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Sammanfattning 

Bakgrund  

För att ställa diagnosen lungemboli används diagnostiska metoden datortomografi (DT). På de 

flesta sjukhus finns DT tillgängligt dygnet runt och undersökningen går relativt snabbt. DT 

bestrålar patienten med höga stråldoser som kan vara skadligt för patienten. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att ta reda på om det är möjligt att reducera stråldosen vid DT-

undersökning till patienten vid misstänkt lungemboli och samtidigt bibehålla en god 

bildkvalité.  

Metod 

En litteraturstudie genomfördes för att besvara på uppsatsens syfte. Litteraturstudiens resultat 

sammanställer artiklar från databasen PubMed. Sökorden som användes var tomography, X-

ray computed, pulmonary embolism, radiation. Totalt gav sökkombinationen 156 träffar, av 

dessa kunde sju studier besvara på uppsatsens syfte. 

Resultat  

Genom att sänka rörspänning (kV) vid DT-undersökning av patienten med misstänkt 

lungemboli minskas stråldosen till patienten. Den subjektiva bildkvaliteten blir fortfarande 

diagnostiskbar för att ställa diagnosen lungemboli. Vid den objektiva bildkvaliteten ökar brus 

på bilden vid en lägre kV samtidigt som kontrastupplösningen på bilden förbättras, på grund 

av att attenueringsvärdet i lungartären blev högre. 

Slutsats 

Vid undersökning av misstänkt lungemboli med DT-undersökning är det möjligt att sänka 

stråldosen till patienten. Genom att sänka rörspänningen med 40-20 kV vid DT minskas 

stråldosen till patienten med 33-50 %. Eftersom ingen signifikant skillnad fanns avseende den 

subjektiva bildkvaliteten och att atteuneringen i lungartären ökar vid den objektiva 

bildkvaliteten är bilderna av tillräcklig kvalitet för att ställa diagnosen lungemboli. 

 

Nyckelord: bildkvalitet, datortomografi, lungemboli, reducerad stråldos 
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1. Inledning 

Stråldoserna har minskat till patienten som genomgår röntgenundersökning men den totala 

kollektivdosen ha ökat, kollektivdosen är mängden av alla patientdoser totalt. Förklaringen till 

detta är att allt fler datortomografi (DT) undersökningar genomförs idag än tidigare. 

Stråldosen vid DT kan vara 100 gånger högre än vid en konventionell undersökning av 

samma organ. En DT-undersökning ger mer diagnostisk information jämfört med 

konventionell röntgenundersökning [1].  

Patienten som undersöks vid misstänkt lungemboli bestrålas med en hög stråldos vid DT, 

stråldosen till patienten bör reduceras om det är möjligt. Författaren till uppsatsen har valt 

ämnet för att undersöka om det är möjligt att reducera stråldosen och samtidigt kunna behålla 

en diagnostikbar bildkvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. Bakgrund 

2.1. Lungemboli 

Lungemboli är en trombos som lossnat i vensystemet som sedan förts till hjärtats högra 

förmak vidare till hjärtats högra kammare och därifrån transporterats till lungans kärlsystem 

där den fångats upp. De finns tre viktiga faktorer som orsakar en trombos, dessa är 

förändringar i blodets koagulation, blodets flödesförhållande och blodkärlsväggen. Oftast är 

det flera faktorer som samverkar. En tredjedel av alla tromboser som uppstår anses bero på att 

koagulationsrubbningar kan vara en bidragande faktor. Vid förändringar i blodets 

flödesförhållande såsom nedsatt blodflöde vid långvarig sittande, operation eller gipsning, 

stockas blodet vilket ökar risken för trombosbildning. Blodets trombocyter och 

koagulationsfaktorer aktiveras vid en kärlskada [2]. 

 

2.1.1. Riskfaktorer och kliniska symtom 

Riskfaktorer för venös tromboemboliska sjukdomar är tidigare ventrombos, fetma, 

vänsterkammarsvikt, genetiskt, trauma, immobilisering, graviditet, malignitet, 

koagulationsrubbningar, östrogenbehandling, nefrotiskt syndrom, aktiv inflammation, 

autoimmun sjukdom och myeloproliferativ sjukdom [3]. 

Patienter som drabbats av lungemboli har typiska symtom som gör att de söker till 

akutmottagningen, det kan vara smärta vid djupandning, oro och ångest samt plötsligt andnöd. 

Samma symtom finns vid djup ventrombos. Symtomen kan vara diskreta men trots detta kan 

de röra sig om lungembolier. Andra symtom som patienten kan lida av är: 

pleurasmärta/hypotys, högerkammarsvikt med eller utan chockbild, hosta, svimningar, 

takykardi och upprepande pneumonier som kan vara tecken på lungemboli. Lungemboli kan 

vara dödlig, lungemboli är svårtolkat tillstånd och kan vara lätt att missa. [2,3]. 

 

2.1.2. Undersökningsmetoder 

Den vanligaste undersökningsmetoden vid lungembolidiagnostik är lungscintigrafi eller DT 

av lungartärerna [2,3]. Intravenöst kontrastmedel användes vid många DT-undersökningar. 

Syftet med det intravenösa kontrastmedlet är att kärlen ska få en högre attenuering (blir vit) på 

bilderna och för att lättare kunna skiljas från andra strukturer [4]. 
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Lungscintigrafi 

Om patienten inte bör få kontrastmedel utgör lungscintigrafi förstahandsvalet [2]. 

Kontrastmedel kan skada njurarna och om patienten har en försämrad njurfunktion bör ingen 

injektion av kontrastmedel ges till patienten, samma sak gäller om patienten är allergisk eller 

haft någon tidigare reaktion av kontrastmedlet [4]. 

Lungröntgen 

Finns en lungemboli misstanke bör patienten undersökas med lungröntgen, även om 

lungröntgen inte kan utesluta eller påvisa lungemboli. Denna undersöknings modalitet har den 

betydelse att den kan påvisa andra diagnoser som till exempel pneumoni och pneumothorax 

[2,3]. 

