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En röntgenbild innehåller stor informa

tionsmängd, även av ett enskilt organ

men ändå endast en bråkdel av den

bildmässigt tillgängliga informationen,

nämligen den lilla del som framkommer

med den projektionsriktning och den

metod som använts.

Det är vår uppgift att finna den

information som har kliniskt intresse.

Den finns endast i vissa av bilderna

och är sparsam jämfört med den övriga

informationsmassan. Man använder sig

då gärna av metoder och projektioner

som inte bara avbildar den sökta

anatomien utan också innehåller så

lite irrelevant information som

möjligt, så att den relevanta framträder

tydligare.

Tomografi är en sådan metod. Informa

tionen i ett tomogram är begränsad till

ett bestämt skikt men från detta

registreras mer än med en vanlig rönt

genbild. Viss information är dessutom

endast tillgänglig genom tomografi.

Denna värdefulla metod är svår att

handha. Klara indikationer saknas

liksom regler för hur man skall välja

projektionsriktning, rörelseform,

rörelseriktning, vinkelutslag, snitt

höjd, snittmellanrum, kV och mAs.

Tolkning av tomogrammen fordrar förtro

genhet med anatomien och den tomogra

fiska avbildningens mekanism.
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I den omfattande litteraturen har dessa

problem behandlats från många synpunk

ter. Till Ziedses des Plantes bok om

tomografi och subtraktion från 1933

finns intet nämnvärt att tillägga. Allt

är faktiskt sagt eller antytt även om

han inte mångordigt och utförligt har

skrivit ut allt vad han själv tydligen

anser är självklarheter.

Jag skall här försöka ge förklaringar

och råd som kan hjälpa röntgenologen

att avgöra när och hur man bör tomo

grafera samt ge en ledtråd vid

tolkningen av tomogrammen. Tyvärr finns

inga tumregler, endast allmänna prin

ciper vilka inte alltid är direkt

applicerbara eller ens entydiga. De

kommer dock att innebära en viss väg

ledning.

Det blir nödvändigt att rekapitulera

tomografiens teori men endast den del,

som kan kasta ljus över den direkt

praktiska användningen.

PRINCIPER OCH GEOMETRI

Förstoringsfaktorn M. I fig 1 är sträckan

c parallell med bildplanet, där den

från position 1 projiceras som sträckan

d. Sedan förflyttas fokus, parallellt

med bildplanet, sträckan f till position

2. Sträckan c projiceras nu som sträckan

e, som är lika stor som sträckan d.

Förstoringsfaktorn, M, är lika i.de

båda fallen, nämligen E' Så länge
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avståndet till planet är oförändrat

kan fokus tydligen röra sig hur som

helst utan att förstoringen av sträckan

c förändras. Om avståndet b skulle

minska till b' (fig 2), så kan vi

fortfarande hålla M konstant genom att

minska a till a' så att

a' a
b'~ Ii ~ M.

Det som gäller för sträckan c gäller för

alla sträckor i samma plan som c. Planet

måste vara parallellt med bildplanet.

Ett plant objekt parallellt med bild

planet projiceras hela tiden med kon

stant förstoring om blott förhållandet

fokus-filmavstånd och fokus-objektavstånd

är konstant.

b

f

/e':=;

fig3

g

Tomokonstårtten T. Vid tomografi förflyt

tas rör och bildplan, så att ett plant

objekt som befinner sig i snittplanet

projiceras med konstant förstoring på

samma ställe på bildplanet. Om fokus

rör sig sträckan f (fig 3) så måste

bildplanet röra sig sträckan g, där

förhållandet 1 måste vara konstant för

alla rörelser. Vi kallar denna konstant

för T. Om vi tittar på bilden bredvid

så är

.9: a - b aT ~ ~ ~

b - 1 •f b

Då a är lika med M kan vi sätta M~1+T.b

T representerar inte bara förhållandet

mellan filmbana och rörbana utan vi kan

sätta

T ~
filmbana
rörbana

~ objekt-film _ filmhast.het
rör-objekt - rörhast.het
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De två villkoren 1) att bilden skall

falla på samma ställe på filmen under

hela rörelsen, 2) att förstoringen skall

vara konstant gör att rör och film hela

tiden rör sig i rakt motsatt håll. Vi

kan sätta upp som definition på tomo

grafi: I varje ögonblick skall rör och

varje del av filmen röra sig mot rakt

motsatt håll och med ett konstant för

hållande mellan sina hastigheter (fig 4).

Rörelseformen kan vara godtycklig och

och gå i vilka banor som helst (fig 5).

Filmbanan blir likformig med rörbanan.

Det plan vars avstånd till rör och

film stämmer med T kallar vi tomo-planet.

Det avbildas skarpt. Alla andra före

mål mellan rör och film befinner sig

på sådana avstånd från dessa, att de

får rörelseoskärpa. Hastighet och

avstånd m m mellan rör och film kan

variera blott T alltid är konstant. Vid

tomografi är alltså förstoringsfaktorn

M konstant.

