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1 INLEDNING

Användandet av datortomografi har ökat kontinuerligt allt sedan introduktionen 1972. Kart-
läggningar i flera länder visar samma utveckling, såväl antalet undersökningar som kollek-
tivdosen ökar stadigt. I Sverige expanderade datortomografiverksamheten kraftigt under
1980-talet, då det från början var en exklusiv metod förbehållen universitets- och region-
sjukhusen till att finnas på många länsdelssjukhus. Antalet datortomografer i landet är nu ca
110 och antalet undersökningar uppgår till ca 1/4-miljon per år vilket medför en kollektiv-
dos på ca 1200 manSv per år.

Statens strålskyddsinstitut har gjort en kartläggning av verksamheten med avseende på
stråldoser till patienter, kollektivdos samt skillnader 5 undersökningstekniker. Data har tidi-
gare presenterats vid Svenska Läkarsällskapets Riksstämma - 1992 och 1994, vid Nordiska
Sällskapet för Strålskydds möte i Kristiansand, Norge i september 1993 samt vid CEC-
workshop i Grado, Italien, i oktober 1993.

Här presenteras en sammanfattning av resultaten, möjligheter till dossänkningar samt
enkel "lathund" för att beräkna stråldoser till patienten.

en

2 MATERIAL

Kartläggningen innefattade tre delar. En enkät med undersöknings- och utrustningsprotokoll
för alla relevanta kliniska och tekniska data, dosmätningar i fantom vid minst en av varje typ
av datortomograf och fritt i luft vid så många som möjligt av resterande apparater samt
dosberäkningar enligt en "practical approach" (se Leitz et al)1

Undersöknings protokoll

Under en "normalvecka" samlades data in för samtliga undersökningar från 89 av landets
datortomografer. Protokollen omfattade patientdata såsom kön, födelseår, undersökt organ,
frågeställning och användandet av kontrast samt exponeringsparametrar såsom rörspänning
(kV), rörladdning (mAs), snittjocklek, bordsförflyttning och antal snitt mm.

Dosmätningar

Dosmätningar utfördes med en pennformad jonisationskammare, både fritt i luft och i fan-
tom. Två cylindriska fantom av plexiglas (PMMA) rekommenderade av IEC2 användes, ett
160 mm och ett 320 mm, det mindre för skalle och det större för buksimulering. Mätningar-
na genomfördes med de inställningar som angavs i de erhållna protokollen för olika under-
sökningar. Dosen mättes centralt och l cm under ytan i fantomen.

Dosberäkningar

Med hjälp av en enkel modell kallad "practical aproach" uppskattades patientdoserna med
de antaganden att patientens dimensioner är de samma som för fantomen1. Med hjälp av
mätningarna i fantomen och undersökningsprotokollen kunde medeldosen i en snitt och
dosen till det undersökta området beräknas för varje enskild undersökning.

Den storhet som är kopplad till strålrisk är den effektiva dosen. Därför uppskattades också
den effektiva dosen med en förenkling av ICRPs3 viktsfaktorer för varje undersökning. Barn
under 15 år behandlades separat.

I appendix finns en lathund för beräkningar av dosen till det undersökta området, den effek-
tiva dosen samt hud/ögondos.



3 RESULTAT

Statistik

Enkäten resulterade i ca 4000 undersökningsprotokoll vilket ger att antalet undersökningar
per år (1991) var ca 200.000. Då antalet datortomografer ökat med ca 25% (1994), kan
man anta att antalet undersökningar ökat i samma utsträckning vilket medför att antalet
undersökningar per år nu är ca 1/4 million.

Utnyttjandegraden av datortomograferna varierar en hel del, från någon upp till ett 100-tal
undersökningar per tomograf och vecka. Vid region- och länssjukhusen görs i genomsnitt
dubbelt så många undersökningar per tomograf jämfört med länsdelssjukhusen.

Effektiv dos

För undersökningar av hjärnan varierade doserna mellan 0,7 och 4 mSv med ett medelvärde
på ca 2,4 mSv. För bukundersökningar är medelvärdet ca 12 mSv. Dosen varierar mycket
mellan olika apparattyper men ej så mycket mellan apparater av samma typ. De kompakta
tomograferna med ett kort röntgenrör - rotationscentrumavstånd ligger högre i dos. Kollek-
tivdosen för all datortomografi är nu ca 1250 manSv per år. (se vidare Szendrö et al)4.