Ultraljud av hjärtat  

Det är viktigt att undersöka hjärtat med ultraljud vid misstänkt lungemboli. Vid större 

tromboser påverkas lungkretsloppet, vilket kan ses vid ultraljud. Med hjälp av 

ultraljudsundersökningen kan beslut tas om trombosbehandling ska ske eller inte [2]. 

Elektrokardiografi 

Elektrokardiografi (EKG) kan ge stöd till lungembolidiagnosen om en högerbelastning kan 

ses. Ungefär en fjärdedel av patienterna med lungemboli har ett normalt eller oförändrat EKG 

[2,3]. 

Datortomografi 

DT av lungorna är en undersökningsmetod som är vanlig vid lungemboli frågeställningar. 

Undersökningstiden för patienten är kort och möjligheten för att kunna få bilder i olika plan 

finns. DT är tillgänglig på de flesta röntgenavdelningar dygnet runt. Kriterier för att ställa 

diagnosen lungemboli är att kunna se kontrastomfluten emboli eller att inte kunna se en god 

kontrastfyllnad i artärerna runt om [4]. Multidetektor datortomografi (MDDT) är den senaste 

utvecklingen inom datortomografi, istället för en detektorrad har MDDT flera detektorrader 

[5]. 

2.2. Röntgentrålning 

Attenuering av fotoner 

När röntgenstrålningen passerar ett material till exempel människokroppen, sker en 

växelverkan mellan fotonerna och atomerna i kroppen. Strålningen förlorar sin energi på så 

sätt och ändrar då riktning. De kallas för dämpning (attenuering) av fotonerna. Attenueringen 

kan ske på 3 olika sätt: parbildning (fotonenergi absorberas fullständigt), comptoneffekt 

(fotonenergin absorberas delvis och fotonen sprids) och fotoelektriskeffekt (fotonenergi 

absorberas helt). Absorptionen påverkas av sannolikheten att någon av dessa processer sker. 



4 
 

Sannolikheten för fotoelektriska effekter ökar med ökad atomnummer. Sannolikheten ökar 

även med minskad strålningsenergi. Ingen parbildning sker vid röntgenundersökning. Vid 

fotoelektriskeffekt absorberas röntgenfotoner av det bestrålade materialets elektroner i 

atomernas innersta elektronskal. Elektronerna blir fri från elektronskalet och atomerna 

joniseras. De fria elektroner får ett energitillskott som motsvarar fotonens energi minskat med 

bindningsenergi hos atomens elektroner. Den tomma platsen som bildas fylls ut av elektroner 

från yttre skalen, den överskottsenergi som atomerna ger ifrån sig utsänds som karakteristisk 

röntgenstrålning [6].  

 

2.2.1. Röntgenstrålningens intensitet  

Röntgenstrålningens effektivitet beror på energifördelning och intensitet. Strålkvalitet beror 

på fördelningen av olika fotonenergier och avgör hur genomträngande strålningen blir. 

Rörspänning 

Högspänningen mellan anod och katod i röntgenröret är rörspänningen, när den träffar anoden 

avgör den hur stor rörelseenergi elektronerna får. Ökning av rörspänning leder till att 

elektronerna får en högre rörelseenergi. Röntgenstrålningens medelenergi ökar med ökad 

rörspänning. Enheten för rörspänning är kilovolt (kV) [6]. 

Rörström  

Rörström är ett mått på antal elektroner som acceleras mot en anod per sekund och regleras 

via uppvärmningen av glödtråden. Enheten för rörströmmen är milliampere (mA) [6].  

2.2.2. Bildkvalitetsbegrepp 

Kontrast  

Kontrast är förmågan att kunna frånskilja på olika mjuka organ efter form och storlek.  [7]. 

Kontrast påverkas av rörspänning (kV), ju högre kV desto sämre kontrast blir de på 

röntgenbilden [6].  

Hounsfield-enheter (HU) mäter attenueringsvärdet för vävnader och kroppens organ och 

värdet varierar beroende av vävnadstyp, HU gäller vid DT. Vatten har en attenueringsvärde på 

vatten -1000 och luft 0. [5].  
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Brus  

Brus på bilden ser ut som kornigheter, prickar. Brus påverkas av rörladdningen, ström * tid 

(mAs). Ju högre mAs som används desto mindre brus uppstår på bilden. Även stråldosen till 

patienten ökar. Vid lägre rörspänning (kV) ökar brus på bilden [7].   

Kontrast till brus förhållande 

Rörladdning (mAs) och rörspänning (kV) påverkar kontrast till brus förhållande (Contrast to 

noise ratio, CNR). kV påverkar både brusnivån och kontrasten på bilden, medan mAs endast 

påverkar brusnivån. För att kunna diagnostisera förändringar måste kontrasten på bilden vara 

så pass hög så förändringen inte missas på grund av bruset på bilden [7].  

2.2.3. Röntgenstråldos 

Absorberad dos beskriver energideponering i en volym. Enheten J/Kg (J = joule, energi) för 

absorberad dos kallas Gray (Gy). 1 Gy är en stor absorberad dos, oftast används inom röntgen 

mGy (milligray) eller µGy (mikrogray). För att ange storlek på effektiv dos och ekvivalent 

dos används enheten mSv (millisivert). Det kan antas att 1 mGy är lika med 1 mSv. Den 

ekvivalenta dosen tar hänsyn till vilka stråltyper (till exempel röntgenstrålning eller 

alfastrålning) som är källan till stråldosen. Effektiv dos tar istället hänsyn till vilka organ/delar 

i kroppen som blivit bestrålat [8].  

