroradiologen men han menade att användbarheten av denna 

metod inte kunde bedömas på ett fantom utan att kliniska bilder skulle behövas även här. 

 

Resultatet från dosmätningarna vid referensundersökningen visar att det skulle krävas tio 

bildtagningar enligt det nuvarande protokollet för DT-hjärna-spiral för att överstiga ICRPs 

tröskeldosvärde på 0,5 Gy eller fem undersökningar med dubbla bildtagningar (med och utan 

kontrast). Det behövs 16 bildtagningar (eller åtta undersökningar med och utan kontrast) för 

att överstiga samma värde med vismutskydd placerat direkt emot hudytan (0 cm) och samma 

antal med generell rörströmsminskning. Efter 15 bildtagningar med organbaserad 

dosmodulering och 14 bildtagningar med vismutskyddet ovanpå 1,5 cm skumgummi så 

överskrids 0,5 Gy. Enligt Geleijns et als studie angav de att en dosreducering på 27 % med 

hjälp av vismutskydd inte skulle vara av större vikt, speciellt då den extra kostnaden för 

engångsskydden samt artefakternas påverkan på bildkvalitén inte skulle vara berättigad. Det 

bör dock hållas i åtanke att tröskeldosen för bildning av strålningskatarakt vid det tillfället 

antogs vara 5 Sv och att väldigt många upprepade undersökningar skulle krävas innan den 

tröskeldosen skulle uppnås (16). Nu däremot när tröskelvärdet för inducering av 

strålningskatarakt sänkts till 0,5 Gy (10 % av föregående tröskelvärde) och då det finns 

anledning att tro att tröskeldosen kommer sänkas ännu mer i framtiden så är reducering av 

stråldosen till ögats lins av hög prioritet (även om det endast skulle handla om 27 %). 

 

För patienten så innebär användandet av ögonskydd en viss risk för bakteriespridning mellan 

patienterna vid återanvändning. Detta skulle kunna leda till ögoninfektioner och därför 

rekommenderar tillverkaren att deras skydd används som engångsprodukter vilket i sin tur gör 

dess användande till även en ekonomisk fråga.  

 

Organbaserad dosmodulering innebär enligt denna studies resultat en dosreducering till ögats 

lins med ca 30 %. Fördelar med denna metod är att personalen inte behöver placera något 

skydd på patienten och se till att det formas utefter den regionala anatomin och att den inte 

påverkade de kvantitativa bildkvalitétsparametrarna signifikant. Dessutom kommenterade 
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neuroradiologen att inga artefakter kunde ses och att denna metod skulle kunna användas 

kliniskt. Med XCare så minskar dosen till ögonen men denna teknik tillför samtidigt en 

dosökning till de posteriora samt laterala delarna av huvudet. Ytterligare en nackdel är att 

tekniken inte finns tillgänglig på alla DT-apparater. 

 

Generell rörströmsminskning valdes som en undersökning då den inte skapar artefakter (3) 

eller höjer HU i hjärnan (12) och då dosreduceringen till ögats lins kan regleras till att vara 

likvärdig den reducering som kan uppnås med vismutskydd. I den aktuella studien erhölls den 

största dosreduceringen med denna teknik men dock erhölls även en försämring av 

bildkvalitén. Fördelen med användandet av vismutskydd ovanpå 1,5 cm skumgummi är att de 

kvantitativa bildkvalitétsparametrarna inte påverkades signifikant, även denna metod skulle 

kunna användas kliniskt enligt neuroradiologen.  

 

Metoddiskussion: 

Tidigare studier har använt andra typer av ögonskydd än vismutskydd så som 

bariumsulfatskydd (3), och blyimpregnerade latexskydd (14). I denna studie valdes 

vismutsskydd (trots att dess förmåga att reducera stråldos kan vara jämförbar med blyskydd 

(5,14)) då bly är tjockare och svårare att forma utefter ögonen och näsan vilket kan skapa 

luftfickor och rynkor i materialet som i sin tur kan leda till att signifikanta artefakter 

projiceras in i hjärnan (7,14,18). Enligt en studie av Hugget et al så ger vismutskydd dessutom 

större dosreducering än bariumsulfatskydd (3). Alla dessa typer av ögonskydd ger dock 

artefakter till de anteriora regionerna (orbitan) (3,14) och därför utvärderades även två andra 

metoder för dosreducering till ögonen i denna studie. 

