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Abstrakt 

Inledning/Bakgrund: Strålningen vid datortomografi (DT)- skalle undersökningar kan 

orsaka katarakt. Katarakt innebär att ögats lins blir grumlig och ger synnedsättning. 

International Commission on Radiological Protection (ICRP) har nyligen sänkt den 

maximala dosrekommendationen till ögats lins för arbetstagare, då risken att drabbas av 

katarakt har visat sig vara betydligt större än vad som tidigare förmodats. Till patienter 

finns inga gränsvärden, men ICRP:s sänkning tyder på att strålning till ögats lins bör tas 

mer i beaktning. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur röntgensjuksköterskor kan reducera 

stråldosen till patienters ögonlins vid DT- skalle undersökningar genom vinkling av DT- 

gantryt. 

 

Metod: Ögondoser mättes med termoluminicensdosimetrar (TLD) vid tre olika 

undersökningstyper med vinklat- respektive ovinklat DT- gantry på ett skallfantom. 

Artefakter granskades mellan de tre olika undersökningstyperna. Brusnivåer i den 

posteriora respektive anteriora delen av fossan jämfördes vid de tre olika 

undersökningstyperna med region of interest- (ROI) cirklar i Picture Archiving and 

Communication System (PACS). 

 

Resultat: När vinklat DT- gantry användes reducerades stråldosen till ögats lins med 82 

% och stråldosen dose lenght product (DLP) till hela hjärnan blev ca 9 % mindre. 

Brusnivåer och artefakter förhöll sig lika vid de tre olika undersökningstyperna.  

 

Diskussion/konklusion: Vinkling av DT- gantryt är en bra metod för att reducera 

stråldosen till ögonen utan att förlora bildkvalitet. Viss diagnostisk information skulle 

dock kunna gå förlorad vid området kring foramen magnum. Magnetresonanstomografi 

(MRT) skulle istället med fördel kunna användas om speciellt området kring foramen 

magnum är av största diagnostiska intresse. 

 

Nyckelord: Brus, Datortomografi, Katarakt, Orbito- meteal- linjen, Supra orbito- meteal- linjen
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INLEDNING 

Datortomografi (DT)- undersökningar har idag blivit en alltmer vanligt förekommande 

undersökning och utgör mellan 50 - 80 % av den totala stråldosen till patienter i norden 

inom medicinsk diagnostik [1]. Senaste decenniet har den totala medicinska dosen till 

allmänheten ökat per capita och uppgår nu till ca 0,4 - 2 mSv/år. Anledningen till denna 

ökning är att DT- undersökningar har blivit mer vanligt förekommande [2] men 

förmodas även bero på att upp till 20 % av alla DT- undersökningar har varit 

oberättigade och inte gett någon diagnostisk information [3].  

Svensk förening för neuroradiologi (SFNR) ger ut riktlinjer för hur en DT- skalle 

undersökning bör genomföras och dessa riktlinjer används till stor del som standard i 

Sverige. I SFNR:s metod bestrålas ögats lins eftersom ögonen ligger intill 

hjärnparenkymet. Ögat bestrålas för att den diagnostiska informationen av hela 

hjärnparenkymet och speciellt området kring foramen magnum skall fås med i bild [4]. 

Den joniserande strålningen mot ögonen kan orsaka katarakt, vilket kan leda till 

synnedsättning [5-20]. På senare tid har det även diskuterats om joniserande strålning 

mot ögats lins är farligare än vad som tidigare förmodats [5-6, 8-9, 11-12, 17]. 

I metoden som SFNR rekommenderar kommer hela ögat med i strålfältet (se bilaga 1) 

och ger således en stråldos till ögats lins [4]. Under verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU) på röntgenkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping observerades en annan 

metod än den som SFNR rekommenderar. Metoden som röntgenkliniken i Linköping 

använde sig av skiljde sig genom att ögonen inte bestrålades av primärstrålen eftersom 

att vinklat DT- gantry användes (se bilaga 2) och intresset för ämnet väcktes. 

Eftersom ögat är det strålkänsligaste organet i kroppen [12] bör joniserande strålning 

mot ögonen begränsas vid DT- skalle undersökningar genom metodoptimeringar för att 

undvika skada på ögats lins. 

BAKGRUND 

DT- skalle undersökning – olika metoder 

SFNR använder sig i sina rekommendationer av orbito- meteal/meatus linjen (OM-

linjen) som är en tänkt linje mellan mitten på ögat (Iris) och hörselgången (Meatus 

acusticus externus) (se bilaga 1). OM- linjen används i SFRN:s rekommendationer 
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eftersom linjen är väl lämpad för bedömning av hjärnparenkymet, linjen används även 

för att få med området kring foramen magnum där viktiga delar av hjärnstammen sitter. 

SFNR använder OM- linjen som snittplan där snitten börjar 20 mm nedanför skallbasen 

för att få med området kring foramen magnum. Denna metod innebär att ögonen blir 

utsatta för joniserande strålning [4]. 

Röntgenkliniken på Linköpings Universitetssjukhus använder sig istället av vinklat DT- 

gantry vid DT- skalle undersökningar så att ögonen inte hamnar i primärstrålen, vilket 

gör att en stråldosreducering kan ske (se bilaga 2). 

Det finns även tidigare forskning där olika positioneringsmetoder använts vid DT- 

skalle undersökningar för att undvika bestrålningen till ögonen. Heaney och Norvill 

använde sig i sin studie av vinklat DT- gantryt för att minska bestrålningen till ögonen 

och en stråldosreducering kunde således ske med ca 88 % jämfört med att ta med 

ögonen i strålfältet. I studien använder de sig av supra orbital meteal/meatus linjen 

(SOM- linjen) vilket är en tänkt linje mellan ögonhålans tak (Pars orbitalis) och 

hörselgången (Meatus acusticus externus) (se bilaga 1) där snitten började nedanför 

skallbasen [21]. Denna vinkling kan liknas med vinklingen på röntgenkliniken på 

Linköpings Universitetssjukhus (se bilaga 2). 

Röntgenstrålningens skadeeffekter 

Absorberad dos är den grundläggande storheten för joniserande strålning som anger 

vilken mängd strålning som har avgetts till kroppen och mäts i Gray (Gy). Ekvivalent 

och effektiv dos är två dosbegrepp som används för att ta hänsyn till stråldosens 

skadeverkan på kroppen. Ekvivalent dos beskriver de biologiska skadeverkningarna på 

kroppen och tar hänsyn till olika strålslag, där olika strålslag har olika viktningsfaktorer 

som avgör hur stor den ekvivalenta dosen blir. Effektiv dos beskriver hur stor 

absorberad dos som har bestrålat olika organ i kroppen och tar hänsyn till organens 

strålkänslighet då vissa organ är mer strålkänsliga än andra organ. Olika organ har olika 

viktningsfaktorer som tas med in i beräkningen och avgör hur stor den effektiva dosen 

blir till organet. Enheten för ekvivalent och effektiv dos är Sievert (Sv) [22]. 

Två effekter som röntgenstrålningen kan orsaka på levande vävnad är deterministiska 

och stokastiska effekter. Deterministiska effekter (akuta effekter) påvisar med säkerhet 

vävnadsskador i form av celldöd vid en given stråldos/tröskeldos där skadorna förvärras 
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med ökad stråldos. Om stråldosen är mindre än tröskeldosen uppkommer ingen skada. 

Vid en helkroppsbestrålning uppkommer deterministiska skador vid ca 1 Gy. 

Stokastiska effekter anger sannolikheten till att en skada uppstår (sena effekter) och 

uppträder i form av cancer eller förändringar i DNA, där skadorna uppkommer lång tid 

efter bestrålningen [22-23]. 

Joniserande strålning orsakar mutationer i cellens arvsmassa, deoxiribonukleinsyra 

(DNA), ribonukleinsyra (RNA), proteiner och enzymer. Skadeverkan kan delas upp i 

direkt och indirekt effekt. Vid direkt effekt påverkar strålningen molekylerna direkt 

genom växelverkansprocesser som kan skada cellens arvsmassa, proteiner och enzymer. 