Den observante läsaren uppstäcker snart

att den här givna definitionen är för

snäv för att omfatta alla former av

"tomografi". En del i praktiken alldeles

utmärkta apparater utför alltså i

denna bemärkelse inte "ren" tomografi,

exempelvis pendelbordet med tomotill

sats, där röret går i en cirkelbåge

och filmen eller patienten utefter en

rät linje. I praktiken ser man ingen

skillnad mellan "rena tomogram" och

bilder från apparater med sådana

"tomografoida" principer, åtminstone

ej i små bildfält.
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Skiktet. Detaljerna utanför tomo-planet

får en rörelseoskärpa som är propor

tionell mot deras avstånd från planet.

Det skikt inom vilket tomo-oskärpan

är så liten att den inte märks kallas

det tomografi ska skiktet. Man brukar

definiera skiktet som det område inom

vilket upplösningen p g a tomo-oskärpan

är mindre än den vanliga oskärpan i

tomoplanet. Detta betyder att skiktets

tjocklek blir: Uv . cotang a, där Uv

är upplösningsförmågan p g a fokus,

skärm och film i tomo-planet och a

halva torna-vinkeln (fig 6).

Tomo-oskärpan av detaljer utanför

skiktet gör att de ofta inte längre

kan ses i bilden. Ibland syns de dock

som utdragna strimmor eller släpskuggor.

Detaljerna i skiktet avbildas på ett

annat sätt än de gör med konventionell

röntgen. Skillnaden betecknar vi som

tomo-distorsion.

vanlig
,..-uppI8sn" Uv

tomo
upplösn" Ut

fig 6

total

skikt
htljd

sklkthöjd= Uv' cat Cl'
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TOMOGRAMMETS UPPKOMST

För att kunna dra riktiga anatomiska

slutsatser från tomogrammen är det

nödvändigt att analysera hur detaljer

i och utanför tomo-skiktet avbildas.

Kan man detta kan man också räkna ut

när och hur man skall tomografera. Men

först skall några modeller beskrivas

som kan ge en klarare insikt i tomo

avbildningen.

Tomografiska ekvivalenter. I den här

givna definitionen på tomografi är

objektet tänkt som stillastående. Om

objektet tillåts röra sig under expo

neringen kan antingen rör eller film

vara stillastående. I bild 7 visas

några tomorörelser som är ekvivalenta,

dvs i förhållande till objektet rör

sig film och rör på samma sätt och ger

samma bild. Man kan också tänka sig,

att hela den tomografiska rörelsen

ersätts aven plastisk formförändring

av objektet med rör och film stilla

stående. Ibland kan den ena ekvivalen

ten passa bättre än den andra, när det

gäller att föreställa sig bildens

uppkomst.

rö r

objekt

film )
Hg 7
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Tomografiska analoger. Vanlig optisk

avbildning har många likheter med

tomografi och som tankeexperiment

kan man konstruera olika optiska

analoger som belyser olika aspekter

av tomo-avbildningen.

1. Låt objektet avbildas med en konkav

spegel eller en lins, vars yta är

avbländad med en mask, som låter

strålarna gå genom en slits av samma

form som tomo-rörelsen. Linjär

rörelse motsvaras aven rak slits

tvärs över linsen och cirkulär

rörelse aven cirkelformad slits

osv. Man kan alltså betrakta tomo

grammet som en bild som är fokuserad

på tomo-planet.

fig9

2. Låt varje punkt av objektet vara

utrustad med en liten strålkastare

som lyser på tomo-planet. Befinner

sig punkten nedanför planet, så

lyser strålkastaren uppåt. Varje

strålkägla är avbländad med en mask,

så att det på planet bildas en figur

av samma form som rörelsen. Den bild

som då uppstår på tomo~planet är

identisk med ett tomogram.

3. Låt fokus vara stillastående och

format som en utdragen linje av

samma form som den tomografiska rörel

sen. Objekten avbildas på snittplanet.

Ett extra fokus måste till för att

avbilda detaljerna under tomo-planet.

Vi får en fokusoskärpa av samma

form som tomo-oskärpan, och detal

jerna i tomo-planet avbildas skarpt

då fokusoskärpan är noll.
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TOMO-AVBILDNING AV ATTENUERADE DETALJER

I resonemanget måste vi använda oss av

olika reliefer. Svärtningsreliefen är

en tänkt relief på filmen, vars höjd

är proportionell mot svärtningen. Bilden

av ett föremål representeras aven grop

i svärtningsreliefen och om vi tar en

positiv kopia av filmen får vi en omvänd

svärtningsrelief, där föremålet motsvaras

aven kulle. Denna grop eller kulle

kallar vi i fortsättningen objekt

reliefen och det är den vi vanligen

skall syssla med. Objektreliefen repre

senterar den av objektets attenuering

förorsakade förändringen i svärtningen.