Computed tomography dose index (CTDI) beskriver den absorberade dosen vid DT 

undersökning. Enheten för CTDI är mGy. CTDI är beroende av rörladdning (mAs) samt 

rörspänning (kV) värdet, vid en lägre mAs och lägre kV värde minskas även CTDI värdet. 

Dos-Längd-Produkt (DLP) redogör för den totala stråldosen till patienten. Enheten för DLP är 

mGycm. DLP = CTDI * antal snitt* snittjocklek [7].  

 

2.2.4. Biologiska effekter  

Strålning skadar cellen genom att skada Deoxyribo Nucleic Acid (DNA).  Olika vävnader 

påverkas olika mycket, på så viss skiljer sig den biologiska effekten beroende på vävnaden 

och strålningskällan. Till exempel kan 1 Gy alfastrålning vara mer skadlig än 1 Gy 

betastrålning eftersom alfapartiklar är mycket större än betapartiklar och är mera laddade. 

Skador som kan uppstå är nekros och förändringar i inre organ, akut strålsjuka, grå starr, 

sterilitet och cancersjukdomar. För akut deterministiska strålskador krävs stora doser, 

vanligtvis 1-2 Gy eller 1-2 Sv helkroppsbestrålning. Varje organ har egen tröskelvärde 

beroende på hur strålkänsligt organet är [9]. Det är idag inte möjligt att studera risken för 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
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strålning relaterande cancer. [10]. Enligt ALARA principen bör stråldosen vara så låg som 

möjligt till patienten i praktiken [11]. Patienten bestrålas med 9.7 - 8.4 mSv vid lungemboli 

undersökning med DT [12]. Bildkvalitet är kopplad till stråldosen, stråldosen får inte 

reduceras så att bildkvalitén blir för dålig. Det är viktigt att undersökningen ska kunna 

diagnostiseras. Att nå en balans mellan bildkvalitet och stråldosen kallas optimering [6]. 

2.3. Problemformulering 

Valet av ämnet på uppsatsen var den höga stråldosen som uppstår vid DT-undersökning. 

Lungemboli kan vara ett dödligtillstånd och behöver undersökas med DT för att ställa 

diagnosen vid misstanke av lungemboli. Betydelsen av undersökningen överväger stråldosen 

men om det är möjligt att sänka stråldosen bör detta ske. Det är viktigt att kunna diagnostisera 

bilderna utan att bildkvalitet påverkas allt för mycket, strålningen ska inte reduceras allt för 

mycket. 

3. Syfte/Frågeställning 

Syftet med denna studie var att ta reda på om det är möjligt att reducera stråldosen vid DT-

undersökning till patienten vid misstänkt lungemboli och samtidigt bibehålla en god 

bildkvalité. 

 Går det att sänka stråldosen vid DT-undersökning till patienten vid misstänkt 

lungemboli?  

 Hur påverkas bildkvalitén vid minskning av stråldos? 

4. Metod 

En litteraturstudie i form av beskrivande design. 

4.1. Sökstrategi 

För att besvara frågeställningarna och syftet till denna litteraturstudie söktes vetenskapliga 

artiklar i databasen PubMed. Begränsningar var att de skulle vara studier utförda på 

människor (human) publicerade inom tio år publicerad på engelska. Relevanta sökord 

användes för att hitta artiklar, sökorden översattes i databasen Medline till MeSH termer. 

Sökorden computed tomography som användes i databasen Medline översattes till 

Tomograpgy, X-Ray Computed, de övriga sökorden pulmonary embolism och radiation fanns 

som MeSH termer i Medline. MeSH termer som användes sedan i databasen PubMed för att 



7 
 

hitta artiklarna var: Tomography, X-Ray Computed, Pulmonary embolism, Radiation. 

Sökningskombination gav 156 träffar. I tabell 1 nedan finns sökningarna i PubMed 

redovisade. 

Tabell 1. Sökmetod i PubMed 

Sökord: Antal träffar: 

Tomography, X-Ray Computed (human, 10 years, 

English) 

115657 

AND pulmonary embolism 2092 

AND Radiation 156 

 

4.2. Urval 

Exklusionskriterien för artiklarna var studier som handlade om gravida, barn och review 

artiklar. Inklusionskiterier för artiklarna var att de skulle vara vetenskapliga, studier utförda 

på människor, publicerade på engelska och inom tio år samt peer review artiklar. 

Titlarna till artiklarna lästes av författaren och 13 artiklar valdes ut vid det första urvalet för 

att kunna besvara på litteraturstudiens syfte. Vid det andra urvalet lästes abstrakten till 

artiklarna. Fyra artiklar valdes bort, två av dessa artiklar var utförda på fantom. En artikel 

handlade enbart om trombos i benens vener. En annan artikel handlade om att minska 

strålningsfältet vid DT. Att minska bestrålningsområdet var inte aktuellt för att denna studie. 

Totalt blev det nio artiklar kvar efter det andra urvalet. Vid tredje urvalet läste författaren 

igenom de nio artiklarna i helhet, sju av dessa artiklar kunde besvara studiens syfte. De två 

artiklar som valdes bort var review studier. Artiklarna som valdes till litteraturstudien 

kvalitetsgranskades enligt en checklista, se bilaga 1, artiklarna kvalitets bedömdes med låg, 

medel eller hög, se bilaga 2. I tabell 2 nedan finns sökningen och urval redovisade.  

Tabell 2. Sökmetod i PubMed och urval 

Sökning Databas Datum Sökord Begränsningar Urval  

1 

Urval 2 Urval 3 

1 PubMed 2013-03-29 Tomography, 

X-Ray 

Computed, 

Pulmonary 

embolism, 

Radiation. 