Strålningens energi avlämnas till atomer där elektroner i atomen exciteras och får ett 

annat energitillstånd eller helt slås ut från atomen vilket leder till att atomen blir 

joniserad och får då helt andra egenskaper, vilket kan skada arvsmassan. Vid den 

indirekta effekten förstörs molekyler genom att strålningen sönderdelar vattnet inuti 

celler och fria radikaler uppstår (radiolys). De fria radikalerna har ett udda antal 

elektroner i sitt skal och blir då således mycket reaktiva som medför att molekylers 

egenskaper såsom DNA kan förändras eller förstöras [22-23]. 

Katarakt 

Synproblem är vanligt förekommande och det är ca 285 miljoner människor i världen 

som har olika typer av synsvårigheter. Katarakt är en stor bidragande faktor då katarakt 

står för ca 33 % av dessa synsvårigheter [13]. Katarakt innebär att ögats lins blir 

grumlig och ger synnedsättning och kan även ge dubbelseende och bländningsbesvär. 

Denna grumlighet kan orsakas av normalt åldrande och även många andra faktorer 

såsom diabetes mellitus, rökning, uveit, UV-ljus från solen och speciellt joniserande 

strålning mot ögats lins [14-15]. 

Den typ av katarakt som är mest associerad med joniserande strålning är posterior 

subkapsulär katarakt (PSC) som innebär att den joniserande strålningen orsakar 

avvikande epitelceller som resulterar i förändringar i den bakre linskapseln [12]. 

Skadeeffekterna som uppstår vid katarakt grundar sig på förändringar i linsens 

elasticitet och opacitet/transparens. När linsen blir utsatt för joniserande strålning 

uppstår intercellulära förändringar i epitelcellagret med intilliggande celler och 
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förändringar i vatten- och jonkanaler vilket medför skada på linsen och utgör grunden 

för katarakt [16]. 

Datortomografi 

Teknik 

En DT är uppbyggd av ett röntgenrör som roterar 360° runt patienten. Detektorer är 

placerade runtom hela DT- gantryt så att avbildning av patienten ska kunna ske. 

Patienten ligger på ett undersökningsbord som förflyttas in i DT- gantryt och patienten 

bestrålas. En bild byggs upp av en beräknad transversell bild där alla vävnaders 

attenueringsegenskaper summeras. Oftast tas en eller två översiktsbilder av patienten för 

att kunna planera undersökningsområdet som ska tas med. Axiell- eller 

spiralavsökningsteknik är två tekniker som kan användas för att inhämta den 

diagnostiska informationen. Axiell teknik innebär att röntgenröret roterar ett helt varv 

och tar en bild i ett snitt, därefter förflyttas undersökningsbordet som stannar vid nästa 

snitt som sedan avbildas [22, 24]. 

På senare tid har spiralavsökningstekniken tagit över och används numera oftast som 

standard. Spiraltekniken innebär att röntgenröret bestrålar patienten konstant medan 

undersökningsbordet förflyttas med en jämn hastighet under bestrålningen och data i 

längdriktningen (z-led) interpoleras fram från de två intilliggande rotationerna, vilket 

gör att viss data går förlorad. Men med ökade antalet detektorrader minskar detta 

problem. Fördelen med spiraltekniken är att undersökningen går väsentligt fortare än 

med axiell teknik [22, 24]. 

Olika snittjocklekar används beroende hur stor detaljrikedom bilden behöver ha utifrån 

den diagnosiska frågeställningen. Tunna snitt ger mer detaljrikedom och information i 

bilden, men nackdelen är att det skapar mer brus än tjockare snitt. Används tunna snitt 

tar undersökningen längre tid och medför även ökad stråldos på grund av att det blir fler 

snitt i hela undersökningen [25]. 

Rekonstruktion av bilderna genomförs från en stor mängd transmissionsdata med 

attenueringsprofiler där en bild räknas fram genom ekvationer. Denna rekonstruktion 

kallas filtrerad bakåtprojektion. Olika rekonstruktionsfilter används vid olika 

undersökningar beroende på vilken typ av vävnad som är av intresse [24-25]. 
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För att diagnostisering ska kunna ske utifrån DT behöver olika vävnader kunna 

urskiljas. Olika vävnader har olika attenuering som varierar med strålningens energi och 

där attenueringen anges i hounsfield units (HU). HU- skalan kalibreras vid vatten och 

vid luft som två fasta värden där luft har HU- värde –1000 och vatten HU- värde 0. En 

låg attenuering i bilden t.ex. luft visas som svart, medan hög attenuering t.ex. ben eller 

kontrastmedel visas som vitt i bilden [24-25]. Beroende på vilket organ som ska 

undersökas går det att välja fönsternivå för att hamna i organets speciella HU- värde. 

Även fönsterbredd väljs för att styra vilken kontrast bilden kommer att ha. Alla HU- 

värden som är utanför fönsterbredden visas som antingen helt svarta eller helt vita.  Ett 

brett fönster ger låg kontrast medan ett smalt fönster ger hög kontrast [25]. När en DT- 

undersökning är klar skickas bilderna över till ett bildarkiv, Picture Archiving and 

Communication System (PACS) för lagring och diagnostisering [24-25]. 

Brus och artefakter 

Brus är ett bildkvalitetsmått och stör bilden diagnostiskt vilket dels beror på fotoners 

växelverkan, rörström, rörspänning och detektor etc.  För att beräkna brus kan region of 

interest (ROI) användas vilket innebär att en mätning genomförs på röntgenbilden inom 

en cirkel där standardavvikelsen (SD) av de individuella pixlarnas HU- värde mäts och 

där standardavvikelsen anger bruset [22, 26]. 

Felvärden kan uppstå i bilden på grund av att den rekonstruerade bilden inte helt 

stämmer överens med de sanna attenueringskoefficienterna. Detta kallas artefakter och 

stör bilden. Artefakter kan delas in i fysikbaserade, patientbaserade, scannerbaserade, 

och spiraltekniksartefakter. Artefakterna uppkommer således genom många faktorer 

från både DT- tekniken och människokroppen [27]. En vanlig artefakt som uppkommer 

vid DT- skalle undersökningar är beam-hardening artefakt. Artefakten uppkommer när 

de lågenergetiska fotonerna inte penetrerar en viss typ av vävnad, ofta ben. Detta 

medför att attenueringskoefficienten och HU- värdet minskar. Vilket medför att 

strålningen bakom benet blir mindre och därmed blir bilden mörkare bakom benet och 

ett falskt värde har skapats [24, 27]. 

En nackdel med att vinkla DT- gantryt kan vara att brus eller artefakter kan uppstå. Vid 

vinkling av DT- gantryt efter SOM- linjen har artefakter och brus rapporterats i några 
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studier på grund av att bl.a. klippbenet (Pars petrosa) i hjärnan skapar beam-hardening 

artefakter [21, 28]. 

Stråldos 

Computed tomography dose index volume (CTDIvol) används som ett index för att 

mäta och uppskatta stråldos vid DT- undersökningar och mäts i enheten mGy. CTDIvol 

är en medelabsorberad dos till ett homogent fantom som är ca 16 cm i diameter. För att 

kunna uppskatta den totala stråldosen som patienten fått ta emot vid hela DT 

undersökningen används dose lenght product (DLP) vilket beräknas fram genom att 

multiplicera CTDIvol med den bestrålade längden i centimeter. DLP- värden anges i 

mGycm. DLP tar bara hänsyn till den totala absorberade dosen och avser hela DT 

undersökningen men tar inte hänsyn till hur mycket ett specifikt organ har bestrålats [5, 

25]. 

Strålskydd 

För att mäta strålning kan termoluminicensdosimetrar (TLD) användas. TLD- 

dosimetrar innehåller ofta litiumfluoridkristaller. Joniserande strålning påverkar 

kristallerna genom att förändra dess fysiska egenskaper och blir således exciterade till 

ett högre energitillstånd. Detta energitillstånd kan sedan mätas genom att använda en 

analyseringsmaskin för att få fram den mängd strålning som träffat dosimetern [23]. 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ger ut föreskrifter om strålskydd genom 

strålskyddslagen (1988:220) med syfte att skydda människor, djur och miljö från 

skadlig verkan av strålning [29]. As Low As Reasonable Achievable (ALARA) 

principen innebär i strålskyddssynpunkt att användning av joniserande strålning måste 

vara berättigad och optimerad för att minska risken för skadeverkan till patienter. 

Fördelarna ska vägas mot nackdelarna, nyttan med en korrekt diagnos ska vara större än 

risken av strålningen. Bestrålning till patienten ska hållas så låg som rimligt möjligt 

med hänsyn till bildkvaliteten. Det finns inga stråldosgränser för patienter vid 

röntgenundersökningar då ALARA- principen istället tillämpas [22-23]. 