Fast det endast är en kontinuerlig

gradskillnad mellan hur detaljer i och

utanför skiktet avbildas, så finns det

en skillnad i våra intentioner - vi

önskar se de förra men ej de senare. De

skall därför behandlas på skilda sätt.

Föremål i skiktet. För att förstå hur

tomogrammet av ett föremål uppstår

lånar vi en ide av Ziedses des Plantes.

Ett trappsteg skall tomograferas med

linjär rörelse vinkelrätt mot stegets

lodräta plan. I fig 10 visas ett tvär

snitt genom steget och rörets olika

positioner under rörelsen. En exponering

med röret i pas 6 skulle ge en objekt

relief av samma form som steget självt.

I pas 1 blir reliefen inte längre ett

steg utan ett sluttande plan. Pos 3

ger ett mellanting mellan relieferna

från pos 1 och 6. I 11 erhålls samma



summations
relief

+..

+. . +5+7

1+ .+4+1

1+.. +3+

1+11

fig 11

9

relief som i pos 1. Vi kan nu tänka oss

att tomogrammet uppstår som en summation

av flera sådana del-exponeringar som

utförs under rörelsen. Varje exponering

ger en delrelief och när samtliga har

summerats erhålls reliefen för tomogram

met. Delrelieferna får tänkas så låga

att summationen ger en normalhög relief.

Av fig 10 framgår att relieferna är

lika höga för pos 1 och 11, 2 och 10,

3 och 9 osv. Endast reliefen från pos

6, där den lodräta ytan tangeras av

strålarna är unik. I fig 11 är delre

lieferna summerade och tomo-relieferna

motsvaras av den övre kurvan. Denna

är uppbyggd nästan av raka linjer med

skarpa hörn beroende på tankeexperimentet

med delexponeringar. Om antalet del

exponeringar ökas skulle kurvan bli

jämnare. Ett verkligt tomogram kan

anses bestå av ett oändligt antal del

exponeringar och har en jämn kurva

motsvarande den vänstra i bilden.

Trappstegets vertikala yta avbildas

som en kontur genom att den tangeras

av del-exponering 6. Vore ytan lutande

skulle den ändå avbildas skarpt genom

att den tangeras aven annan del

exponering. Om tomo-vinkeln är för

liten för att tangera en lutande yta

uppstår ingen kontur.

Vad händer om del-exponering 6 bort

faller vid situationen i fig 117

Reliefen blir då som den näst översta

konturen försedd med siffrorna 5+7.

Om vid verklig tomografi ett föremål

skymmer de tangerande strålarna blir
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lomo - relief

reliefen som kurvan till höger i fig

12. I fig 13a visas ett experiment med

dessa två fall. Ett metallföremål har

placerats ett stycke ovanför ett trapp

steg av plast och bilder har tagits,

dels en vanlig bild med stillastående

rör i position 6, fig Bb, och dels

ett tomogram, fig 13c.

Hg 12
I det senare är konturen oskarp där de

tangerande strålarna skyms. Den skarpa

konturen bildas alltså, när strålarna

tangerar ytan som skall avbildas.

Teoretiskt sker detta från en punkt

av fokus' bana, men i praktiken är det

från en liten sträcka av banan som

konturen bildas. Inom denna sträcka

bidrar de olika punkterna ju mer till

konturbildningen ju närmare den exakta

tangeringspunkten de ligger.

Den subjektiva bilden. När man betraktar

tomo-reliefen av trappsteget är det

13 a egendomligt, att ögat kan se en skarp

kontur i denna mjuka kurva. Den "subjek

tiva" reliefen, alltså den uppfattning

om svärtningen vårt synsinne ger oss,

är tydligen inte densamma som den

verkliga reliefen. Detta sker på många

olika nivåer. De informationsrika

strukturerna i den verkliga reliefen,

dvs de som representerar konturöver

gångar förstärks medan mindre relevant

information undertryckes. Vi upplever

konturen som en abrupt svärtningsför

ändring - i verkligheten är det endast

en krökningsförändring i svärtnings

reliefen.

KONTUR KONTUR

I

~ SKARP

-

OSKARP

~B SKARP

VANLIG BILD TOyOGRAM

;fig 13b ;fig 13c
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Förlust av kontrast och skärpa. Tomo

grammets mjuka svärtningsövergångar

ger sämre kontrast och skärpa än en

vanlig bild. Om vi röntgar föremål med

en genomskärning som överst i fig 14,

så blir den vanliga reliefen i stort

sett identisk med föremålet självt.

Tomorelieferna däremot får ett utseende

som nederst i figuren. Denna avsevärda

förlust av kontrast beror inte på

några praktiska begränsningar utan är

en absolut teoretisk begränsning av

tomogrammets avbildningsförmåga. Vi

definierar tomografisk distorsion som

skillnaden mellan objekt-reliefen vid

tomografi och vanlig röntgen.