Undersökning

Hjärna

övrig skalle

Hals

Rygg
Thorax

Buk

Bäcken
Summa

Medeldos
(mSv)

2,4

2

7

6

10

12

9

Antal
undersökningar

120.000

25.000

5.000

25.000

15.000

40.000

10.000

240.000

Kollektivdos
(manSv)

285

40

35

150

150

500

90

1.250

4 MÖJLIGHETER TILL DOSMINSKNING

Anpassning av exponeringen,

En vanlig diagnostisk uppgift är att detektera små strukturer med liten skillnad i täthet från
den omgivande vävnaden. De diagnostiska kraven är ofta likartade, oberoende av patientens
anatomi och av var i kroppen diagnosen ska ställas. Bruset är den variabel som har störst
betydelse för var gränsen går för det detekterbara. Därmed borde undersökningsteknik
väljas så att tillräckligt låg brusnivå erhålls.

Kvantbruset som bestäms av antalet röntgenkvanta (fotoner) som registreras i detektorern
är normalt den avgörande faktorn för den totala brusnivån. Bruset kan dock inte sänkas
obegränsat, då systemet även har annat brus. Principiellt borde antalet fotoner till detekto-
rerna kunna vara lika för undersökningar med likartade diagnostiska fråge- ställningar.

I teckningarna som följer symboliseras mängden fotoner som registreras av nivån i mätgla-
set. Mängden "100 ml" får representera det som krävs för att kunna ställa diagnosen. Färre
"ml" äventyrar diagnosen och fler är slöseri med resurserna, dvs ger onödig hög stråldos
och "sliter" i onödan på röntgenröret som måste bytas oftare.



Variation av snittjockleken

En vanlig teknik vid undersökning av hjärnan är att ett område vid skallbasen (ca 30-40
mm) avsöks med 4 - 5 mm tunna snitt och resten av hjärnan med 8-10 mm tjocka snitt, dvs
den dubbla tjockleken. Av brusresonemanget följer, att rörladdningen per snitt (mAs) borde
i princip vara hälften så stor för de tjocka snitten (se figur 1).

Figur J.

Drygt hälften av alla standard undersökningar av hjärnan i Sverige görs med den snittjock-
leksdifFerentierade tekniken. Figur 2 visar i vilken utsträckning anpassningen till de olika
tjocklekarna sker. Exponeringsratio är kvoten mellan två snittjocklekars rörladdning - snitt-
jockleksprodukt. Som synes är anpassningen nästan obefintlig. Endast 3 % av undersök-
ningarna görs med anpassningen.

60

l
•8
S

l

40

20

1 1-1,5

Exponeringsratio

1,5-2 >2

Figur 2

Det bör dock observeras att det kan finnas situationer då dessa missförhållandena är på sin
plats: det kan trots allt finnas diagnostiska skäl för vald teknik, utrustningen kanske inte är
tillräckligt flexibel för att enkelt tillåta olika inställningar för rörladdningen under en avsök-
ningsserie. Det kan vara så att de tunna snitten körs med för liten dos ur diagnostiskt syn-
punkt. Jämförelsen med samma-(tjocka)-snittjocklek-rakt-igenom-tekniken ger vissa indicier
för detta, där används ofta samma rörladdning (mAs) som för det tjocka snittet i den blan-
dade tekniken. Frågan kvarstår dock; varför anpassas inte rörladdningen till snittjockleken?



Thorax kontra bukundersökningar

De yttre dimensionerna för thorax- och bukområdet skiljer sig normalt inte så mycket för
samma patient. Däremot skiljer sig absorptionen av röntgenstrålning pga lungvävnadens
låga attenueringsförmåga.

Figur 3

För standard man enligt MIRD fås följande data:

Yttre dimensioner: AP 200 mm, Lat 400 mm.

Lungor: AP 150 mm, Lat 100+100 mm.

Täthet för lungor: 300 kg/m3.

Detta leder till ekvivalent vävnadstjocklek i thoraxområdet på AP 95 mm, Lat 260 mm.

Thorax

Buk
Ratio thorax/buk

AP

0,22

0,032

7

Lat

0,011

0,0008

14

Tabell 1: Transmissionsdata för 7QkeVfotonenergi (inklusive spridd strålning)

Utifrån detta resonemang borde thoraxundersökningar kunna göras med en femtedel till en
tiondel av bukundersökningars exponeringsdata. Kartläggningen visade dock att expone-
ringsdata för thorax- och bukundersökningar i de allra flesta fall är identiska. Detta är ytter-
ligare ett tecken på bristande anpassning av undersökningstekniken till de kliniska förut-
sättningarna.