Referensnivåer till patienter finns dock för att hålla nere stråldosen. SSMFS 2008:20 

anger diagnostiska referensnivåer för patienter som bestrålas i medicinskt syfte. 

Referensnivåerna gäller för en patient som väger ca 70 Kg och om det överskrids ska 

det utredas och åtgärdas. Det finns inga referensnivåer till patienters ögon, däremot 
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finns det referensnivåer för DT- skalle undersökningar där CTDIvol inte bör överstiga 

75 mGy och DLP inte bör överstiga 1200 mGycm [30].  

Det finns stråldosgränser för arbetstagare som arbetar med joniserande strålning. Dessa 

dosgränser anges i SSMFS 2008:51 och anger de maximala dosgränserna i effektiv dos, 

ekvivalent dos till ögats lins, hud och extremiteter för arbetstagare. SSM har en 

ekvivalent dosgräns för arbetstagare på 150 mSv/år till ögats lins [31].  

International Commission on Radiological Protection (ICRP) ger ut rekommendationer 

för maximala stråldoser till arbetstagare. ICRP:s rekommendationer är baserat på 

vetenskaplig forskning [32]. ICRP har tidigare haft samma rekommendation för 

maximala stråldoser till ögats lins för arbetstagare som SSM:s dosgräns till ögats lins 

för arbetstagare, men har nyligen sänkt denna rekommendation till 20 mSv/år i 

ekvivalent dos. Dosen får nu heller inte vid något enstaka tillfälle överstiga 50 mSv i 

ekvivalent dos. Tröskeldosen för deterministiska skador till ögonen har även sänkts från 

5 Gy till 0,5 Gy i absorberad dos. Anledningen till att ICRP nyligen sänkt de 

rekommenderade dosgränserna för arbetstagares ögon är för att risken att drabbas av 

katarakt har påvisat sig vara större än vad som tidigare förmodats [9]. Barn är ännu mer 

strålkänsliga än vuxna och är speciellt strålkänsliga mot ögonen. Barn som är mindre än 

ett år gamla har en extra strålkänslighet mot ögonen, därför bör joniserande strålning 

särskilt begränsas mot ögonen till barn under ett år. Den joniserande strålningen till 

ögonen hos barn under 18 år bör även begränsas för att minimera risken för katarakt 

[10]. 

Röntgensjuksköterskans profession 

Röntgensjuksköterskor arbetar i en högteknologisk miljö med joniserande strålning där 

undersökningar och behandlingar genomförs med hjälp av olika modaliteter. 

Enligt den yrkesetiska koden för röntgensjuksköterskor ingår fyra huvudområden i 

huvudämnet radiografi som behandlar röntgensjuksköterskans etiska förhållningssätt 

och handlande i professionen med tillhörande riktlinjer i förhållande till vårdtagaren, 

professionen, yrkesutövaren i vården och samhället. Då röntgensjuksköterskan bl.a. 

ansvarar för vårdens utveckling, hälsobefrämjande- och förebyggande åtgärder inom 

vården. Röntgensjuksköterskan ska även skydda individens integritet och lindra obehag 

eller smärta vid undersökningar, visa respekt för andra yrkesutövares kunskap, 
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samarbeta med kollegor och agera på ett sådant sätt att tilltro och förtroende upprättas 

för yrkesprofessionen. De ansvarar även för att framställa optimala röntgenbilder och 

reducera stråldos till patienterna. Därför ska röntgensjuksköterskorna hela tiden 

optimera undersökningarna så att en så låg stråldos till patienterna som möjligt går att 

uppnå [33]. 

Problemformulering 

Att reducera stråldosen till ögonen vid DT- skalle undersökningar är viktigt för att 

minska risken för kataraktbildning. Att vinkla DT- gantryt så att ögonen inte bestrålas 

av primärstrålen borde således kunna vara en fördelaktig metod för att minska 

bestrålningen till ögats lins [21, 34-35]. Problemet ligger i att vinklat DT- gantry skulle 

kunna öka bruset och artefakterna i bilden [21, 28]. Ett problem med vinklat DT- gantry 

som författaren till denna uppsats upplever är att diagnostisk information skulle kunna 

gå förlorad då området kring foramen magnum möjligtvis skulle kunna försvinna ur 

bild. Ett sätt att möjligtvis kunna minska den förmodade förlorade informationen kring 

foramen magnum vid vinklat DT- gantry skulle kunna vara att några extra snitt läggs till 

nedåt utifrån SOM- linjen så att området kring foramen magnum kommer med i bild. 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur röntgensjuksköterskor kan optimera DT- 

skalle undersökningar genom vinkling av DT- gantryt för att reducera bestrålningen till 

patienters ögonlinser och hur diagnostisk information, brus och artefakter påverkas vid 

vinkling av DT- gantryt vid DT- skalle undersökningar. 

Frågeställningar 

- Vilka stråldoser uppkommer till ögats lins vid ovinklat DT- gantry, SOM- 

vinklat DT- gantry samt SOM- vinklat DT- gantry med fem extra snitt nertill? 

- Hur skiljer sig stråldosen (DLP) till huvudet vid dessa tre undersökningstyper? 

- Hur skiljer sig brusnivåerna i den anteriora respektive posteriora delen av fossan 

vid de tre olika undersökningstyperna? 

- Förekommer det skillnader i artefakter mellan de tre olika 

undersökningstyperna?  
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MATERIAL OCH METOD 

Vinkling av DT- gantryt 

Ett fantomhuvud (Alderson) användes vid de tre olika undersökningstyperna. 

Fantomhuvudet innehåller skelettstrukturer och vävnadsekvivalent material som 

motsvarar en man på 173 cm och 73,5 Kg. Fantomhuvudet placerades med bakhuvudet 

mot undersökningsbordet med hjässan in mot DT- gantryt. Fantomhuvudet centrerades 

noggrant i sidled så att näsroten (Radix nasi) var i centrum av lasermarkeringen. I 

höjdled centrerades fantomhuvudet så att lasermarkeringen låg 1 cm ovanför 

hörselgången. Fantomhuvudet vinklades enligt OM- linjen 90° från 

undersökningsbordet.  

En klinisk DT- apparat användes (Somatom Definiton AS, Siemens Healthcare, 

Forcheim, Tyskland). En översiktsbild togs och användes för planering vid de tre olika 

undersökningstyperna. Efter att översiktsbilden hade tagits, tejpades två stycken TLD- 

dosimetrar (Alnor Dosacus, Alnor Oy, Turku, Finland) över varje öga (se bilaga 3) för 

att kunna beräkna den absorberade dosen. Efter varje exponering ersattes dosimetrarna 

med två nya dosimetrar. Vid de tre olika undersökningstyperna exponerades 

skallfantomet fem gånger för varje undersökningstyp. Totalt genomfördes 15 

exponeringar och totalt användes 30 dosimetrar.  

Den första undersökningstypen genomfördes enligt SFNR:s standardmetod med 

ovinklat DT- gantry då OM- linjen användes som referensplan och första snittet började 

20 mm nedanför skallbasen (se bilaga 1). 

Den andra undersökningstypen genomfördes enligt SOM- linjen genom att vinkla DT- 

gantryt 12° kraniellt utifrån OM- linjen där första snittet började nedanför skallbasen (se 

bilaga 1). 

Den tredje undersökningstypen genomfördes på samma sätt som den andra 

undersökningstypen men där fem extra snitt (3 mm/snitt) lades till nertill så att första 

snittet började 15 mm nedanför skallbasen för att få med området kring foramen 

magnum (se bilaga 1). 

Sista snittet lades vid hjässan (cranial vertex) vid alla undersökningar. Caudokraniell 

riktning användes vid alla undersökningar. DT- protokollet som användes vid 
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undersökningarna var DT- skalle, spiralteknik (120kV, 370 eff mAs, pitch 0,55, 

rotationstid 1,0s, FOV 210 mm, kollimering 64x0,6, 3mm itterativ rekonstruktion 

Siemens Healthcare; saphire: nivå 2 (J37s)). Ingen dosmodulering eller dosautomatik 

användes. Inga vinklingar eller andra rekonstruktioner genomfördes. Endast 3 mm 

axiala snitt skickades över och lagrades i PACS. 