Resonemanget har hittills grundats på

ett enkelt experiment med linjär tomo

grafi. Vid andra rörelseformer uppstår

andra men liknande reliefer. Gemensamt

för dem är att ju större tomovinkel,

desto flackare och mer utdragen blir

reliefen och desto större blir förlus

ten av kontrast och skärpa.

Tomo-reliefen av trappsteget i fig 15

har en bredd som är proportionell mot

trappstegets höjd. Om trappsteget har

en tillräckligt liten höjd blir tomo

reliefen så smal, att den kan jämföras

med bredden av den vanliga oskärpan.

I sådana fall får tomogrammet lika god

skärpa och kontrast som en vanlig bild.

Man kan också uttrycka det så, att om

föremålet är tillräckligt platt för att

rymmas i skiktet så avbildas det utan

distorsion. Självklart är t ex att ett
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absolut plant föremål i tomo-planet

avbildas skarpt.

I fig 15 visas i översta raden fyra

trappstegsliknande objekt, alla med

samma totala attenuering och i nedre

raden deras tomo-reliefer. De tre första

relieferna visar hur den tomografi ska

distorsionen avtar med avtagande höjd

av objektet för att vara helt borta,

när objektet är helt platt som i situa

tion C. Situation D visar hur samma

relief som i B kan uppstå, om man minska:

tomo-vinkeln.

Önskas en distorsionsfri bild av ett

objekt bör tomo-vinkeln väljas så, att

skiktet blir tjockt nog att innehålla

objektet.

Tomografi ger "bredare syn". Om ett

föremål bestående av lameller som överst

i figur 16 röntgas på vanligt sätt med

vertikala strålar, så erhålls en svärt

ningsrelief där endast de två mittre

vertikala lamellerna avbildas troget,

medan resten av lamellerna får så låga

reliefer och superponeras på varandra

att de ej säkert kan urskiljas.

Om samma föremål tomograferas avbildas

samtliga lameller på samma sätt fast

med lägre skärpa och kontrast. Tomograw

säger dock ingenting om lamellernas rikl

ning. I den övre vanliga bilden kan vi

dra slutsatsen att de avbildade lamelle

är vertikala och har "axialträffats".
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Vid vanlig avbildning kontureras alla

ytor inom strålfältet som tangeras.

Men strålarna kommer bara från en punkt.

Vid tomografi kontureras endast ytor i

skiktet men ett större antal ytor kan

avbildas, då tangerande strålar kommer

från många punkter, nämligen hela rör

banan. Tomogrammet begränsar visserligen

avbildningen till ett skikt men från

detta visas mera än i en vanlig bild.

Tomogrammet ger en "bredare syn" på

objektet - den vanliga bilden ger blott

en synpunkt.

AVBILDNING AV FöREMÄL UTANFöR SKIKTET

När det gäller föremål utanför skiktet

är målet att eliminera dem ur bilden

genom tomo-oskärpa. Detta sker dock

ofullständigt, då kontrastrika detaljer

ofta kvarstår som släpskuggor. Då vårt

enda intresse är att se i vad mån föremål

utanför skiktet kan bringas att försvinna

kan en förenkling av resonemanget göras,

som inte var tillåten för avbildning av

föremål i skiktet.

Föremålen långt från skiktet kan antas

vara platta och ha en konstant relief

som vandrar över filmen under rörelsen.

I fortsättningen menas med ett föremåls

egenrelief resultatet vid vanlig bild

tagning och med dess släprelief den

släpskugga som bildas i tomogrammet.

Släpreliefens utseende beror på före

målets form och rörelsens art.
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Små föremål med låg absorption. Upp

komsten av släpreliefen kan i dessa fall

grovt liknas vid vad som sker, när man

breder ut en klick smör, varvid smör

klicken representerar egenreliefen och

resultatet efter "bredningen" represen

terar släpreliefen. Släpskuggan får

utseende av ett spår i tomogrammet. Vid

linjär tomografi flyttas egenreliefen

utefter en rak linje och släpreliefen

får tre delar, ett initialstycke som

upptar området för egenreliefen när

exponeringen börjar, ett mellanstycke

och ett terminalstycke som upptar

området för egenreliefen när expone

ringen slutar.

Låt oss ta en detalj vars egenrelief

ser ut som en parallellepiped, som under

exponeringen rör sig som på bilden här

bredvid, som visar var den står när

exponeringen börjar och när den slutar.

I initialstycket tillväxer reliefen

linjärt, i mellanstycket är den konstant

och i slutstycket avtar den linjärt. I

mellanstycket har varje punkt blivit

skuggad av hela egenreliefen under

exponeringen. I initial- och slutstycke

har filmen endast skuggats delvis.

Volymen av släpreliefen är lika med

volymen avegenreliefen.

Exempel 2. Låt egenreliefen vara en

halv ellipsoid som på bilden här bred

vid. Både initial- och terminalstycken

av släpreliefen kommer att börja och

sluta i mycket mjuka övergångar. Synbar

heten av dessa stycken blir därför låg,
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då här saknas abrupta förändringar.