Human, English, 

10 years 

13 9 7 
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4.3. Analys och bearbetning  

De sju artiklar som ansågs vara relevanta till litteraturstudien lästes flera gånger och 

analyserades. Utifrån artiklarna översattes de från engelska till svenska och viktiga delar i 

artiklarna antecknades. Utifrån anteckning upptäcktes sedan ett mönster. Eftersom flera 

artiklar redovisade samma resultat kunde resultatet av artiklarna sammanställdes och 

sorterades efter bildkvalitet och stråldos för att besvara syftet till litteraturstudien. Under 

analysprocessen sammanställdes de sju artiklar i en artikelmatris för att få en överblick av 

artiklarnas innehåll, se bilaga 2. 

4.4. Etisk övervägande 

Innan en systematisk litteraturstudie påbörjas ska en etisk övervägande göras enligt Forsbergs 

och Wengströms (2013). Övervägande ska göras med hänsyn till urval och resultat [13]. De 

sju studier som valdes till uppsatsen har fått tillstånd från etisk kommitté eller där etiska 

överväganden har gjorts. Författaren till uppsatsen var noggrann med översättningen från 

engelska till svenska, lexikon har används vid svårare ord. Men ändå kan brister i tolkningen 

ha förekommit eftersom artiklarna var publicerade på engelska och har översatts till svenska. 

Litteraturstudiens resultat har troligtvist inte påverkats nämnvärt av detta. 
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5. Resultat 

Patienterna som deltog i studierna undersöktes för misstänkt lungemboli. Studierna jämför 

olika undersökningsmetoder som användes vid DT för att minska stråldosen till patienterna 

samt bibehålla den diagnostiska bildkvaliteten. Samtliga patienter som deltog i studierna fick 

intravenöst kontrastmedel [14-20].  

5.1.  Överskikt av studier och undersökningsgrupper som ingår i litteraturstudien 

De olika undersökningsgrupperna som jämfördes i resultatet för att undersöka om stråldosen 

går att reduceras finns redovisade i tabell 3 nedan.  

Tabell 3. Studiegrupper som ingår i resultatet. Tabellen redovisar författare till studien i den första kolumnen. Vid den andra 

kolumnen finns studiernas studiegrupper redovisade, antal deltagare i studierna, med vilka mAs samt kV inställningar 

patienterna undersöktes med och med vilken DT modell.   

Författare, år Studiegrupper 

Heyer CM et al, 2007 

 

(n = 60) DT 

Grupp A: 120 kV, 100 mAs, 30 patienter. 

Grupp B: 100 kV, 100 mAs, 30 patienter. 

Matsuoka S et al, 2009 

 

(n = 400) MDDT 

Grupp 1: 16 detektor, 130 kV, 150 mAs, 142 patienter. Grupp 2: 16 

detektor, 110 kV, 150 mAs, 127 patienter. 

Grupp 3: 64 detektor, 120 kV, 200 mAs, 58 patienter.  

Grupp 4: 64 detektor, 100 kV, 200 mAs, 73 patienter. 

Schueller-Weidekamm C et al, 2006  (n = 62) DT 

Grupp A: 140 kV, 175 mAs, 30 patienter. 

Grupp B: 100 kV, 125 mAs, 32 patienter. 

 

Sodickson A et al, 2012  (n =152) DT. Patienterna vägde under 80 kg. 

Grupp 1: 100 kV, automatisk mAs, 53 patienter.  

Grupp 2: 120 kV, automatisk mAs, 99 patienter. 

 

Szucs-Farkas Z et al, 2009 

 

(n = 100) DT. Patienterna vägde under 100 kg. 80 kV, automatiskt mAs.  

Grupp 1: 0 – 50 kg, 7 patienter. 

Grupp 2: 51 – 60 kg, 20 patienter. 

 Grupp 3: 61 – 70 kg, 25 patienter. 

 Grupp 4: 71 – 80 kg, 28 patienter. 

Grupp 5: 81 – 90 kg, 14 patienter. 

 Grupp 6: 91 – 99 kg, 6 patienter. 

 

Viteri – Ramirez G, 2012 (n = 70) DT. Patienterna vägde under 80 kg. 

Grupp A: 80 kV, automatisk mAs, 35 patienter. 

Grupp B: 100 kV, automatisk mAs, 35 patienter. 

Zambani GA et al, 2012 

 

(n = 100) MDDT  

Grupp 1: 64 detektor, 80 kV, 295 mAs, 50 patienter. 

Grupp 2: 64 detektor, 120 kV, 250 mAs, 50 patienter. 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Schueller-Weidekamm%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17114631
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Sodickson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22527361
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5.2. Bildkvalitet  

5.2.1. Objektiv utvärdering  

Attenuering i lungartär 

Samtliga studier i resultatet redovisade attenueringsvärdet i lungartär vid de olika 

undersökningsgrupperna [14-20]. Tabell 4 nedan redovisar studiernas attenueringvärdet i 

lungartären.  

Tabell 4. Attenueringvärde i lungartär. I tabellen finns studiernas resultat redovisade avseende attenueringsvärde i 

lungartären, om attenueringen blir högre vid en lägre kV samt om patientstorleken har en betydelse. * = ingen signifikant 

skillnad. 

Författare, år Högre 

attunieringsvärde vid 

lägre kV värde. 

Högre 

attenueringsvärde om 

patienten var mindre i 

storlek.  

Heyer CM et al, 2007                     X*  

Matsuoka S et al, 2009 X  

Schueller-Weidekamm C 

et al, 2006 

X  

Sodickson A et al, 2012 X X 

Szucs-Farkas Z et al, 

2009 

  X* 

Viteri – Ramirez G et al, 

2012 

X  

Zambani GA et al, 2012 X  

 

Enligt studien av Szucs-Farkas Z et al (2009) visade attenueringsvärden vara högre i 

lungartären beroende på om patienten var mindre i kroppsstorlek, om patienten vägde mindre 

fanns ett högre attenueringsvärde jämfört om patienten skulle väga mer [14]. Studierna av 

Zambani GA et al (2012), Matsuoka S et al (2009), Schueller-Weidekamm C et al (2006), 

Heyer CM et al (2007) och Viteri – Ramirez G et al (2012) redovisade att attenueringsvärdet i 

lungartärerna var högre vid en lägre kV jämfört med en högre kV värde [15-19]. Sodickson A 

et al (2012) redovisade även i sin studie att attenueringsvärden var högre vid en lägre kV, 

samt om patientens storlek var mindre [20].  