En sjukhusfysiker kalibrerade dosimetrarna före och efter exponeringarna för att kunna 

utläsa dosen. Data från TLD- dosimetrarna sammanställdes sedan i en tabell. Ingen 

hänsyn togs till vilket öga som bestrålades och sammanställdes inte efter vänster eller 

höger öga i tabellen. Doser, medelvärden, standardavvikelser beräknades och jämfördes 

i ett datorprogram (Excel) för att se om det var någon skillnad mellan de tre olika 

undersökningstyperna. Ett student T-test användes för att se om det förekom någon 

statistisk signifikans mellan de tre olika undersökningstyperna. Student T-testet 

genomfördes som ett oparat T-test med tvåsidig fördelningskurva och var av typen 

heteroscedastisk (två samspel med olika varians) där signifikansnivån p<0,01 valdes. 

Nollhypotesen utgick från att ingen skillnad i ögondos skulle förekomma mellan vinklat 

respektive ovinklat DT- gantry. 

CTDIvol och DLP avlästes, sammanställdes i en tabell efter varje undersökningstyp för 

att se den totala stråldosen till huvudet vid de tre olika undersökningstyperna. 

Brusmätning och artefakter 

För att mäta brusnivåer användes ROI- cirklar (ca 10 mm i diameter) som placerades ut 

systematiskt både i den anteriora och posteriora delen av fossan. Fem ROI- cirklar 

placerades ut i den anteriora respektive posteriora delen av fossan vid de tre olika 

undersökningstyperna (se bilaga 4). Totalt placerades 30 st ROI- cirklar ut. Snittet som 

användes vid mätningarna i den posteriora delen av fossan låg 21 mm ovanför den bakre 

delen av skallbasen. Snittet som användes i den anteriora delen av fossan låg 36 mm 

ovanför näsroten (Radix nasi). En fönsterbredd på 80 HU och en fönsternivå på 35 HU 

användes vid ROI- mätningarna.  

Fem brusnivåer mättes i den anteriora respektive den posteriora delen av fossan vid de 

tre olika undersökningstyperna och data utifrån ROI- cirklarna samlades in. Ett 

genomsnitt av brusnivåerna beräknades med ett datorprogram (Excel) och jämfördes 

med ett student T-test för att se om det var någon signifikant skillnad i brus mellan 
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respektive undersökning. Student T-testet genomfördes på samma sätt som tidigare. 

Även här valdes signifikansnivån p<0,01. Nollhypotesen utgick från att ingen skillnad i 

brus skulle förekomma mellan vinklat respektive ovinklat DT- gantry. 

Artefakter granskades i samtliga bilder av författaren till denna uppsats vid de tre olika 

undersökningstyperna i PACS. Artefakterna jämfördes mellan de tre olika 

undersökningstyperna för att se om det var någon skillnad i artefakternas omfattning 

eller utbredning. 

RESULTAT 

Resultatet presenteras löpande i texten och med tabeller. Stråldosvärdena till ögats lins, 

stråldoser till hela hjärnan, brusnivåer samt artefakter för respektive undersökningstyp 

redovisas.  

I tabell 1 återfinns stråldosvärdena till ögats lins vid de tre olika undersökningstyperna. 

I den ovinklade undersökningstypen varierade stråldosen till ögats lins mellan 37,3 - 

45,1 mGy, med ett medelvärde på 41,9 mGy. När DT- gantryt vinklades så att ögat inte 

kom med i primärstrålen i den SOM- vinklade undersökningstypen varierade stråldosen 

till ögats lins mellan 6,1 - 9,3 mGy och hade ett medelvärde på 7,36 mGy. Detta innebar 

en stråldosreducering till ögonen med ca 82 % (p<0,001). 

När den SOM- vinklade undersökningstypen med fem extra snitt nertill genomfördes 

varierade stråldosen till ögats lins mellan 38,1 – 46 mGy med medelvärdet 41,87 mGy.  

Stråldosen till hela hjärnan inklusive ögon vid DT- skalle undersökningarna visade att 

DLP vid den ovinklade undersökningstypen blev 913,5 mGycm. Vid den SOM- 

vinklade undersökningstypen blev dosen 828,5 mGycm. Vid den SOM- vinklade 

undersökningstypen med fem extra snitt nertill uppnåddes en stråldos på 916,6 mGycm. 

Vid alla tre undersökningstyper uppskattades CTDIvol till 60,5 mGy. 
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I tabell 2, respektive tabell 3 ses brusnivåer över den anteriora och posteriora delen av 

fossan. Lägsta brusnivån förekom i den anteriora delen av fossan vid den ovinklade 

undersökningstypen med SD på 4,66 HU. Ingen signifikant skillnad i brus ses mellan 

den ovinklade undersökningstypen jämfört med den SOM- vinklade 

undersökningstypen (p<0,96). Lägsta brusnivån i den posteriora delen av fossan 

förekom vid den SOM- vinklade undersökningstypen med SD på 4,1 HU. Här förekom 

det heller inte någon signifikant skillnad i brus mot den ovinklade undersökningstypen 

(p<0,11).  

 

 

Tabell 1. Beskrivning av stråldosvärden till ögats lins vid de tre olika 

undersökningstyperna (värdena tar inte hänsyn till vilket öga som bestrålats). Värdena 

anges i mGy.  

Undersökningstyp 

 

Ovinklat DT- 

gantry (OM) 

Vinklat DT- gantry 

12° (SOM) 

Vinklat DT- gantry 12°  

(SOM- Fem extra snitt) 

Individuella 

dosimetrar  44,75 6,09 38,64 

(TLD) 40,90 6,11 40,69 

(Vänster eller  44,75 6,31 39,96 

höger öga) 45,05 9,04 45,40 

 39,74 9,31 45,97 

 42,41 6,64 38,07 

 37,32 8,80 40,13 

 43,84 7,73 46,00 

 40,76 6,38 42,20 

 39,52 7,17 41,60 

    

Medelvärde 41,91 7,36 41,87 

Standardavvikelse 

(SD) 

2,66 1,28 2,97 
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De tre olika undersökningstyperna hade ett genomsnittligt HU- värde mellan 23- 25 

HU, vid den valda fönsternivån och fönsterbredden. Beam- hardening- och 

spiraltekniksartefakter sågs i en liten omfattning vid de tre olika undersökningstyperna, 

men ingen skillnad i dessa artefakter sågs mellan de tre olika undersökningstyperna. 

 

  

Tabell 2. Visar brusnivåer/standardavvikelser (HU) inom respektive ROI- cirkel i den 

anteriora delen av fossan för respektive undersökningstyp. 

Anteriora delen av 

fossan 

Ovinklat DT- 

gantry (OM) 

Vinklat DT- 

gantry 12° (SOM) 

Vinklat DT- gantry 12°  

(SOM- Fem extra snitt) 

ROI 1 4,1 4,4 4,8 

ROI 2 4,2 5,1 5,0 

ROI 3 4,2 4,1 4,7 

ROI 4 6,1 5,2 5,8 

ROI 5 4,7 4,6 4,3 

Medelvärde 4,66 4,68 4,92 

Standardavvikelse 

(SD) 

0,84 0,47 0,55 

 

Tabell 3. Visar brusnivåer/standardavvikelser (HU) inom respektive ROI- cirkel i den 

posteriora delen av fossan för respektive undersökningstyp. 

Posteriora delen av 

fossan 

Ovinklat DT- 

gantry (OM) 

Vinklat DT- 

gantry 12° (SOM) 

Vinklat DT- gantry 12°  

(SOM- Fem extra snitt) 

ROI 1 4,4 5,1 4,6 

ROI 2 4,5 3,5 5,2 

ROI 3 5,1 4,2 4,7 

ROI 4 4,4 4,0 4,7 

ROI 5 5,0 3,7 4,2 

Medelvärde 4,68 4,10 4,68 

Standardavvikelse 

(SD) 

0,34 0,62 0,36 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Katarakt – Låga doser 

Skadeeffekter på ögats lins av röntgenstrålning verkar uppkomma redan vid mycket 

låga doser. Eftersom ICRP nyligen sänkt den rekommenderade maxdosen för 

arbetstagares ögon bör en försiktighet tas i att bestråla ögonen även till patienter. ICRP 

har även upptäckt genom en epidemiologisk insamling av data att ögats lins möjligen 

inte har någon tröskeldos som tidigare förmodats [8]. Detta skapade en debatt om hur 

katarakt kan uppkomma utan att en tröskeldos måste uppnås och detta tyder på att skada 

på ögat kan uppkomma redan vid mycket låga doser [11]. 

