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Syfte: Att undersöka vilka stråldoser patienter som genomgår perkutan ablation med datortomografisk 
vägledning av njurtumör, samt uppföljning med datortomografi (DT) utsätts för.   
Material och metoder: Journalgranskning av 58 patienter abladerade på Uppsala Akademiska 
Sjukhus år 2007–2012 för unilateral njurtumör och som följts med DT-kontroller. Remisser, bilder och 
utlåtanden rekvirerades från patienternas hemsjukhus. Dos-längd-produkt (DLP) togs fram från 
patientprotokollet bifogat till bilderna. Bilderna analyserades med avseende på bestrålat område för de 
olika kontrast-faserna och effektiv dos uppskattades från DLP med konverteringsfaktorer från Huda et. 
Al. 2011, baserade på organ-viktningsfaktorer från ICRP 103. Vid riskuppskattning har den ökade 
livstidsrisken för en dödlig cancer på 5% per Sievert, rekommenderad enligt ICRP 103, använts.  
Resultat: Medianåldern (Q1-Q3) var 68,5 år (62–72,5). Trettionio, 67%, av patienterna hade malign 
diagnos bekräftad med biopsi. Patienterna hade i median genomgått 6 uppföljande DT-
undersökningar (3,5–6,5). Tjugofem patienter, 43% undersöktes någonsin med DT-thorax. Sexton 
patienter, 28%, genomgick re-ablation pga tumörrest. Kumulativt medel effektiv dos var 122,6 mSv för 
ablation och uppföljning kombinerat. Av det var 38,6 mSv, 31%, ablations-specifik stråldos och 
resterande 84 mSv var från uppföljning. Spridningen i kumulativ effektiv dos var 36,3–314,3 mSv, 
medianen (Q1-Q3) var 110,3 mSv (75,9–145,7). Korrelationen mellan kumulativ effektiv dos och antal 
genomförda DT-undersökningar var 0,63.  
Konklusion: Medeleffektiv dos på 122,6 mSv ger en genomsnittlig riskökning för en dödlig cancer på 
0,61%. Det var stor spridning i hur mycket strålning patienterna utsattes för, som till en del kan 
förklaras av antalet utförda undersökningar.  
Den ökade långtidsrisken för cancer skall beaktas i kontrast till att majoriteten av patienterna hade en 
bekräftad malignitet som måste följas, samt att patienternas genomsnittligt höga ålder medför att de ej 
i lika stor utsträckning hinner utveckla negativa stokastiska effekter. Det belyser dock vikten av att följa 
yngre patienter med MRT för att reducera stråldosen.  
 