 

Inget etiskt tillstånd efterfrågades för denna studie då bildtagningen och mätningarna utfördes 

på ett fantom och inte en människa. Detta upplägg är optimalt då både dosreducering och 

bildkvalité kan utvärderas med upprepade bildtagningar utan att någon risk för skador 

tillfaller en patient. Resultaten kan komma att gagna flertalet patienter om de leder till 

vidtagna åtgärder inom dosreducering till ögats lins då det skulle innebära en minskad risk för 

patienter att erhålla strålningsinducerad katarakt. 

  

Flera potentiella felkällor hämmar denna studie. Vid den första bildtagningen enligt 

protokollet för organbaserad dosmodulering så rekonstruerades bilderna med 5 mm 
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snittjocklek vilket påverkade HU vid de olika ROI mätningarna. Vid denna upptäckt 

upprepades bildtagningen enligt samma protokoll med rekonstruktioner gjorda med 3 mm 

snittjocklek för att kunna jämföras med de övriga undersökningarna och därefter räknades HU 

och SD av HU (brusnivåerna) ut igen. Trots försök att mäta vid så lika snitt som möjligt så 

finns en risk att det inte blev exakt samma snitt som mättes. Den felmarginalen ansågs dock 

vara så liten att resultatet inte påverkades. 

En annan begränsning är att denna studie inte utvärderar dosen till andra områden runt 

huvudet än ögonen. Duan et al har dock utvärderat dosen till olika områden kring huvudet 

(15) och fokus med denna studie låg i att utvärdera vilken metod som med fördel kan 

användas för att reducera dosen till ögats lins så därför togs denna aspekt inte med i 

mätningarna.  

 

Andra metoder att reducera stråldosen till ögats lins som inte utvärderades här är vinkling av 

gantryt för att undvika att direkt bestråla ögonen. Detta var dock inte ett alternativ i denna 

studie då alla apparater inte kan vinkla sitt gantry och då det nuvarande protokollet ändå ser 

till att ögonen kommer med i strålfältet då startpositionen placeras 20 mm nedanför OM-

linjen för att området kring foramen magnum ska kunna bedömmas väl (se Bilaga 1). 

 

Denna studie utvärderar och jämför tre dosreduceringstekniker både kvantitativt (med 

brusmätningar och genomsnittliga HU) och kvalitativt (med granskare). Då anatomin i ett 

fantom skiljer sig från hos en vanlig människa så behöver fler patientstudier med granskare 

genomföras för att bekräfta huruvida bildkvalitén är godtagbar med dessa 

dosreduceringstekniker. 

 

Denna studie är begränsad i sitt resultat då den endast representerar effekten som dessa 

dosreduceringstekniker har på vuxna och inte barn. Trots att kraniets förkalkning är klar vid 3 

års ålder och bildtagningstekniker anpassade för vuxna kan användas då (12) så bör 

fortfarande speciella barnprotokoll med reducerad dos utvärderas där de tre 

dosreduceringstekniker som användes i denna studie tillämpas. Detta eftersom barn är mycket 

mer känsliga (7) och har längre tid på sig att utveckla sjukdomar.  

 

Till sist så användes ett ”students t-test” där två sampel med olika varians jämfördes i denna 

studie för att beräkna statistiken för medel HU, stråldoser och brusnivåerna. Detta är endast 
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ett passande test om all aktuell data är normalfördelad men detta är inte nödvändigtvis fallet 

för genomsnittliga brusvärden då dessa vanligtvis inte är normalfördelade (12).  

De mätningar av HU och brus som gjordes med hjälp av 10 ROI gav olika varians för 

undersökningarna. Om fler ROI hade använts så hade detta minskat riskerna för felvärden. 