Katarakt har sedan långt tillbaka klassats som en icke stokastisk effekt. Den har klassats 

som en enbart deterministisk effekt [10]. För att förhindra deterministiska skador har 

tröskeldoser bestämts för att förhindra permanenta skador till arbetstagare. Till 

arbetstagare som arbetar med strålning har en ekvivalent stråldosgräns bestämts för att 

den sammanlagda dosen förmodas kunna orsaka katarakt på lång sikt [8]. Därför borde 

katarakt även kunna ses som en stokastisk effekt, utan tröskeldos enligt författaren till 

denna uppsats.  

Det fattas mycket kunskap kring uppkomsten av katarakt och därför går det ännu inte att 

redogöra om skadeeffekterna är av stokastisk eller av deterministisk natur i låga doser. 

Katarakt brukar påvisas efter flera månader upp till år senare än vid strålningstillfället 

och det är därmed svårt att veta om skadan uppkommit direkt, i efterhand eller av andra 

orsaker [7]. Enligt en studie av Ainsbury et al. har katarakt länge klassats som en 

deterministisk effekt där skador på ögat uppkommer kring tröskeldosen 2 Gy. Men detta 

har på senare tid blivit ifrågasatt då skador har setts vid lägre doser och de menar på att 

katarakt snarare bör ses som en linjär stokastisk effekt, utan någon tröskeldos [5]. 

Ögat är det strålkänsligaste organet i kroppen [12] men har ingen egen viktningsfaktor 

att ta hänsyn till såsom andra strålkänsliga organ har, då ingen viktningsfaktor har 

fastställts [22]. Det är viktigt att sätta en låg ekvivalent dosgräns till ögonen för att 

undvika katarakt hos personal. Dock finns inga stråldosgränser till patienter, vilket beror 

på att ALARA- principen istället tillämpas kontinuerligt, då den joniserande strålningen 

till patienter har en större fördel än nackdel på grund av det diagnostiska syftet [22-23]. 
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Därför anser författaren till denna uppsats att är det viktigt att optimera metoder vid 

röntgenundersökningar så att ögondosen blir så låg som möjligt. 

Med tanke på att den senaste forskningen har visat att ögat är betydligt mer strålkänsligt 

än vad som tidigare förmodats [5-6, 8-9, 11-12, 17] tillsammans med många andra 

bidragande faktorer såsom UV-ljus, ålder och diabetes etc [7, 10, 14-16] så bedömer 

författaren till denna uppsats att det bör genomföras en ny riskevaluering om katarakt 

både till arbetstagare och till patienter. 

I en studie av Chodick et al. ingick 35700 amerikanska röntgensjuksköterskor som blivit 

utsatta för joniserande strålning vid låga doser mot ögats lins. Forskarna tittade på 

sambandet mellan joniserande strålning och katarakt. Studien påvisade att en stråldos på 

mellan 28 – 60 mGy till ögats lins kunde påvisa en ökad risk för katarakt. Dock var 

värdena inte helt signifikanta då många andra risker till katarakt kan ha inverkat 

(p=0,06). Studien tittade även på hur många DT- skalle undersökningar en patient 

genomgår och hur det påverkar risken för katarakt. Studien visade att vid DT- skalle 

undersökningar ökade risken att drabbas av katarakt i takt med antalet undersökningar 

som genomfördes. Risken för katarakt ökade med en faktor på 1,2 när en DT- skalle 

undersökning genomfördes två gånger istället för en gång. Gjorde patienten tre 

undersökningar ökade risken med en faktor på 1,25. Genomförde patienten fler än tre 

undersökningar ökade risken med en faktor på 1,37 [6]. 

I en studie gjord av Yuan et al. studerades risken att drabbas av katarakt vid 

återkommande DT- skalle och DT- hals undersökningar. De använde sig av en 

kontrollgrupp och en experimentgrupp och jämförde skillnaderna efter tio år. De såg att 

risken att drabbas av katarakt ökade med antalet DT- skalle undersökningar som 

genomfördes. De såg en tydligt ökad risk för katarakt om fler än fyra DT- skalle 

undersökningar genomfördes. De fann att en stråldos på 10 mSv i effektiv dos eller 250 

mGy i absorberad dos kan ge upphov till katarakt hos vuxna [17]. 

Ögats lins tar upp mycket av stråldosen vid en standard DT- skalle undersökning och 

uppgår i genomsnitt till ca 50 mGy i absorberad dos [36]. Om studierna av Chodick et 

al. och Yuan et al. följs, innebär detta enligt författaren till denna uppsats att max fem 

standard DT- skalle undersökningar skulle kunna genomföras innan kataraktbildning 

börjar uppstå. 
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Stråldosskillnader – Vinklat DT- gantry 

Resultatet i denna uppsats visade att nollhypotesen kunde förkastas. Ögondosen kunde 

reduceras från 41,9 mGy till 7,4 mGy med SOM- vinklat DT- gantryt vilket är en 

stråldosreducering på 82 % till ögats lins (p<0,001). Vilket är jämförbart med andra 

studier som också fått liknande värden [21, 34-35]. Vinklingen av DT- gantryt 

genomfördes i denna uppsats så att ögonen inte låg med i primärstrålen. Men 

anledningen till att en 100 % -ig stråldosreducering inte går att uppnå är förmodligen att 

spridd strålning uppstår och ger upphov till en liten restdos. Och beror förmodligen 

även på att vid spiralteknik börjar DT- apparaten stråla redan ett halvt varv innan 

undersökningsområdet och ger således även ett bidrag till restdosen. 

Med tanke på att värdena i denna uppsats med den ovinklade undersökningstypen 

visade 41,91 mGy i medelvärde, skulle ca 12 DT- skalle undersökningar kunna 

genomföras innan ICRP anser att skada till ögats lins börjar uppstå, då ICRP anser att 

skador på ögats lins uppkommer vid ca 500 mGy. Med den SOM- vinklade 

undersökningstypen i denna uppsats uppkom endast stråldosen till 7,36 mGy till ögats 

lins och därmed kan ca 67 DT- skalle undersökningar genomföras innan ICRP anser att 

skada uppstår till ögats lins, vilket är en betydlig skillnad. 

Som tidigare nämnt kan katarakt uppkomma redan vid låga doser, ca 28-60 mGy enligt 

studien av Chodick et al. [6]. Om katarakt kan uppstå vid dessa låga doser innebär det 

enligt författaren till denna uppsats att endast någon enstaka ovinklad DT- skalle 

undersökning kan genomföras innan kataraktbildning möjligen kan uppstå. Om den 

SOM- vinklade undersökningstypen istället skulle genomföras skulle ca fyra till åtta 

DT- skalle undersökningar av denna typ kunna genomföras innan en riskökning för 

katarakt skulle kunna uppstå. 

Författaren till denna uppsats anser att vid SOM- vinklat DT- gantry så skulle vissa 

strukturer och diagnostisk information kunna gå förlorad, då området kring foramen 

magnum möjligen inte kommer med i bild. Det är förmodligen därför SFNR använder 

sig av ovinklat DT- gantry med OM- linjen som snittplan för att helt säkert få med detta 

område. 

Resultatet i denna uppsats visade att med SOM- vinklat DT- gantry med fem extra snitt 

nertill blev dosen till ögonen likvärdiga jämfört med ovinklat DT- gantry. Detta beror 
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förmodligen på att ögonen kom med lika mycket i fält i båda undersökningstyperna för 

att för många extra snitt lades till.  

I en studie av Yeoman et al. undersökte de hur SOM- vinklat DT- gantry kunde minska 

stråldosen till ögonen. I studien ingick 20 patienter där ögondosen mättes med vinklat 

respektive ovinklat DT- gantry. En stråldosreducering till ögats lins kunde ske med 87 

% med vinklat DT- gantry enligt SOM- linjen jämfört med ovinklat DT- gantry enligt 

OM- linjen. Medelvärdet på stråldosen till ögats lins vid ovinklat DT- gantry blev 43,44 

mGy (SD 17,68 mGy) och med vinklat DT- gantry 5,58 mGy (SD 2,23 mGy) [35].  

