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Röntgenundersökningar ger radiologen värdefull information om patientens hälsotillstånd. Med hjälp av 
denna information kan patienten få rätt behandling. Å andra sidan innebär röntgenundersökningen också en 
liten men ej försumbar risk för patienten på grund av stråldosen. Därför är det viktigt att röntgendiagnostiska 
undersökningen optimeras vilket innebär att söka den bildtagningsteknik som ger tillräcklig bildkvalitet, men 
minimerar stråldosen till patienten. Idag sker optimeringsarbetet på sjukhusen med hjälp av tidigare empirisk 
kunskap men inte alltid grundat på systematiska vetenskapliga studier. 
 
För att möjliggöra ett systematiskt sökande efter optimala bildtagningstekniker har vi utvecklat ett virtuellt 
röntgensystem. Med detta system kan syntetiska röntgenbilder beräknas, vilka är mycket lika riktiga 
röntgenbilder. Med hjälp av de beräknade röntgenbilderna kan man studera hur olika bildtagningstekniker 
påverkar bildkvalitet och stråldos och därefter avgöra vilken bildtagningsteknik som är lämpligast, givet en 
viss klinisk frågeställning. 
 

      
Den vänstra bilden föreställer en riktig röntgenbild av ett så kallat röntgenfantom (en docka som invändigt 
innehåller en modell av mänsklig anatomi för att ge realistiska röntgenbilder). Den högra bilden föreställer 

en simulerad röntgenbild, skapad från en digital modell av samma röntgenfantom. 
 
Röntgenstrålningens transport genom det bildgivande systemet simuleras med en beräkningsmetod som 
kallas Monte Carlo-metoden. Röntgenfotonerna följs från röntgenröret, genom en högupplöst 
tredimensionell (3D) modell av patienten, till bilddetektorn. Metoden eftersträvar att efterlikna de fysikaliska 
växelverkansprocesser som sker i verkligheten.  
 
För att fullfölja vår modell använder vi något som kallas matematiska modellobservatörer för att utvärdera de 
simulerade bilderna objektivt. Modellobservatörerna är tänkta att efterlikna radiologen vid enkla 
frågeställningar, och gör utvärderingen relativt snabbt men betydligt billigare än om motsvarande 
utvärdering hade skett med hjälp av radiologer. Vi har valt att studera lungröntgen och bröströntgen då dessa 
undersökningar utgör en särskilt stor utmaning för radiologen.  
 
Vilken bildtagningsteknik som är optimal beror på den kliniska frågeställningen. Vid låga stråldoser kan 
bilden bli brusig, och förutom bruset kan den bakomliggande anatomin störa detektionen. I en 
lungröntgenbild är revbenen ett exempel på detaljer som kan skymma bakomliggande lungtumörer. 
Avvägningen för optimering av ett lungröntgensystem består i att bilddetektorn är mer effektiv när 
röntgenfotonernas energi är låg, medan revbenen skymmer detektionen av tumörer i mindre utsträckning vid 
höga energier. Det samlade resultatet tyder på att högre röntgenenergier är optimala. 
 



Det virtuella röntgensystemet är ett värdefullt verktyg för att simulera och optimera befintliga och framtida 
röntgensystem. Det möjliggör också att på ett snabbt och billigt sätt få fram röntgenbilder för andra 
forskningsändamål, till exempel utprovning av olika typer av bildbehandling. 
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