 

 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Matsuoka%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19457830
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Schueller-Weidekamm%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17114631
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Sodickson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22527361
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Szucs-Farkas%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19333605
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Szucs-Farkas%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19333605
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Matsuoka%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19457830
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Schueller-Weidekamm%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17114631
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Sodickson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22527361


11 
 

Brus 

Samtliga studierna beräknade brus på bilderna vid de olika undersökningsgrupperna [14-20]. I 

Tabell 5 nedan finns studiernas resultat redovisade angående brus på bild.   

Tabell 5. Brus på bild. I Tabellen finns studiernas resultat avseende brus på bilden redovisade. Vissa studier redovisar att mer 

brus på bilden förekommer vid en lägre kV, mer brus beroende på om patienten är större i storlek och om det inte förekom 

någon skillnad vid de olika kV värden. * = ingen signifikant skillnad. 

Författare, år Mer brus på bild vid lägre 

kV värde. 

Mer brus på bild 

beroende på om patienten 

är större i storlek. 

Ingen skillnad vid de olika 

kV värden. 

Heyer CM et al, 2007  X*   

Matsuoka S et al 2009 X   

Schueller-Weidekamm C et 

al, 2006 

X   

Sodickson A et al, 2012 X   

Szucs-Farkas Z et al, 2009  X  

Viteri – Ramirez G et al, 

2012 

  X 

Zambani GA et al, 2012 X   

 

Szucs-Farkas Z et al (2009) redovisade att brus på bilden var signifikant högre hos patienter 

som vägde mer än 80 kg jämfört med de patienter som vägde mindre än 60 kg [14]. Vid 

studierna av Zambani GA et al (2012), Matsuoka S et al (2009) Schueller-Weidekamm C et al 

(2006), Sodickson A et al (2012) och Heyer CM et al (2007) redovisade forskarna att brus på 

bilden var högre hos patienter som undersöktes med lägre kV jämfört med de patienter som 

undersöktes med högre kV [15-17, 18, 20]. Enligt studien av Viteri – Ramirez G et al (2012) 

fanns ingen skillnad avseende brus på bild hos de olika undersökningsgrupperna som 

undersöktes med olika kV värden [19]. 

 

 

 

 

 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Matsuoka%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19457830
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Schueller-Weidekamm%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17114631
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Sodickson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22527361
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Szucs-Farkas%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19333605
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Szucs-Farkas%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19333605
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Matsuoka%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19457830
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Schueller-Weidekamm%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17114631
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Sodickson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22527361
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Kontrast 

Tre studier redovisade skillnaden i kontrastupplösning vid de olika undersökningsgrupperna.  

I tabell 6 nedan finns kontrastupplösningen på bilden redovisad. 

Tabell 6. Kontrastupplösning. I tabellen finns de studier som redovisade att kontrastupplösningen blev bättre vid en lägre kV. 

*= ingen signifikant skillnad. 

Författare, år Bättre kontrastupplösning 

med lägre kV. 

Heyer CM et al, 2007   X* 

Schueller-Weidekamm C et 

al, 2006 

X 

Zambani GA et al, 2012 X 

 

Zambani GA et al (2012), Schueller-Weidekamm C et al (2006) och Heyer CM et al (2007) 

redovisade att kontrasten var bättre vid den låga kV värdet jämfört med högre kV [15,17, 18] 

5.2.2. Subjektiv bildkvalitet   

Den subjektiva bildkvaliteten bedömdes genom poängsättning av radiologer som inte fick 

information om vilken kV värde röntgenapparaterna hade då patienterna undersökts med DT . 

De studier som redovisade den subjektiva bildkvaliteten redovisade att ingen signifikant 

skillnad fanns mellan de olika undersökningsgrupperna avseende den subjektiva 

bildkvaliteten. Ingen utav undersökningarna behövde upprepas på grund av bristande 

bildkvalitet, radiologerna kunde granska alla bilder för att diagnostisera lungemboli. [14,16-

18]. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Schueller-Weidekamm%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17114631
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Schueller-Weidekamm%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17114631
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5.3. Stråldos 

De samtliga studierna redovisade att stråldosen till patienten minskades vid en lägre kV [14-

20]. Sex studier beräknade den minskade stråldosen, dessa studier redovisade stråldosen i 

procentform. Resultatet av den minskade stråldosen finns i tabell 7 nedan. 

Tabell 7. Stråldos. I Tabellen finns studiernas resultat redovisade avseende den minskade stråldosen med en lägre kV vid DT 

undersökning.  

Författare, år Minskad stråldos 

Heyer CM et al, 2007 44 % 

Matsuoka S et al 2009 40-50  % 

Schueller-Weidekamm C et al, 2006 33 % 

Sodickson A et al (2012) 33 % 

Viteri – Ramirez G et al, 2012 40 % 

Zambani GA et al, 2012 50 % 

 

I studien av författaren Zambani GA et al (2012) reducerades stråldosen till minst 50 % vid 

minskad kV värde från 120 till 80 kV [15].  Enligt författaren Heyer CM et al (2007) minskar 

stråldosen med 44 % vid ändring av kV från 120 till 100 kV [18]. Författaren Schueller-

Weidekamm C et al (2006) redovisade en 30 % minskning av stråldosen genom att minska kV 

från 140 till 100 kV [17]. Minst 40 % minskad stråldos genom att minska kV från 100 till 80 

kV enligt studien av Viteri – Ramirez G et al (2012) [19]. Sodickson A et al (2012) 

redovisade i sin studie att en minskning från 120 kV till 100 kV reducerade stråldosen med 33 

% beroende på patientens storlek [20]. I studien av Matsuoka et al (2009) redovisades det att 

de haft brist på information i sin studie men att de beräknade med en 40-50 % minskad 

stråldos vid 20 kV lägre [16]. Forskaren Szucs-Farkas et al (2009) redovisade inte i sin studie 

hur mycket stråldosen minskas vid en lägre kV [14].  