Författaren till denna uppsats anser att stråldosvärdena i studien av Yeoman el al. är 

jämförbara med resultatet i denna uppsats då både medelvärden av stråldoserna och 

stråldosreduceringen med vinklat DT- gantry överensstämmer väl.  Skillnaden var att 

standardavvikelsen var betydligt högre i deras studie i den ovinklade 

undersökningstypen jämfört med denna uppsats. Detta kan bero på att i studien av 

Yeomans et al. ingick riktiga människor vilket kan ha ökat standardavvikelsen på grund 

av olika anatomiska skillnader hos individerna. Standardavvikelsen i denna uppsats blev 

2,66 mGy för den ovinklade undersökningstypen, vilket kan anses som en låg 

standardavvikelse. Detta beror förmodligen på att samma fantomhuvud användes under 

exponeringarna då fantomhuvudets anatomiska strukturer är konstant till skillnad mot 

olika individer. Standardavvikelsen vid vinklat DT- gantry blev även lågt då antalet 

exponeringar verkar ha en låg inverkan på skillnader i stråldoser då samma fantom och 

exponeringsparametarar användes anser författaren till denna uppsats. 

Nikupaavo et al. genomförde en liknande studie där DT- gantryt vinklades för att 

reducera bestrålningen till ögonen. De använde sig av olika fantom vid mätningarna för 

att se hur anatomin i fantomet påverkar stråldosen till ögat. De vinklade DT- gantryt ca 

11,5 - 13°. När de använde sig av ett ATOM- fantom kunde en stråldosreducering till 

ögats lins ske med ca 75 %. När de använde sig av ett RANDO- fantom blev endast 

stråldosreduceringen 18 % [34]. Stråldosreduceringen i deras studie vid användandet av 

ATOM- fantomet i var likvärdigt med resultatet i denna uppsats då SOM- linjen 

användes. 

Nikupavvo et al. förklarar att vid exponeringen av RANDO- fantomet kunde snittplanet 

liknas med OM- linjen på grund av den speciella anatomin i fantomet [34] och således 
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blev stråldosreduceringen förmodligen inte så stor på grund av att ögonen fortfarande 

låg i primärfältet enligt författaren till denna uppsats. 

En vinkling på ca 6,5 - 7° kraniellt utifrån OM- linjen genomfördes även i studien av 

Nikupaavo et al. där de såg en stråldosreducering till ögats lins på ca 20 % vid 

användning av ATOM- fantomet [34]. Författaren till denna uppsats anser att en liten 

vinkling av DT- gantryt således kan vara effektivt för att reducera ögondosen till 

patienter. 

Fördelen med vinklat DT- gantry verkar även vara att den totala mängden strålning 

(DLP) till hjärnan blir mindre på grund av att det blir färre snitt [21, 34-35]. 

Stråldoserna till hjärnan som mättes i denna uppsats hamnade DLP och CTDIvol under 

de diagnostiska referensnivåerna i SSMFS:2008:20 [30]. Författaren till denna uppsats 

anser att DLP och CTDIvol hade kunnat bli lägre om dosautomatik hade används, men 

nu användes fasta parametrar för att noggrant studera skillnaderna i ögondos mellan 

ovinklat- respektive vinklat DT- gantry. CTDIvol förändrades inte mellan de tre olika 

undersökningstyperna då detta beror på att samma fantom användes, ingen 

dosmodulering eller dosautomatik användes och samma protokoll och parametrar 

användes för varje undersökningstyp. Det enda som skiljde sig var vinklingen och antal 

snitt. 

I den SOM- vinklade undersökningstypen i denna uppsats så reducerades bestrålningen 

(DLP) till hjärnan med 88 mGycm i jämförelse mot den ovinklade undersökningstypen. 

Dosen gick från 913,5 mGycm till 828,5 mGycm, vilket blir en stråldosreducering på ca 

9 %. Detta beror på att en minskad scanlängd behövdes när undersökningen 

genomfördes, då inte lika stort område behövdes för att planera scannen. DLP vid 

ovinklat respektive SOM- vinklat DT- gantry med fem extra snitt nertill blev likartad då 

antal snitt ungefär blev lika många i båda undersökningstyperna. 

Hjärnan är även strålkänslig liksom resten av kroppen då joniserande strålning kan 

orsaka DNA- skador som leder till cancer etc. Om en sammanlagd dos från olika 

undersökningar kommer upp till ca 30 mSv börjar risken för cancer att öka enligt en 

studie av Brenner och Hall [37]. Genomsnittet för en DT- skalle ger en stråldos på ca 1-

2 mSv medan en thorax- eller bukundersökning ger en stråldos mellan 5-10 mSv i 

effektiv dos [36]. Alla stråldoser ger en liten ökad risk för cancer [37], därför anser 
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författaren till denna uppsats att det är viktigt att vid varje undersökning hålla stråldosen 

så låg som rimligt möjligt till patienter. Därför är fördelen med SOM- vinklat DT- 

gantry att den totala mängden strålning (DLP) blir mindre jämfört med ovinklat DT- 

gantry. På detta sätt skulle den kollektiva dosen till allmänheten även reduceras. Dock 

är det viktigt att ingen diagnostisk information går förlorad enligt författaren till denna 

uppsats. 

Aspekter – Vinklat DT- gantry 

Att använda vinklat gantry vid DT- skalle undersökningar skulle kunna minska risken 

för katarakt. Detta kan vara bra att ha i åtanke när återkommande patienter ska 

genomföra frekventa DT- skalle undersökningar eller röntgenundersökningar där 

ögonen kommer med i strålfältet. 

Det finns begränsningar med att vinkla DT- gantryt då inte alla DT- apparater går att 

vinkla. Författaren till denna uppsats anser att om inte vinkling av DT- gantryt är 

möjligt kan patienten istället böja huvudet nedåt genom att vinkla ned hakan för att 

hamna i SOM- linjen och på detta sätt uppstår samma effekt som fås av SOM- vinklat 

DT- gantry. I praktiken är det inte alltid möjligt att böja huvudet hos vissa patienter på 

grund av anatomiska eller fysiologiska förhinder, vid exempelvis trauman.  

När barn ska genomgå röntgenundersökningar där ögonen kommer med i strålfältet bör 

en försiktighet tas i val av metod eller modalitet eftersom barn är mer strålkänsliga än 

vuxna. I en studie av Merriam och Focht studerades barns ögonstrålkänslighet. Barn 

som var yngre än ett år var särskilt strålkänsliga och fick lättare katarakt [10]. Detta är 

viktigt att ha i åtanke när barn ska bestrålas och särskilt viktigt för de barn som lider av 

ryggmärgsbråck av typen myelomeningocele som ofta måste genomgå flertalet 

återkommande DT- skalle undersökningar under första levnadsåret [18]. Äldre barn är 

även strålkänsliga, häften av dosen skapar lika stor skada på linsen som hos en vuxen 

och redan vid 40-120 mGy har kataraktbildning börjat setts [38].  

Om den posteriora delen av fossan eller området kring foramen magnum har en prioritet 

att diagnostiseras finns det andra modaliteter att använda. Magnetresonanstomografi 

(MRT) är en överlägsen metod för att bedöma den posteriora delen av fossan samt 

området kring foramen magnum och avger ingen joniserande strålning. Nackdelen är att 

en MRT undersökning tar lång tid att genomföra, är dyrare än DT och många kan 
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uppleva klaustrofobi [21]. MRT skulle enligt författaren till denna uppsats kunna 

användas speciellt när den posteriora delen av fossan eller området kring foramen 

magnum ska undersökas för att undvika osäkerheten kring den förmodade förlorade 

informationen vid SOM- vinklat DT- gantry. MRT skulle även med fördel kunna 

användas överlag när barn ska genomgå en skallundersökning på grund av att MRT inte 

ger någon joniserande strålning.  

Katarakt har en högre prevalens hos kvinnor än hos män i åldersgruppen 52-74 [19]. 

Därmed skulle en hänsyn kunna tas till kvinnor i detta åldersspann när de ska genomgå 

en DT- skalle undersökning för att försöka förhindra ytterligare synnedsättning. 

Däremot går det inte att säga varför prevalensen är högre hos kvinnor än hos män, om 

det är slumpen eller någon annan faktor som spelar in. Därför anser författaren till 

denna uppsats att patienter oavsett kön bör undersökas lika i detta fall så att en så låg 

dos som rimligt går att uppnå.  