Mellanstyckets sidokant däremot börjar

abrupt och ger därför lätt synliga

konturer. Mellanstycket är den högsta

delen av släpreliefen. I varje längs

snitt genom mellanstycket är höjden

konstant och proportionell mot längs

snittets snittarea genom egenreliefen.

Höjden på släpreliefen blir därför

proportionell mot kvadraten på egen

reliefens linjära dimension och omvänt

proportionell mot rörelsens längd.

fig 19

Vid andra rörelseformer än den linjära.

är i allmänhet rörelsebanan sluten, dvs

den bildar en cirkel eller någon annan

ändlös figur. Om exponeringen är korrekt

bör i sådana fall initialstycket och

terminals tycket täcka varandra exakt och

hela släpreliefen får karaktären av ett

mellanstycke. Då dess höjd är omvänt

proportionell mot rörelse längden blir

synligheten av släpreliefen mindre

tydlig vid cirkulär rörelse och än

mindre synlig vid hypocykl6idal rörelse.

Stora föremål. Om föremålet är så pass

stort att dess egenrelief är större än

dess rörelsebana under uppkomsten av

släpreliefen, så blir höjden av släp

reliefen lika stor som för egenreliefen.

Vid cirkulär rörelse kan komplicerade

konturer uppstå av släpreliefen med

ganska hög synbarhet beroende på före

målets form. Vid linjär rörelse har man

i allmänhet ingen större svårighet att

skilja mellan föremål i skiktet
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och släpskuggar. Vid cirkulär rörelse

kan det däremot ibland vara svårt att

veta, om det är ett skarpt tecknat

föremål i skiktet eller en släpskugga.

Exempel. Låt oss ta ett föremål som

här bredvid, som är en parallellepiped

och som rör sig med cirkulära rörelser.

Vi studerar endast vad som händer vid

ett av hörnen till denna egenrelief.

Den släprelief som uppstår är visad här

bredvid i snedprojektion. Den har en

form som inte är direkt uppenbar men

som är mycket synlig. Vid hypocykloidal

rörelse är sällan släpskuggorna så

tydliga, att de kan misstolkas som

föremål i skiktet.

OLIKA TOMORÖRELSER

Linjär rörelse.

Denna är enklast och vanligast, har hög

precision och är billig. Rörelsen sker

i cirkelbågar runt en axel i snittplanet

eller efter räta linjer parallella med

snittplanet. Hastigheten är oftast

konstant, vilket har nackdelen att tomo

vinkeln bestäms av exponeringstiden -

en liten vinkel fordrar kort tid. A

andra sidan kan man lättare få större

vinklar än med andra rörelseformer.

Tomogrammet innehåller ofta tydliga

släpskuggor i form av band och streck

parallella med rörelsen, vilka är

störande för uppfattningen av struktu

rer parallella eller nästan parallella
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med rörelsen. Alla strukturer som

bildar vinkel med rörelseriktningen

däremot kan lätt studeras och de kan

diskrimineras från släpskuggor lättare

än i någon annan rörelsetyp. De blir

också något bättre avbildade.

Skall en yta snittas vars orientering

är känd, kan man ofta med fördel

använda sig av linjär rörelse vinkel

rätt mot ytans plan. Om ytan bildar en

vinkel med vertikallinjen (vi förutsät

ter vertikal projektionsriktning) kommer

den att tangeras och avbildas först när

centralstrålen bildar samma vinkel med

vertikallinjen. Tomo-vinkeln måste vara

tillräckligt stor för att detta skall

ske, annars blir det ingen avbildning

(Fig 21). Vid stor vinkel mellan verti

kalen och ytan ifråga är linjär rörelse

ofta enda möjligheten att avbilda ytan.

Om exponeringen sker asymmetriskt kan

ändå tomo-vinkeln hållas måttlig. Linjär

tomografi kommer framför allt till

användning, när man är begränsad till

korta tider samt vid en del neuro

radiologiska undersökningar. Korta

tider brukar dock innebära små tomo

vinklar, då de flesta apparater har en

fast rörelsehastighet.

Det finns flera metoder att bildbehandla

linjära tomogram så att släpskuggorna

försvinner.

Fördelar. Hög precision och enkel mekanik
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Detaljer som eJ ar parallella med

rörelseriktningen avbildas väl och kan

lätt diskrimineras från släpskuggorna

som är parallella med rörelseriktningen.

Exponeringstid och vinkel kan varieras

ned till mycket små värden.

Nackdelar. Kraftiga släpskuggor.

Detaljer parallella med rörelserikt

ningen är svårsynliga och kan svårligen

diskrimineras från släpskuggor.

Då, som vanligen är fallet, rörelse

hastigheten är konstant blir expone

ringstiden beroende av vinkeln.

Cirkulär rörelse.