 

 

 

 

 

 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Matsuoka%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19457830
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Schueller-Weidekamm%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17114631
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Sodickson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22527361
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Schueller-Weidekamm%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17114631
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Schueller-Weidekamm%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17114631
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Sodickson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22527361
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6. Diskussion  

6.1. Metoddiskussion 

För att besvara uppsatsens syfte valde författaren att söka vetenskapliga studier för att 

använda till uppsatsen som är en litteraturstudie. Att besvara syftet på ett annat sätt, såsom till 

exempel att författaren skulle genomföra detta själv i praktik skulle vara svårt. Detta skulle 

krävas pengar, arbete och tid, förutom tiden skulle författaren behöva radiologer, apparatur 

och patienter med misstänkt lungemboli. Därför valdes det att besvara uppsatsens syfte med 

vetenskapliga artiklar som sammanställdes i resultat. 

Databasen PubMed användes med begränsningar att artiklarna som skulle ingå i 

litteraturstudien inte skulle vara äldre än tio år, publicerade på engelska samt studier utförda 

på människor. För att stärka resultatet kunde flera studier ha valts. Relevanta sökord användes 

för ämnet, och sökningen har sökts brett med många olika sökordskombinationer för att hitta 

studierna som ingår i uppsatsen. Sju studier kunde besvara uppsatsens syfte och valdes att ha 

med till uppsatsen.  

Sänka stråldoser vid lungemboli misstanke är ett relativt nytt och aktuellt ämne och flera 

studier skulle troligtvis inte ha hittats om begränsningen på högst tio år valts bort. Resultatet 

bygger på artiklar publicerade mellan år 2006-2012.  

Begränsningen att studierna skulle vara publierade på engelska kan ha begränsat antalet 

studier som valts till uppsatsen. Då författaren till uppsatsen endast kan svenska och engelska 

vara det inte möjligt att ha med studier på annat språk. En provsökning genomfördes först 

utan någon begränsning om att studierna inte skulle vara publicerade på engelska, intressanta 

studier hittades då abstrakten var skriven på engelska men full texten istället skriven på 

franska.  

Författaren till uppsatsen har inte engelska som modersmål eller använder språket i vardagen, 

på såsätt kan det förekommit bristningar i tolkningen från engelska till svenska. För att få en 

mera korrekt tolkning skulle flera författare kunnat ha medverkat i litteraturstudien. Att flera 

personer än en läser och tolkar texten tillsammans skulle kunna ge en bättre tolkning av 

artiklarna som publicerades på engelska.  
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Författaren till uppsatsen kvalitetsgranskade artiklarna efter en checklista, se bilaga 1. Artiklar 

som bedömdes med 4:or med minst 75 % i checklistan ansåg ha en hög kvalitet. Artiklar som 

bedömdes med någon 1:a eller 2:a i checklistan skulle ansetts som låg kvalitet. 

Exklusionskriterien om att artiklarna inte skulle handla om gravida valdes eftersom hänsyn 

för gravida tas vid alla röntgenundersökningar. Uppsatsens syfte var inte att reducera 

stråldosen vid en speciell patientgrupp, istället allmänt för patienter med misstänkt 

lungemboli. Samma sak gäller barn som gravida. Inklusionskriterien om att studierna skulle 

vara utförda på människor valdes för att få ett mera realistisk resultat. Studier på fantom 

ansågs inte vara intressant då det är människor med misstänkt lungemboli som undersöks i 

praktiken. Författaren till uppsatsen anser att anatomin i lungartären är svår att likna i en 

fantom, då det är lungemboli som ska diagnostiseras uteslöts fantom till uppsatsen.  

6.2. Resultatdiskussion 

I uppsatsens resultat valdes det att sammanställa brus, kontrastupplösning, attenuering i 

lungartären samt stråldosen i tabeller. Detta på grund av att underlätta för läsaren, att få 

läsaren att bättre hänga med och förstå resultatet.  

Sex av sju studier som finns i uppsatsens resultat redovisade att attenuering i lungartären är 

högre vid lägre kV jämfört med om kV värdet var högre [15-20]. Sodickson A et al (2012) 

redovisade förutom att attenueringen i lungartären är högre vid lägre kV att patientstorleken 

har en betydelse. Om patienten är mindre blir attenueringsvärdet högre i lungartären [20]. Att 

attenueringsvärdet beror på patientens storlek kan stärkas av forskaren Szucs-Farkas Z et al 

(2009)[14]. Enligt en studie av forskaren Bauer RW (2011) leder en sänkning av kV till ökad 

attenueringsvärde eftersom dämpningen av jodkontrastmedel ökar med minskad energi på 

röntgenstrålning. Detta på grund av den höga atomnummer jod har [21]. Ingen studie som 

finns i resultatet redovisade att attenueringen i lungartären var högre i den 

undersökningsgruppen där patienten undersöktes med högre kV värde, eller att det inte fanns 

någon skillnad vid de olika undersökningsgrupperna. Att attenueringsvärdet blir högre vid 

lägre kV möjliggör att sänka stråldosen till patienten med DT-undersökning vid misstänkt 

lungemboli. Artärerna blir vitare på bilden och på så vis blir tydligare att diagnostisera.  

Endast tre av sju studier i uppsatsens resultat redovisade kontrastupplösningen i bilden. De 

studierna redovisade att kontrastupplösningen på bilden är bättre vid lägre kV [15,17,18]. 