Författaren till denna uppsats anser att vid alla planerade DT- skalle undersökningar så 

borde SOM- vinklat DT- gantry användas om inte den posteriora delen av fossan och 

området kring foramen magnum är av största intresse, då stråldosen till ögonen blir 

väsentligt mindre. Om barn måste genomgå en DT- skalle undersökning och MRT är 

uteslutet borde de i så fall undersökas med SOM- vinklat DT- gantry på grund av den 

ökade ögonstrålkänsligheten hos barn. 

Brusskillnader & artefakter 

Vinkling av DT- gantryt efter SOM- linjen verkar kunna skapa artefakter och brus i den 

posteriora delen av fossan då detta har rapporterats i några studier på grund av att 

klippbenet (Pars petrosa) skapar beam-hardening artefakter i hjärnparenkymet [21, 28]. 

Pars petrosa ligger intill temporalbenet och är ett av kroppens ben med högst densitet 

[39]. Benet ligger i höjd med hörselgången och kan således skapa artefakter och ge mer 

eller mindre brus i den posteriora delen av fossan beroende av hur strålningen passerar 

benet [40-41]. Det finns dock andra studier som menar att det inte finns någon skillnad i 

brus eller artefakter i den posteriora delen av fossan beroende på vinklingen av DT- 

gantryt [34-35, 40, 42]. 

I studien av Nikupaavo et al. mätte de även brus i den posteriora och anteriora delen av 

fossan med hjälp av ROI- cirklar, liknande i denna uppsats. Det visade sig inte vara 
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någon signifikant skillnad i brusnivåer mellan SOM- vinklat DT- gantry och ovinklat 

DT- gantry i den posteriora delen av fossan. Däremot visade det sig att vid SOM- 

vinklat DT- gantry minskade bruset med 25 % i den anteriora delen av fossan [34].  

Jämfört med resultatet i denna uppsats var bruset istället som lägst i den posteriora 

delen av fossan vid SOM- vinklat DT- gantry, dock var värdet inte signifikant. Bruset 

var till största del oförändrat i både den anteriora respektive den posteriora delen av 

fossan när den ovinklade undersökningstypen jämfördes mot den SOM- vinklade 

undersökningstypen (p<0,96 och p<0,11). Nollhypotesen ansågs som sann i detta fall, 

vilket tyder på att vinklingen inte har en alltför stor inverkan på bruset. 

Det fanns ingen skillnad i genomsnittligt HU- värde i bilderna vid de tre olika 

undersökningstyperna i denna uppsats vid den valda fönsternivån och fönsterbredden. 

Om det hade varit stor skillnad i HU- värde hade det inneburit att vinklingen hade 

skapat felvärden vilket hade kunna leda till feldiagnostisering eller kunnat ha inverkat 

på bruset. Men nu förekom ingen skillnad mellan ovinklat respektive vinklat DT- gantry 

eftersom HU- värdet i bilderna inte förändrades, utan låg konstant på 23-25 HU. 

Standardavvikelsen på bruset vid de olika undersökningstyperna förhöll sig lågt då 

antalet exponeringar verkar ha en låg inverkan på bruset då samma fantom och 

exponeringsparametarar användes. 

Det kunde heller inte ses några skillnader i artefakter av författaren till denna uppsats 

mellan de tre olika undersökningstyperna. Beam- hardening- och 

spiraltekniksartefakterna som syntes vid de tre olika undersökningstyperna var 

likvärdiga och hade samma utbredning. Artefakterna i de tre olika 

undersökningstyperna var relativt små och orsakade förmodligen inte stora 

diagnostieringsproblem. Vilket tyder på att det förmodligen inte förekommer någon 

skillnad i artefakter mellan ovinklat respektive vinklat DT- gantry. 

I studien av Yeoman et al. undersökte de även om artefakter uppkom mer eller minde 

beroende av vinklat DT- gantry. De såg heller ingen signifikant skillnad i artefakter i 

den posteriora delen av fossan vid de olika vinklingarna på DT- gantryt. Artefakterna 

bedömdes av två erfarna radiologer. De skickade även ut enkäter till flertalet sjukhus för 

att se om det fanns något snittplan som var bäst lämpat för att bedöma den diagnostiska 

kvaliteten i den posteriora delen av fossan. Det fanns ingen skillnad mellan de olika 
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snittplanen som bäst avbildade skallen med minst artefakter. Skillnaden i den 

diagnostiska kvaliteten mellan SOM- vinklat DT- gantry och ovinklat DT- gantry var 

således likvärdiga [35].  

I studien av Rozeik et al. jämfördes även olika snittplan som skapade minst artefakter i 

den posteriora delen av fossan. De kom fram till att SOM- linjen var en bättre lämpad 

metod och skapade mindre artefakter än OM- linjen [40]. Författaren till denna uppsats 

anser att dessa studier ovan tillsammans med resultatet i denna uppsats pekar på att 

vinklingen av DT- gantryt inte verkar ha en stor betydelse på uppkommandet av 

artefakter eller bruset, då även vinklingen enligt SOM- linjen möjligtvis till och med 

kan minska artefakterna och bruset. 

Metoddiskussion 

Begränsningar 

Denna uppsats har vissa begränsningar. Dosimetrarna som användes centrerades inte på 

exakt samma ställe på fantomens öga. Placeringen kan ha orsakat felvärden i 

dosimetrarna, vilket skulle kunna ha skapat den förekommande variationen mellan de 

olika dosimetrarna i samma undersökningstyp. Likaså vid kalibreringen och utläsning 

av dosimetrarna kan variation ha uppstått. 

Vid den tredje undersökningstypen med SOM- vinklat DT- gantry då fem extra snitt 

lades till blev ögondosen likvärdig med ovinklat DT- gantry. Om ett mindre antal snitt 

hade använts nertill hade förmodligen ögondosen minskat, men då mot bekostnad av 

förlorad diagnostisk information kring foramen magnum, som också förekommer vid 

SOM- vinklat DT- gantry. Om en optimal användning av antal tillagda snitt hade 

använts skulle det möjligtvis kunna ha betytt en minskad stråldos till ögonen, men med 

en bibehållen diagnostisk information kring foramen magnum anser författaren till 

denna uppsats. 

Brusmätningen genomfördes med ”saphire nivå 2” (J37s) filter i alla undersökningar. 

Om andra filter hade använts kanske andra brusnivåer upptäckts och således kunnat 

skapa ett annat resultat i denna uppsats. Även om andra snittjocklekar hade använts 

hade brusnivåerna kunnat bli annorlunda. Nu genomfördes bara brusmätningarna i 3 

mm axiala snitt. Brusmätningarna genomfördes med samma fönsterbredd och 

fönsternivå. Om en annan fönsternivå eller fönsterbredd hade använts hade resultatet 
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möjligtvis blivit annorlunda. Dock borde skillnaderna i brus inte ha påverkats. ROI- 

cirklarna placerades ut så systematiskt som möjligt, men storleken på cirklarna kan ha 

varierat med någon millimeter i diameter och således kan detta ha förändrat resultatet. 

Men detta hade förmodligen en liten inverkan på resultatet då ROI- cirklarna försökte 

mätas så noggrant som möjligt till 10 mm i diameter. 

Artefakterna som syntes i de tre olika undersökningstyperna granskades i en väldigt 

begränsad omfattning av författaren i denna uppsats. En mer omfattande granskning av 

erfarna radiologer hade varit fördelaktigt, vilket gör att ingen slutsats kan dras från 

endast denna uppsats. 

Eftersom ingen vinkling eller reformatering genomfördes hamnade inte 

hjärnparenkymet i samma plan mellan den vinklade- och ovinklade 

undersökningstypen, vilket medförde att anatomin i hjärnparenkymet inte stämde 

mellan dessa undersökningstyper i PACS.  Därför var det svårt att sätta ROI- cirklarna i 

exakt samma plan och kan då ha utgjort ett felvärde när brusnivåerna mättes, dock 

försöktes ett och samma plan användas så noggrant som möjligt i både i den posteriora- 

och den anteriora delen av hjärnparenkymet menar författaren till denna uppsats. 