Näst linjär rörelse är detta den vanli

gaste och kan åstadkommas med relativ

enkel mekanik. Apparater med cirkulär

rörelse brukar också kunna apteras för

eliptisk rörelse. Då hastigheten är

konstant och måttlig och man alltid bör

ha en fullständig rörelseperiod blir

exponeringstiden också konstant och

relativt lång (utom på precisionsplani

grafen där varvet tar 1/5 sj. på poly

tomen kan vinkeln varieras ned till

mycket små värden, s k zonografi.

Släpskuggorna från små föremål blir

cirklar. De är ca tre gånger mindre

synliga än linjära släpskuggor. När

ett objekt har släpskuggor mindre än

sig självt bildar släpskuggorna ofta

extra skenkonturer av föremålen, som
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kan vara svåra att diskriminera ifrån

verkliga konturer. Ett exempel på detta

är cirkulär tomo av sella turcica i

sidoprojektionen. Man kan då få mycket

svåranalyserade bilder.

Cirkulär rörelse kommer framför allt

till användning när huvudskälet för

tomografin är reduktion av skymmande

detaljer vid undersökning av bukorgan

eller andra kontrastsvaga objekt. Man

kan genom användning av zonografi, dvs

tomografi med liten vinkel, lätt fram

ställa det önskade objektet.

Då cirkelbanan är radial-symmetrisk

avbildas föremålen lika oberoende av hur

de vänds runt projektionsaxeln. Vid

andra rörelseformer måste man alltid

tänka på banans orientering i förhål

lande till objektetslängsaxel.

Fördelar. God utsuddning och måttliga

släpskuggor.

Radialsymmetrisk rörelse.

Rikligt med tangenter till gränsytorna

i skiktet.

Vinkeln kan varieras på Polytomen.

Nackdelar. Svårt att diskriminera mellan

släpskuggor och verkliga konturer. (Und

vik cirkulär tomografi av täta skelett

detaljer) .

Något sämre avbildning av skiktets detal

jer än vid linjär rörelse.



20

Hypocykloidal rörelse.

Denna rörelse som finns på Polytomen

borde egentligen heta hypotrokoidal

rörlese. Banan kan beskrivas som tre

deformerade cirklar, som bildar en

sluten figur liknande ett klöverblad.

Den har framför allt fått användning

inom örontomografi. Den långa banan

ger långa och kontrastsvaga släpskuggor.

Praktiskt taget är det endast metalltäta

föremål som lämnar synliga släpskuggor,

exponeringstiden är ca 6 sek. Den

hypotrokoidala rörelsen ger jämfört

med cirkulär rörelse en bättre avbild

ning av föremålen i skiktet. Den är

dock inte radialsymmetrisk, varför man

bör se till, att rörelsen lägges sym

metriskt om kroppens längsaxel, annars

kan skillnader uppstå i avbildningen

av vänster och höger sida.

Om vinkeln och exponeringstiden är

acceptabla så kan hypotrokoidal rörelse

alltid användas. Den enda rörelse som

vid vissa speciella tillfällen är

överlägsen är linjär rörelse. Om blott

vinkeln kunde varieras vid den hypo

trokoidala rörelsen och om man dessutom

kunde åstadkomma en kortare period,

vid åtminstone små vinklar, så skulle

denna rörelseform troligen ersätta

de andra rörelseformerna.

Fördelar. Obetydliga släpskuggor.

Rikligt med tangenter till gränsytorna

i skiktet.
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Nackdelar. Lång exponeringstid.

Något sämre avbildning av skiktets

gränsytor än vid linjär rörelse.

Spiralrörelse.

Den har i stort sett samma egenskaper

som den "hypocykloidala rörelsen", men

den är mer flexibel och kan för prak

tiska ändamål betraktas som radialsym

metrisk.

NÄR OCH HUR SKALL MAN TOMOGRAFERA?

Jämfört med vanliga röntgenbilder inne

bär tomogrammet en kraftig selektivi

sering av informationen i objektet.

Man får ju bara information från ett

tunt skikt, som kan läggas på ett otal

olika sätt. Tomografin fordrar därför:

1. Att man har utfört en vanlig under

sökning.

2. En preciserad frågeställning.

3. Kännedom om den misstänkta föränd

ringens läge. Ofta gäller det

nämligen att undersöka ett fynd

från en vanlig röntgenundersökning,

eller ett fynd sett vid direkt

inspektion eller scopi.

Röntgenologen bestämmer därefter hur

tomografin skall ske. För att erhålla

en verkligt målinriktad undersökning

blir det ofta enklast att röntgenolog

och kliniker diskuterar fallet innan

tomografin utföres. Endast i vissa fall
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kan man utföra rutintomografier utan

samråd med kliniker.

