
❙ ❙ Som Wolfram Leitz, Statens strål-
skyddsinstitut (SSI), påpekat (Läkartid-
ningen, 7/01, sid 716) är riskerna för en
strålinducerad hjärntumör inte negliger-
bara. Problemet med SBU-rapporten är
att man drar felaktiga slutsatser i resone-
manget om »Relationen mellan små
stråldoser och risken att utveckla en
strålningsorsakad cancer«.

På sidan 91 i rapporten anges att »Re-
lationen mellan små stråldoser och ris-
ken att utveckla en strålinducerad cancer

är kontroversiell« och »Den verkliga ris-
ken kan dock vara avsevärt lägre« (än
0,1 promille). 

Gäller den effektiva dosen
Visserligen är det korrekt att datortomo-
grafisk standardundersökning av skallen
ger ungefär samma stråldos som ett halvt
års bakgrundsbestrålning (omkring 2
mSv). Men detta avser den så kallade 
effektiva dosen, den dos som, om den ges
till hela kroppen, skulle ge samma totala
cancerrisk som den lokala dosen till
skallen vid datortomografiundersök-
ningen. De lokala doserna i hjärnan vid
datortomografiundersökningen är dock

betydligt högre och kan inte utan vidare
avfärdas som små.

I en nyligen publicerad SSI-rapport
[2] anges den genomsnittliga absorbera-
de hjärndosen efter en datortomografi av
skallen till 68 mSv när siffror från 38
sjukhus i landet sammanställs. Den lägs-
ta uppmätta dosen var 46 mSv och den
högsta 110 mSv. Normalt görs två dator-
tomografier, med och utan kontrast. Do-
sen kan alltså vara nästan 70 gånger 
högre än den angivna i SBU-rapporten,
och vi avlägsnar oss då från lågdosområ-
det och närmar oss en dos där vi inte kan
bortse från riskerna att utveckla en can-
cer som följd av den joniserande strål-
ningen. 

Över 60 mSv ökade cancerrisken
Sommaren 2000 publicerades ytterliga-
re en rapport om de överlevande i Hiro-
shima och Nagasaki [3]. Baserat på
50 000 överlevande och totalt 7 000
cancerfall kunde Don Pierce och Dale
Preston visa att även doser över 60 mSv
ökade risken att utveckla cancer. 

Per Karlsson har i sin avhandling vi-
sat att små barn som utsattes för extern
strålbehandling för helt vanliga hud-
hemangiom (storkbett) i huvudet, har en
ökad risk att utveckla intrakraniella tu-
mörer som en funktion av bestrålningen
[4]. Den genomsnittliga skalldosen var
70 mSv, risken ökade med ökad dos och
var högst hos de barn som bestrålats före
5 månaders ålder. 

Det är inte heller uteslutet att doser
runt 150 mSv påverkar intellektet på ett
spädbarn som nyligen trillat ned från
skötbordet och för säkerhets skull under-
söks med en skalldator. Återigen har stu-
dier av överlevande i Japan visat att in
utero-doser på 100 mSv ger en fördub-
blad risk för mental retardation i avkom-
man [5]. 

Invänder inte mot slutsatsen
Med detta inlägg vänder jag mig inte
mot konklusionen i SBU-rapporten men
väl mot argumentationen då den baseras
på ett felaktigt antagande. Om ett korrekt
antagande är tillräckligt för en revision
av rapporten kan jag inte uttala mig om.

Möjligen bör SBU överväga att i framti-
den utvärdera eventuella risker associe-
rade med datortomografi av skallen.
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Replik

Nej – det är det inte

❙ ❙ Vi tackar för den informativa kom-
mentaren från Per Hall kring frågan om
strålrisker vid datortomografi av skal-
len. I SBU-rapporten har vi försökt att
bedöma såväl risker som nytta med da-
tortomografi vid hjärnskakning. 

Tyvärr är det vetenskapliga underla-
get bristfälligt rörande stråldosrisker. Vi
vill dock påpeka att datortomografi vid
skallskada utförs regelmässigt vid ett
tillfälle, utan intravenös kontrasttillför-
sel. Dosen är därmed avsevärt lägre än
vad som antyds i inlägget.
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Debatt

Är datortomografi av skallen helt ofarligt?

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) publicerade hös-
ten 2000 rapporten – »Hjärnskakning. Övervakning på sjukhus eller
datortomografi och hemgång« [1]. Sammanfattningsvis anses en
strategi med datortomografi och tidig hemgång inte medföra större
risker för patienten än övervakning på sjukhus. Fördelarna med da-
tortomografi är att sjukliga förändringar som ej ger symtom kan dia-
gnostiseras, och denna rutin anses även mer kostnadseffektiv.
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De lokala doserna i hjärnan
vid datortomografi-
undersökningen är dock 
betydligt högre och kan inte
utan vidare avfärdas som
små.
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