Tidigare liknande studier har även använt fasta parametrar [21, 34-35] vilket är bra då 

resultatet i denna uppsats enklare gick att jämföra. Dock använde de lite andra 

parametrar (135kV, 375mAs), (120kV, 410mAs), (140kV, 420mAs) i förhållande till 

denna uppsats (120kV, 370mAs). I och med dessa olika parametrar skiljer sig 

stråldosvärdena, men inverkar inte på stråldosreduceringen i procent, då studierna har 

fått likande procentuell stråldosreducering vid vinkling av DT- gantryt. Dock påverkas 

bildkvaliteten av dessa parametrar vilket kan ha haft en inverkat på bruset i bilderna. I 

denna uppsats användes lägst parametrar vilket kan ha gett ökat brus i bilderna jämfört 

med de andra studierna. Men då ingen signifikant brusskillnad kunde ses mellan de tre 

olika undersökningstyperna har detta förmodligen en oväsentlig betydelse menar 

författaren till denna uppsats. 

Rätt vinkling på DT- gantryt 

I studien av Nikupaavo et al. förekom anatomiska skillnader i RANDO- fantomet mot 

ATOM- fantomet vilket bidrog till att fel snittplan användes då de endast förlitade sig 

på att vinkla DT- gantryt ett visst antal grader utifrån OM- linjen [34]. I denna uppsats 
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användes ett och samma fantom (Aldersson) vilket bidrog till liknande värden vid varje 

exponering för varje undersökningstyp. I denna uppsats studerades även fantomets 

anatomi noggrant så att ögonen skulle undvika primärstrålen. Rätt gradantal fastställdes 

genom att studera anatomiska landmärken så att SOM- linjen kunde fastställas korrekt. 

Det är viktigt för röntgensjuksköterskor att känna till anatomin då det i vissa fall inte 

enbart går att förlita sig på vissa gradantal för att undvika att primärstrålen passerar 

ögonen menar författaren till denna uppsats. Att vinkla DT- gantryt 10 - 12° kraniellt 

utifrån OM- linjen för att reducera stråldosen till ögonen rekommenderas av 

cooperativet: European study group of radiologist and physicists, tillsammans med 

ICRP som ger ut European guidelines som innehåller rekommendationer för hur olika 

typer av röntgenundersökningar bör gå till [43]. Den vinkling som användes i denna 

uppsats var 12° utifrån OM- linjen. Genom en vinkling av DT- gantryt på 10 - 12° 

utifrån OM- linjen fås generellt en bra linje som överensstämmer med SOM- linjen, 

vilket kan vara bra för en röntgensjuksköterska att känna till då det i vissa fall kan vara 

svårt att placera snitten helt rätt efter SOM- linjen. Den viktigaste faktorn att känna till 

är anatomin då individer skiljer sig åt menar författaren till denna uppsats. 

Andra metoder för ögondosreducering 

Vismutskydd är en viss typ av blyskydd som läggs över ögonen och minskar stråldosen 

vid primärstrålen vid DT- undersökningar. Studien av Hugget et al. visar att en 

dosreducering till ögonen kunde ske med 21-38 % med användning av olika 

vismutskydd. Problemet var att vismutskydden skapade brus och artefakter i bilden, 

vilket kan leda till diagnostiseringsproblem [44]. 

Organbaserad dosmodulering kan även användas för att reducera bestrålningen till 

ögonen genom att minska den generella rörströmmen när primärstrålen passerar ögonen. 

Studien av Duan et al. visade att primärstrålreduceringen till ögonen minskade med 10-

30 % genom användning organbaserad dosmodulering. Nackdelen var att stråldosen 

ökade i den bakre delen av hjärnan istället [45]. 

Nikupaavo et al. studerade metoder för stråldosreducering till ögats lins genom vinkling 

av DT- gantryt, organbaserad dosmodulering och vismutskydd. Vinklat DT- gantry gav 

en stråldosreducering på 75 %. Den organbaserade dosmoduleringen kunde reducera 

stråldosen med 32 %. Användning av vismutskydd kunde reducera stråldosen med upp 
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till 25 %. En kombination av SOM- vinklat DT- gantry och organbaserad 

dosmodulering minskade stråldosen med 70 %, alltså en mindre reducering av 

stråldosen än om enbart SOM- vinklat DT- gantry hade använts. En kombination av 

SOM- vinklat DT- gantry och vismutskydd gav en stråldosreducering till ögat med ca 

75 %, alltså lika stor stråldosreducering som att endast använda SOM- vinklat DT- 

gantry [34]. 

Författaren till denna uppsats anser att använda vinklat DT- gantry tillsammans med 

dosmodulering eller vismutskydd förmodligen inte ger någon nytta.  Det kan snarare 

vara en stor nackdel att kombinera dessa metoder då stråldosen inte verkar minska vid 

kombinationen av dessa. Vismutskydd är då bara onödiga att kombinera med vinklat 

DT- gantry då artefakter och brus i bilden kan uppkomma 

Uppsatsens betydelse, etiskt övervägande och framtida forskning 

För att behandla katarakt kan linsen bytas ut under operation och är egentligen den enda 

metoden som finns idag. Dessa operationer kostar samhället mycket pengar [20]. 

Genom att använda SOM- vinklat DT- gantry skulle förmodligen den kollektiva dosen 

till ögonen hos allmänheten minska betydligt, vilket i sin tur skulle leda till mindre 

vårdkostnader, vårdtider, operationer och återbesök då kataraktprevalensen skulle 

minska menar författaren till denna uppsats. 

I ett nationellt och internationellt perspektiv kan denna uppsats ses som en möjlig 

metodoptimering för hur röntgensjuksköterskor och radiologer bör utföra respektive 

vänja sig att bedöma DT- skalle undersökningar enligt SOM- planet för att minska 

risken för katarakt. Många sjukhus i Sverige använder sig möjligtvis inte av vinklat DT- 

gantry för att SFNR rekommenderar en annan metod och för att viss diagnostisk 

information kring foramen magmum möjligtvis kan gå förlorad. Röntgenkliniken på 

Linköpings Universitetssjukhus använder sig av vinklat DT- gantry vid DT- skalle 

undersökningar och detta verkar fungera väl och bör bidra till minskad risk för katarakt 

menar författaren till denna uppsats. Det behövs dock forskas och utvärderas mer inom 

detta område och även om huvudet med fördel skulle kunna vinklas ner istället för DT- 

gantryt, då detta verkar fungera väl på röntgenkliniken på Linköpings 

universitetssjukhus. En ny standard kanske behöver ses över för hur en DT- skalle 

undersökning bör genomföras för att reducera stråldosen till patienters ögon i framtiden. 
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Inget etiskt övervägande genomfördes i denna uppsats då alla exponeringar 

genomfördes på ett fantom. Därmed orsakade uppsatsen ingen skada på människor eller 

djur. 

Att använda vinklat DT- gantry tillsammans med dosmodulering eller vismutskydd eller 

metoderna var för sig hade vart intressant för författaren till denna uppsats att studera i 

en mer omfattande studie, detta för att se hur ögondosen, artefakter och brus i bilden 

hade påverkats. 

Det hade även kunnat studeras hur stråldosen hade skiljt sig till ögonen om 

dosautomatik hade används vid undersökningarna. Nu genomfördes alla exponeringar 

med fasta parametrar för att studera den verkliga skillnaden enbart med vinklingens 

påverkan. Det hade varit intressant att se hur stor stråldosskillnad till ögonen som hade 

förekommit med dosautomatik och SOM- vinklat DT- gantry. 

Det är röntgensjuksköterskans ansvar att minimera stråldoser vid röntgenundersökningar 

och delta i förebyggande hälsovård enligt röntgensjuksköterskornas yrkesetiska kod 

[33]. Därför anser författaren till denna uppsats att det är viktigt att 

röntgensjuksköterskor känner till vuxnas strålkänslighet och även barns extra 

strålkänslighet mot ögonen för att kunna utföra och optimera metoder för att reducera 

bestrålning till ögonen till både vuxna och barn för att förhindra katarakt. Därför är det 

viktigt att använda, utvärdera och forska kring nya metoder som gör att bestrålningen till 

ögonen blir så liten som rimligt möjligt för att minska risken för katarakt och 

synnedsättning enligt ALARA- principen. 

Konklusion 

Vinklingen av DT- gantryt vid DT- skalle undersökningen enligt SOM- linjen i denna 

uppsats gav en stråldosreducering till ögats lins med ca 82 %. Det förekom en liten 

skillnad i total stråldos till hjärnan (DLP) mellan de tre olika undersökningstyperna. 

Skillnader i brus och artefakter verkar inte heller förekomma mellan de tre olika 

undersökningstyperna. Dock skulle en del diagnostisk information kunna gå förlorad vid 

SOM- vinklat DT- gantry vid området kring foramen magnum.  
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