Indikationer för tomografi. Dessa kan

betraktas som en utvidgning av det vanliga

målet för röntgenprojektion. Detta består

av två krav: 1) En relevant projektion,

där strålarna avkonturerar, dvs tangerar,

de ytor på organet, som har intresse

för diagnosen. 2) En fri projektion, där

strålarna undviker störande kontrastde

taljer. När dessa mål ej kan nås på

vanligt sätt kan man ibland använda

tomografi med fördel.

Ur denna synpunkt är det tre egenskaper

som skiljer ett tomogram från en vanlig

bild.

1. Avbildningen är låst till ett be

stämt skikt. All information utan

för skiktet går förlorad.

2. Större delen av gränsytorna i skiktet

avbildas, dvs fler än med vanlig

bild, men med sämre skärpa och kon

trast. Gränsytornas orientering

förblir okänd. (se fig 13).

3. De störande detaljerna utanför

skiktet reduceras men ger ibland

besvärande släpskuggor.

Detta innebär också tre huvudindikationer

och vi skall diskutera dem med några

exempel.

Ett bestämt skikt. Ex 1. Man vill kon

trollera gränsytan av ett organ för att
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se, att denna existerar på ett normalt

sätt runt om hela organet. T ex vid en

undersökning av eventuella bendestruk

tioner i käkhålans väggar. Vanliga rönt

genprojektioner av ett organ format som

i fig 22 ger bilder, vars konturer mot

svarar oregelbundet formade tangerings

zoner på organets yta. Det är svårt att

veta hur de ligger, om man inte exakt

vet organets form. Tangeringszonerna

blir av varierande bredd. När de är

breda kan små läsioner "drunkna" i

tangeringszonen.

Med tomografi blir konturerna visserligen

mindre skarpa, men för varje snitt så

vet man exakt vilken del av ytan som är

avbildad. Tangeringszonen har en smal

konstant bredd, nämligen skiktets tjock

lek och inga destruktioner kan drunkna

i den. Vid denna indikation bör man

använda en stor tomografisk vinkel för

att kunna tangera så många väggavsnitt

som möjligt (rikligare tangenter). Om

väggen är svårsynlig måste man dock

begränsa vinkeln, så att man får till

räcklig skärpa och kontrast. Hypocyk

loidal eller cirkulär rörelse är här

att föredraga framför linjär. I det

senare fallet får man nämligen begrän

sade tangeringsmöjligheter av de vägg

ytor som är parallella med rörelsen.

Men om man har misstänkta förändringar

med känt läge kan man ofta med fördel

använda linjär tomografi och lägga

rörelsen vinkelrätt mot den misstänkta

ytan, exempelvis vid blow-out frakturer

i orbitabotten. Avståndet mellan snitten
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bör vara så små, att en eventuell läsion

syns på åtminstone två snitt. Vanligen

räcker det med ! till 1 cm~s avstånd

mellan snitten.

Ex 2. Man vill veta tjockleken av väg

gen i ett cystiskt organ, exempelvis

urinblåsan, som har en varierande vägg

tjocklek. på en vanlig röntgenbild ser

man väggens inner- och ytterkontur, om

blåsan är fylld med kontrast och omgiven

av fett men avståndet mellan dessa kontu

rer representerar inte säkert väggens

tjocklek. De båda konturerna kan motsvara

tangerings zoner på vitt skilda ställen,

dvs den inre tangerings zonen kan ligga

på ett annat ställe än den yttre (Fig 23).

I ett ,tomogram däremot ligger inner- och

ytterkontur i ett och samma plan. Om

planet läggs genom organets mitt får

vi i tomogrammet en bild, som motsvarar

ett tvärsnitt av organet. Samma geomet

riska problem har vi, när det gäller att

mäta tjockleken av vissa ledbrosk.

Tomografi under belastning är ofta enda

lösningen i sådana fall.

Rikligare tangenter. Föregående avsnitt

visar på utnyttjandet av denna egenskap.

Ett annat är följande.

Man söker upptäcka en spaltformad de

fekt, en fissur eller en fraktur i ett

ben. Den skivformade defekten är dock

så smal, att den endast kan avbildas

med strålar i samma plan som spatiet

själv. Det kan hända, att man tagit

bilder i ett stort antal projektioner

utan att någon gång lyckats avslöja
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spatiets existens. Vid tomografi kan

man lätt lägga snittet så, att strålarna

någon gång under rörelsen faller in i

spatiet och avbildar detta.

Reduktion av detaljer är kanske tomo

grafins viktigaste egenskap. Genom att

reducera de störande detaljerna fram

för och bakom ett organ kan detta stu

deras åtskilligt tydligare än på en

vanlig bild. Denna indikation till

tomografi inordnar sig i serien övriga

åtgärder, avsedda att befria bilden

från störande detaljer såsom; förbere

delse av patienten, kompression av

mjukdelarna osv. Man bör använda så

liten vinkel som möjligt. De störande

detaljerna behöver inte helt reduceras,

endast dämpas så att de inte längre

stör. Ju större vinkel, desto större

utsuddning men desto sämre bild av

objektet. Här är det alltså fråga om

ett max-min-problem.