Kontrastupplösningen blir bättre vid en lägre kV [6], detta kan stärkas av andra studier av 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Sodickson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22527361
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Szucs-Farkas%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19333605
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forskaren Sangwaiya et al (2010) och Mayo J et al (2013) [22,23]. Faktorer som påverka 

kontrastupplösningen är kV, filter och patientstorleken [24].  

Att brus på bilden ökar vid en lägre kV värde finns redovisade av fem studier i resultatet [15-

17,18,20]. Brus på bilden ökar vid en lägre kV [7], detta kan stärkas av forskaren Sangwaiya 

MJ et al (2010) och Mayo J et al (2013) som även redovisar att brus på bild ökar vid en lägre 

kV värde [22,23]. Forskaren Szucs-Farkas Z et al (2009) redovisade att brus på bilden ökar 

om patienten är större i storlek [14]. Detta kan stärkas av forskaren Mayo J et al (2012) [23]. 

När flera fotoner används (högre kV) minskas brus på bilden, men samtidigt blir 

kontrastupplösningen sämre [24]. Att alla studier valde att redovisa brus på bilden kan bero på 

att bruset ökar så pass vid en minskad stråldos.  

Eftersom brus på bilden ökar minkar bildkvaliteten, men den subjektiva bildkvaliteten 

påverkas inte nämnvärd av detta. Den subjektiva bildkvaliteten redovisades av totalt fyra av 

sju studier. Radiologerna kunde diagnostisera alla bilder vid misstänkt lungemboli [14,16-18]. 

Författaren till uppsatsen anser att den subjektiva bildkvaliteten är viktigare än den objektiva 

bildkvaliteten. Det är radiologer som granskar bilderna och sätter en diagnos på vad de ser vid 

röntgenklinikerna. Om de kan diagnostisera bilderna även om brus på bilden ökar vid en lägre 

kV värde bör kV minskas. Vid en lägre kV bestrålas patienten med en mindre stråldos. En 

nackdel kan vara att ny utbildade radiologer kräver nog en bättre bildkvalitet, för att få en 

bättre bildkvalitet krävs mer stråldos. Erfarna radiologer har troligtvis mindre problem med att 

tolka bilder med sämre bildkvalitet på grund av att de är rutinerade.  

Är patienten liten i storleken går det att reducera stråldosen mer än om det är en större patient 

som ska undersökas. Detta redovisade forskarna Sodickson A et al (2012) och Szucs-Farkas Z 

et al (2009) i sin studie och kan stärkas av forskaren Mayo J et al (2010)[14,20,23]. 

Författaren till uppsatsen anser att slutsatsen kan dras om att patienten kan undersökas med en 

lägre stråldos om patienten är liten i storlek jämfört med en större patient. Det är viktigt att 

sänka stråldosen till patienter som är mindre i storlek, de ska inte behöva bestrålas med 

onödig hög stråldos. Hänsyn om patient storlek bör tas på röntgenklinikerna.  

Författaren till uppsatsen anser att det finns en nackdel med att reducera stråldosen även om 

den subjektiva bildkvaliteten är tillräcklig för att ställa diagnosen om lungemboli. Patienten 

söker vård för symtom den har som läkarna misstänker kan vara lungemboli och undersöks då 

med DT. Det går att reducera stråldosen till patienten för att diagnostisera lungemboli efter 

vad som finns redovisat i resultatet, men övrigt i buken finns det inget redovisat om. 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Sangwaiya%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20118721
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Sangwaiya%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20118721
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Sodickson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22527361
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Szucs-Farkas%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19333605
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Attenueringen i lungartären ökar vid en lägre kV och på såsätt går det att diagnostisera 

lungartärerna och hitta embolier. Men symtomen till patienten kan bero på annat än 

lungemboli och bifynd kan missas på grund av den reducerade stråldosen. Det är viktigt att 

läkarna utesluter andra sjukdomar innan en DT-undersökning utförs om misstänkt lungemboli 

med en reducerad stråldos.  

Efter en fördjupning i de sju artiklarna som finns redovisade i resultatet kan slutsatsen om att 

minska stråldosen till patienten vid misstänkt lungemboli dras, detta eftersom 

attenueringsvärdet i lungorna blir högre. Fler studier bör undersöka om det går att sänka 

stråldosen till patienten vid misstänkt lungemboli. Ämnet är ett relativt nytt där fler forskare 

har blivit intresserade av. Det kommer bli intressant att se hur forskningen inom området 

kommer att se ut om några år.  

 

7. Slutsats  

Vid undersökning av misstänkt lungemboli med DT-undersökning är det möjligt att sänka 

stråldosen till patienten. Genom att sänka rörspänningen med 40-20 kV vid DT minskas 

stråldosen till patienten med 33-50 %. Eftersom ingen signifikant skillnad fanns avseende den 

subjektiva bildkvaliteten och att atteuneringen i lungartären ökar vid den objektiva 

bildkvaliteten har bilderna tillräcklig kvalitet för att ställa diagnosen lungemboli. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Checklista för kvalitetsbedömning 

Checklista för rapporter och uppsatser 

Frågan ej aktuell    Nej     Ja, i stort sett      Ja, utan tvekan 

             1       2               3                      4         1   2  3   4 

Bakgrund 

1. Innehåller bakgrunden tillräckligt med 

    information för att förstå frågeställningen/metoden?  

2. Är bakgrunden skriven utan faktafel?  

3. Finns det på ett lättfattligt sätt klargjort det  

   övergripande syftet, med en tydlig frågeställning? .  

Metod 

4.  Är metoden beskriven så att andra kan upprepa   

     analysen/undersökningen/studien?  

5.  Finns det på ett tillfredsställande sätt beskrivet provmaterialet 

    /deltagargruppen  

6.  Anges lösningars innehåll, reagenser och apparatur på ett  

     vedertaget sätt?  

 

 

 

Resultat  

7.  Har författaren varit restriktiv när det gäller att presentera  

     data av begränsat allmänt intresse?  