Undersökningar barn - vuxna

Barn är mindre än vuxna och transmissionen av röntgenstrålning är följaktligen större (se
figur 5). Även om de diagnostiskt intressanta strukturerna skulle vara mindre motsvarande
de övriga anatomiska relationerna och om pixelstorleken skulle minskas i motsvarande grad
så innebär samma brusnivå ändå lägre exponeringsvärden för tunnare objekt.



I tabell 2 visas resultaten av jämförelsen av exponerings inställningar mellan barn och vuxna.

Ålder

0-1

0-1

2 -5

2-5

6-15

6-15

us-typ

Bål
Hjärna

Bål
Hjärna

Bål
Hjärna

Exponeringsratio
barn/vuxen

1,1
0,8

0,9

1

1,3

1

Tabell 2: Exponeringsjämförelse barn - vuxna.

Ur tabellen framgår tydligt, att i stort sett samma exponeringsvärden används för barn som
för vuxna, tendensen är t o m den att snarare högre exponeringsvärden används för barn, ett
förhållande som går stick i stäv med vad man skulle förvänta sig.

Figur 4.

Tunna snitt

Mycket tunna snitt, med detta avses här snitt < 2 mm, ställer stora krav på den mekaniska
konstruktionen av datortomografen. Strålkollimatorns öppning vid rörsidan är då bara några
tiondels millimeter och måste ha en precision i både läge och storlek på mindre än en tion-
dels millimeter. Hos somliga datortomografitillverkare har detta problem lösts så att primär-
bländaren ger ett 2 mm strålfält mitt i patienten, men framför detektorema finns en sekun-
därbländare med en spaltöppning, så att ett l mm snitt erhålls (se figur 5). Denna konstruk-
tion innebär dubbel dos när l mm snitt används för avbildning av ett anatomiskt område
utan mellanrum, eftersom varje punkt kommer att ligga i strålfältet i två på varandra följan-
de snitt. Ur kollektivdossynpunkt har detta kanske inte så stor betydelse, men den lokala
stråldosen kan vara mycket hög, som kan ses i Tabell 3. Det finns därför anledning att vara
observant vid t ex undersökning av orbita med tanke på risken för katarakt.



Figur 5.

Ett annat exempel är att angiografier börjat köras på CT, där man sedan gör en tredimensio-
nell rekonstruktion. Än så länge används oftast 2 - 3 mm snitt, men med tillgång till spiral-
teknik i kombination med de nya röntgenrören som har högre värmekapacitet vilka kommit
ut på marknaden, är det inte otänkbart att man går ner till l mm snitt. Med bara sekundärin-
bländning kan det blir mycket höga stråldoser, därför måste denna teknik användas med stor
eftertanke.

Us

Skalle
Buk

Medeldos för 1,5 mm snitt
(mGy)

max

250

30

medel

74

30

Medeldos för 1mm snitt
(mGy)

max

260
100

medel

130
65

Kollektivdos
(manSv)

1,3
0,5

Tabell 3. Dosbelastning frän tunna snitt (< 2 mm).

Omtagningar

Det förekommer också att en undersökning görs om hel och hållet när fel rekonstruktions-
program har använts. Detta behöver oftast inte göras utan det är möjligt att göra om rekon-
struktionen med befintliga data, vilket sparar onödig dos till patienten.

5 SLUTSATSER

Datortomografiundersökningar lämnar ett betydande bidrag till kollektivdosen. Det är där-
för angeläget att undersökningsmetoderna är optimerade. Projektet har dock visat att an-
passningen av exponeringsparametrarna till patientens anatomi och använd snitttjocklek
görs i försvinnande liten utsträckning. Detta är förvånande då röntgenassistenter är vana vid
att göra denna anpassning vid konventionell radiografi, där det är mycket mera kritiskt, pga
att bilderna annars blir över- eller underexponerade. Kanske skulle datortomografitillverkar-
na kunna införa en exponeringsautomatik. Detta skulle kunna ge stora dosminskningar.
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APPENDIX: LATHUND

Bifogade lathund har gjorts för beräkning av effektiv dos och medeldos till det undersökta
området patienter. För att underlätta användningen har vi försökt begränsa antalet olika
dosvärden för varje apparat.

Principen för beräkningen är att en viss medeldos per mAs erhålls i snittet, Denna kan om-
räknas till effektiv dos genom den förenklade modell vi använt i ACTRIS projektet. Nya
apparater och modeller har tillkommit sedan vår kartläggning, därför har mätningar gjorts
även för dessa. Observera att vissa apparater ej anger mAs-tal utan mA och scantid. I dessa
fall har vi multiplicerat rörström med scantid och angett detta som "mAs" men detta är inte
alltid ett sant mAs-tal då vissa apparater har pulsad rörström.