När man behöver maximal reduktion av

detaljer är spiral eller hypocykloidal

rörelse bäst. Den fordrar dock lång

exponeringstid och har stor vinkel.

Vid tomografi av bukorgan räcker det

med en mycket liten vinkel, dvs zono

grafi. Här är det än så länge bäst att

använda cirkulär zonografi, då det är

svårt att få tillräckligt långa expone

ringstider med linjär rörelse och

liten vinkel.
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UTFÖRANDET AV TOMOGRAFI

Den vanliga röntgenundersökningen över

området ifråga studeras för att bedöma

hur målet skall nås på bästa sätt. Syns

den misstänkta förändringen på de van

liga bilderna kan man från dessa bedöma

vilken projektionsriktning som är lämp

ligast.

Vinkel. Endast allmänna relativt vaga

regler kan ges. Den individuella tole

ransen för synbarhet av släpskuggor

spelar stor roll.

En liten vinkel är lämplig för bukorgan,

när man enbart vill få bort störande

detaljer och helst se organet självt

som på en vanlig röntgenbild. En vinkel

på några till 10 0 ger bäst resultat.

Spongiöst ben utan mycket störande

detaljer, exempelvis sidoprojektion av

kotor, kan ofta ses mycket bra med en

vinkel på endast 100
• En större vinkel

fordras, när man vill undersöka detaljer

i rörben och leder.

Temporalbenet som är ett av de tätaste

benen i kroppen och med små kontrastrika

detaljer måste undersökas med stor vinkel.

Maximal vinkel bör användas, om man vill

studera kraftigt svängda gränsytor på

skelettet, exempelvis ledytor.

Vid val av vinkel bör man tänka på vilken

indikation, som föranleder undersökningen.

Vill man ha en verklig snittbild av

organet eller vill man få bort störande

detaljer?
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Rörelseform. Den bästa rörelseformen

är i teorin den "areala" , där rörelsen

scannar en yta men i praktiken blir

man av olika omständigheter tvingad

till andra rörelser.

När det är möjligt använd spiral eller

hypocykloidal rörelse. Korta expone

ringstider fordrar linjär rörelse eller

tillgång till den s k precisionsplani

grafen, som kan ge cirkulära tomogram

med korta exponeringstider. Vid vissa

neuroradiologiska undersökningar är man

på grund av undersökningsförhållanden

tvungen till linjär tomografi. Men ibland

använder man linjär tomografi utan att

vara tvungen, därför att den i speciella

fall är den mest lämpade rörelseformen

på grund av strukturen i det undersökta

organet. Om vinkeln skall vara mycket

liten, är man likaså hänvisad till

linjär eller cirkulär tomografi. Här

är man vid linjär tomografi i allmänhet

också bunden till korta exponeringstider,

medan man med cirkulär tomografi och

liten vinkel kan använda godtyckligt

långa exponeringstider.

Val av rörelseriktning vid linjär tomo

grafi. Vid tomografi i a-p projektion

är nästan alltid rörelseriktningen

parallell med kroppens längsaxel. Detta

medför fördelen att de kraftiga släp

skuggor som uppstår av kotorna håller

sig i mittfältet och detaljer lateralt

om ryggraden kan studeras ostört. Vidare

blir avbildningen symmetrisk på båda

sidor. Strukturer som är avsevärt
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parallella med kroppens längsaxel

är olämpliga att undersöka med linjär

tomografi på detta sätt. Man bör där

söka lägga rörelseriktningen åtminstone

i någon vinkel med konturerna på den

struktur man önskar undersöka.

Bilder och snittval. Sedan man bestämt

projektionsriktningen placeras patienten

på undersökningsbordet så bekvämt som

möjligt i den ställning man valt. Tomo

grafi är ofta tidskrävande och det

gäller, att patienten har en sådan

ställning att han kan ligga stilla

hela undersökningen. Tag därför följande

bilder i en första omgång:

Dels en översiktsbild med stillastående

rör i mittposition och med samma expo

nering, som man hoppas skall vara lämp

lig för tomogrammen, dels minst tre

stycken provsnitt. Lägg det mittersta

där organet troligen är beläget och de

övriga med stora snitt-intervall för

att kunna träffa organet med något snitt,

även om man missat det med det första.

Snitten bör varieras i exponering och

centrering.

översiktsbilden med stillastående rör

visar var organet finns inom strålfältet.

Den fungerar dessutom som innehållsför

teckning för tomo-bilderna. Egendomliga

eller okända strukturer i tomogrammen

får lätt sin förklaring efter jämförelse

med översiktsbilden.
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Provtomogrammen är till för att "gaffla

in" den rätta snitthöjden. Samtidigt

utprovas lämplig exponering och centre

ring. Med ledning av provsnitten bör

man kunna ta en korrekt snittserie. Man

kan på så sätt klara undersökningen med

två snittserier.
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