8.  Är resultatet presenterat i löpande text?  

9. Kan figurer och tabeller läsas separat utan att man tvingas  

      att gå till texten för att förstå dem?  

Diskussion                                                 

10. Diskuteras återkoppling av resultaten till frågeställningen?  

11.  Diskuteras alternativa metoders för- och nackdelar?      

12. Finns det angett och diskuterat mättnoggrannheten i  

     insamlade data?                          

13. Framgår det klart när det är författarens egen aktuella studie 

      eller när det är frågan om andra studier?      

14. Diskuteras eventuella felkällor?                                                      

15. Finns en analys och ett kritiskt tänkande  i diskussionen?   

16. Utgör de resultat som presenteras tillräckligt underlag  

       för  de slutsatser som redovisas?   
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Bilaga 2. Artikelmatris 

Bilaga 2. Artikelmatris, en sammanställning av artiklarna som ingår i litteraturstudiens resultat. 

Författare, år, 

land 

Syfte Design Deltagare (bortfall) Resultat Kvalitet 

Heyer CM et 

al, 2007, 

Germany 

Jämföra DT med 120 kV och 100 

kV vad det gäller bildkvalitén och 

stråldosen vid misstänkt 

lungemboli. 

 Prospektiv studie. 

Jämförelsestudie. 

(n = 60) DT 

Grupp A: 120 kV, 100 mAs, 30 patienter. 

Grupp B: 100 kV, 100 mAs, 30 patienter. 

Minskning av kV från 120 till 100 kV resulterade i 

väsentligt minskning av dos vid DT utan betydande 

förlust av objektiva eller subjektiva bildkvalitén. 

Medel 

Matsuoka S et 

al 2009, 

Boston 

Undersöka stråldos reducering 

samt bildkvaliteten vid DT om 

lungemboli diagnostik.  

Retrospektiv 

studie. 

Jämförelsestudie. 

(n = 400) MDDT 

Grupp 1: 16 detektor, 130 kV, 150 mAs, 142 patienter.  

Grupp 2: 16 detektor, 110 kV, 150 mAs, 127 patienter. 

Grupp 3: 64 detektor, 120 kV, 200 mAs, 58 patienter.  

Grupp 4: 64 detektor, 100 kV, 200 mAs, 73 patienter. 

Än högre attenueringsvärde i lungartären fanns vid en 

lägre kV inställning. Stråldosen minskar vid en lägre kV.  

Hög 

Schueller-

Weidekamm C 

et al, 2006, 

Austria 

Att jämföra en låg- och 

normaldos DT vid avbildning av 

lungartärerna. 

Retrospektiv 

studie. 

Jämförelsestudie. 

(n = 62) DT 

Grupp A: 140 kV, 175 mAs, 30 patienter. 

Grupp B: 100 kV, 125 mAs, 32 patienter. 

 

Vid minskad stråldos kan lungartärerna fortfarande 

diagnostiseras med DT utan en bemärkt minskning av 

bildkvalitén. 

Medel 

Sodickson A, 

2012, USA 

Syftet med studien var att 

utvärdera bildkvaliteten och 

stråldosen hos patienter beroende 

på patientensvikt vid DT om 

utförande av lägre kV inställning.   

Retrospektiv 

studie. 

Jämförelsestudie 

(n =152) DT. Patienterna vägde under 80 kg. 

Grupp 1: 100 kV, automatisk mAs, 53 patienter.  

Grupp 2: 120 kV, automatisk mAs, 99 patienter. 

 

Genom att minska kV inställningen till 100 kV minskas 

strålningen med 33 % jämfört med 120 kV. 

Hög 

 Szucs-Farkas 

Z et al, 2009, 

Switzerland     

Att utvärdera bildkvalitén vid DT 

med 80 kV vid lungemboli 

misstanke. 

Retrospektiv 

studie. 

Jämförelsestudie 

(n = 100) DT. Patienterna vägde under 100 kg. 80 kV, automatiskt mAs.  

Grupp 1: 0 – 50 kg, 7 patienter. 

Grupp 2: 51 – 60 kg, 20 patienter. 

 Grupp 3: 61 – 70 kg, 25 patienter. 

 Grupp 4: 71 – 80 kg, 28 patienter. 

Grupp 5: 81 – 90 kg, 14 patienter. 

 Grupp 6: 91 – 99 kg, 6 patienter. 

 

Den objektiva och subjektiva bildkvalitén var i stort sätt 

lika hos patienterna som vägde mellan 50 – 100 kg. 

Stråldosen till patienten minskas om patienten väger 

mindre i vikt. 

Hög 

Viteri-Ramírez 

G et al, 2012, 

Spain 

Utvärdera bildkvalitén vid 

minskning av strålning, vid 

misstanke om lungemboli. 

Retrospektiv 

studie. 

(n = 60) DT. Patienterna vägde under 80 kg. 

Grupp A: 80 kV, automatisk mAs, 35 patienter. 

Grupp B: 100 kV, automatisk mAs, 35 patienter. 

Personer som väger upp till 80 kg och undersöks med 

låg kV vid DT blir bildkvalitén inte försämrad jämfört 

med en standard dos. Exponeringen för strålning 

minskas med 60 % . 

Medel 

Zamboni GA 

et al 2012, 

Italy 

Testa ett lågdosprotokoll  med 

DT vid lungemboli diagnostik. 

Retrospektiv 

studie. 

Jämförelsestudie. 

(n = 100) MDDT  

Grupp 1: 64 detektor, 80 kV, 295 mAs, 50 patienter. 

Grupp 2: 64 detektor, 120 kV, 250 mAs, 50 patienter. 

 

Stråldosen var signifikant lägre i grupp 1 jämfört med 

grupp 2. Brus i bilderna var högre i grupp 1 jämfört med 

grupp 2., kontrast upplösningen var bättre i grupp 1. 

Hög 
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