Resultatet av beräkningen bör användas med viss reservation då den ger en grov uppskatt-
ning av dosen. Ingen hänsyn har tagits till patientens storlek. Beräkningen av effektiv dos
blir också osäker om antalet snitt är litet vid bålundersökningar. Vid mindre än tio snitt blir
felet stort då endast enstaka kritiska organ blir bestrålade.

För beräkning av huddos för bålen kan denna approximeras till: 1,3 * D^.
För ögonlinsdos kan approximeras till 1,0 * D(skalle).

Beräkning av effektiv dos

C = rörladdning per snitt (mAs) eller rörström (mA) x scantid (s). OBS dock om
app. har pulsad rörström (se anm i tabell)
N = Antal snitt
d = snittj ockl ek

(3 = Värde ur tabell #
k,= för

bål= 13* l O'6

hals= 5,9 * IQ-6

skalle=2,4* l O"6

Beräkning av medelabsorberad dos i undersökt område

D = -r"^R

C = Rörladdning per snitt i (mAs)
d = snittj ockl ek

p = Faktor (från tab#)
bff= bordsförflyttning mellan intilliggande snitt



GENERAL ELECTRIC

GE 9800

Rörspänning
(kV)

120

120

140

140

Snittjocklek
(mm)

1,5
övriga

1,5
övriga

Skalle

0,18

0,15

0,26

0.21

Bål

0,08

0,07

0,12

0,09

GE PACE

Rörspänning
(kV)

80

120

140

140

Snittjocklek
(mm)

>1
>1
1

>1

Skalle

0,12

0,27

0,56

0,38

Bål

0,05

0,13

0,26

0,18

GEHIL

Rörspänning
(kV)

80

120

Snittjocklek
(mm)
alla

alla

Skalle

-

0,13

Bål

-

0,06



PICKER

PQ 2000

Rörspänning
(kV)
100

120

130

140

Snittjocklek
(mm)
alla
alla
alla
alla

Skalle

0,10

0,14

0,18

0,22

Bål

-

0,11

0,12

0,14



PHILIPS

Tomoscan CX (mA x s)'

Rörspänning
(kV)

120

Snittjocklek
(mm)

alla

Skalle

0,05

Bål

0,02

Tomoscan LX

Rörspänning
(kV)
100

120

120

130

130

Snittjocklek
(mm)

>1,5

1,5"
övriga

*«

1,5

övriga

Skalle

0,09

0,10

0,15

0,12

0,17

Bål

0,04

0,06

0,08

0,07

0,10

Tomoscan SR 7000

Rörspänning
(kV)

100

140

Snittjocklek
(mm)

alla

alla

Skalle

0,15

0,21

Bål

0,09

-

*) Beräkningen är gjord med rörström x scantid (det riktiga mAs-värdet är egentligen
1/3 pga pulsad strålning.

") Gäller för app. installerade fram t.o.m. 1990. För 1,5 mm snitt för app. installerade
från 1991 används värdet för övriga snitt.



SIEMENS

Somatom DRH

Rörspänning
(kV)
125

125

Snittjocklek
(mm)

1

övriga

Skalle

0,28

0,12

Bål

-

0,08

Somatom HiQ

Rörspänning
(kV)

133

133

133

Snittjocklek
(mm)

1

2

övriga

Skalle

0,40

0,19

0,16

Bål

-

0,09

0,08

Somatom CR

Rörspänning
(kV)
125

Snittjocklek
(mm)

alla

Skalle

0,11

Bål

0,06

Somatom PLUS

Rörspänning
(kV)
120

120

137

137

Snittjocklek
(mm)

1
övriga

1

övriga

Skalle

0,12

0,10

-

-

Bål

-

0,06

0,11

0,07

Somatom PLUS 4

Rörspänning
(kV)

120

120

140

140

Snittjocklek
(mm)

1

övriga
1

övriga

Skalle

0,34

0,17

0,48

0,25

Bål

-

0,10

-

0,14

Somatom ART

Rörspänning
(kV)

110

130

Snittjocklek
(mm)

alla

alla

Skalle

0,19

0,30

Bål

0,10

0,14



TOSHIBA

TCT 600*

Rörspänning
(kV)

120

120

120

120

Snittjocklek
(mm)