 

Konklusion: 

Baserat på ICRP:s data om ögats känslighet så är det viktigt att åtgärder vidtas för att minska 

ögondosen till patienterna vid DT-hjärnundersökningar så mycket som möjligt enligt ALARA 

principen. Vismutskydd placerat direkt mot hudytan gav ca 38 % dosminskning men skapade 

för mycket artefakter för att vara kliniskt godtagbar. Organbaserad dosmodulering och 

vismutskydd placerat ovanpå 1,5 cm skumgummi var de enda metoderna som inte påverkade 

varken brusnivåerna eller HU signifikant och de gav en dosreducering på ca 30 % och 25 % 

respektive. Organbaserad dosmodulering, generell rörströmsminskning och vismutskydd (1,5 

cm) är metoder som skulle kunna användas i framtiden, dock behöver dessa följas upp med 

fler patientstudier för att kunna bekräfta detta.  
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Bilaga 1 

DT Hjärna (tumör, abcess, infarkt, trauma mm) 
 

 
 

 

 

Bestäm vinkel skallbas till näsbenets spets (se grön linje) 

Titta på startpositionen och minska med 20 mm så hamnar den nya 

startpositionen 20 mm längre ned. Flyttar man manuellt är det 

svårare att få ett snitt som tangerar näsben-skallbas. 

Detta gör att området kring foramen magnum kan bedömas väl t.ex. 

om lillhjärnstonsillerna "doppar ner". 

Spiral på G4, K5 och N2. 

 

OBS: Vid enbart frågeställning sinustrombos ska protokollet DT 

hjärna sinustrombos användas.  

Förberedelser: I.v. infart vid behov. 

 

Patientläge: Ryggläge, huvudet mot gantryt, fixera huvudet med band i huvudhållaren. Tänk 

på att centrera patienten rätt i såväl höjd samt i sidled. Vinkla patientens huvud så att en linje 

mellan näsrot och hörselgången blir vinkelrät mot bordet!  

Patienten skall ligga rakt! Om patienten "lutar" huvudet åt ena axeln skall detta korrigeras! 

Lägeskorrigering sker bäst genom att flytta patientens skulderparti åt ena eller andra håller. På 

så sätt korrigeras huvudläget sekundärt. Om man enbart justerar huvudläget kommer det 

nästan alltid att återgå till det sneda ursprungsläget så snart patienten lämnas själv. 

Kontrast: Vid behov ges 75 ml Omnipaque 300 mgI/ml som sprutas för hand. 

Protokoll A1: Head - Hjärna 

 

Protokoll N3: Head - Hjärna 

 

Protokoll G4: Hjärna spiral 

 

Protokoll N2: Hjarna spiral 

Bildtagning: Rita startlinjen mellan underkant på skallbasen och näsbenets spets. Titta på 

startpositionen och minska med 20 mm så att den nya startpositionen hamnar 20 mm längre 

ned. Rita upp till kalotten. 

Rekonstruktion: Vid trauma, subduralblödningsfråga eller annan påverkan på skelettet görs 

bilder med skelettfilter. 

Rekonstruera till tunna bilder om upprätning eller reformateringar ska göras på G3, N3. 

Reformatering: Om patienten ligger snett blir upprätade axiala reformateringar ofta 

nödvändiga. Coronar och sagittal MPR ska alltid göras på A1, G4, K5 och N2, vid behov 
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även på G3, N3. 

 

 Gör så här: För närvarande bara aktuellt som standard på A1. Börja coronart, framifrån 

– bakåt. Centrera på referensbilderna så att den laterala bilden visar ett 

meddellinjessnitt. Högerklicka på referensbilden och ändra till rotera. Rotera så att 

bilderna blir parallella med bakre begränsningen på pons. Räta upp bilden vid behov 

genom att rotera i den axiala referensbilden, använd framkanterna på laterala 

orbitaväggarna som referenspunkter. Fortsätt sagittalt, från vänster till höger. Räta upp 

vid behov och rotera lika mycket som på den coronara serien, så att även denna 

bildserie blir rak. Snittjocklek 3 mm, increment 3  mm. 

 