1

övriga

>1
>1

Field of view

S

S

M

L

Skalle

0,43

0,21

-

-

Bål

-

0,09

0,08

0,06

TCT EXSPEED

Rörspänning
(kV)

120

120

120

Snittjocklek
(mm)

1

övriga

>1

Field of view

S

S

L&M

Skalle

0,43

0,20

0,16

Bål

-

0,08

0,08

*) Vid beräkning med rörström x scantid skall det erhållna "mAs-värdet"
multipliceras med 0,4 p.g.a pulsad rörström.
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95-08. A BIOSPHERE MODEL for use in the
SKI Project SITE-94
Runo A G Barrdahl 50 kr

95-09. Kalibrerings- och normalieverksam-
heten vid riksmätplatsen under 1994
Ulf Nilsson, Jan-Erik Grindborg, Olle Gullberg
och Göran Samuelson 40 kr

95-10 Underlagsmaterial till SSIs
granskning av SKBs komplettering av
forskningsprogrammet för 1992
M Jensen, J Nolin, G Sundkvist 60 kr

95-11. The SSI TOOLBOX Source Term
Model SOSIM
- Screening for important radionuclides and pa-
rameter sensitivity analysis
R.Avila Moreno, R. Barrdahl, C. Hägg 50 kr

95-12. Förslag till kursplan
Tillståndsbunden utbildning i strålskydd och
utrustningens handhavande för
personal i röntgenverksamheter
Medicinsk fysik och teknik, Enheten för röntgen
och radioaktiva ämnen 50 kr

95-13. Kärnkraftindustrins
- aktivitetsutsläpp
- yrkesexponeringar 1994

Huvudenheten för kärnenergi 50 kr

95-14. Orienterande undersökning av effek-
ten av vattenbehandlingsutrustning på
radonhalten från borrade brunnar
Connie Boox, Geosigma AB 40 kr

95-15. Determination of the Neutron and
Photon Dose Equivalent at Work Places in
Nuclear Facilities of Sweden
An SSI - EURADOS comparison exercise.
Part 1: Measurements and Data Analysis
H. Klein and L. Lindborg WO kr

95-16. Determination of the Neutron and
Photon Dose Equivalent at Work Places in
Nuclear Facilities of Sweden
An SSI - EURADOS comparison exercise.
Part. 2: Evaluation
H.Klein and L. Lindborg 100 kr

95-17. Persondosmätningar
Årsrapport 1994
Lars Bergman 40 kr

95-18. Radon i vatten från bergborrade
brunnar
Resultat från en undersökning i Örebro kommun
E. Liden, A. Linden, L. Andersson, G. Åkerblom,
T. Åkesson 100 kr



SSI-rapporter

95-19. Omgivningskontroll vid kärnkraft-
verken och Studsvik 1992-1993
Resultat från mätning av radionuklidhalter i
miljöprover, samt SSI:s stickprovsmätningar
P. Bengtson, C-M. Larsson, P. Simenstad,
J.Suomela 60 kr

95-20. En bedömning av hälso- och miljösi-
tuationen i gruvsamhället i Krasnokamensk,
östra Sibirien, Ryssland
Hans Ehdwall et al 70 kr

95-21. An assessment of the health and envi-
ronmental situation in the mining commu-
nity Krasnokamensk, East Siberia, Russian
Federation
Hans Ehdwall et al 70 kr

95-22.Matkorgsundersökning hösten 1994
Hans More et al 40 kr

95-23. Comparison of BIOPATH and
MARCEN
Rodolfo Åvila Moreno,Runo Barrdahl,Ulla Berg-
ström, Sture Nordlinder 40 kr

95-24. Forskningsplan för utlagd forskning
1995/1996
Forskningssekretariatet 40 kr

95-25. Kvalitetssäkring av egenkontrollen
vid svenska kärnkraftverk och Studsvik AB
Vattenburna utsläpp 1993
Kemienheten 40 kr

95-26. Statens strålskyddsinstituts gransk-
ning av ASAR-rapport för Oskarshamn l
Thommy Godas 50 kr

95-27.Säkerhets-och strålskyddsläget vid de
svenska kärnkraftverken 1994/95
Statens kärnkraftinpsektion rapport 95-63,Statens
strålskyddsinstitut Gratis

95-28. Statens strålskyddsinstituts gransk-
ning av ASAR-rapport för Ringhals 2,1994
Peter Hofvander 50 kr

95-29. Patientdoser vid datortomograf i med
lathund för beräkning av effektiv dos
G. Szendrö, B. Axelsson, W. Leitz 25 kr


