
Fotoaukustisk tomografi 

Inledning och teori 
Fotoakustisk tomografi används för att skapa bilder utav objekt otillgängliga för det blotta ögat. På 

engelska kallas den PAT (photoacoustic tomography). 

 

För att förklara PAT på ett enkelt sätt kan man säga att man först skickar in energi, i t.ex. vävnad, i 

form av elektromagnetiska vågor från en laser med specifik våglängd. Energin kommer sedan att 

absorberas av en viss molekyl. Absorptionen kommer att orsaka en expansion som i sin tur ger 

upphov till en akustisk tryckvåg från det energitillförda objektet. Tryckvågen detekteras av en ult-

raljudsdetektor som sedan analyserar signalen och med hjälp av en dator skapas en digital 3D-bild. 

 

Det som är unikt med PAT jämfört med andra tekniker är bland annat att den använder sig av icke 

joniserande strålning. Detta innebär att den är ofarlig för vävnaden i fråga. Apparater som använder 

sig av PAT är relativt billiga jämfört med andra som ska uppfylla liknande syfte. De är effektiva för 

att de är snabba och de kan även tas till patienten om denna är sängliggande. 

 

Tekniken kombinerar fördelarna från ultraljudsteknik och optik. Ultraljudstekniken bidrar med en 

hög upplösning medan optiken ger hög konstrast. Kombinationen ger en skarp bild med hög kon-

trast. 
 

Som många andra tekniker har PAT vissa begränsningar. På grund av den elektromagnetiska strål-

ningen kan man inte få bilder av objekt som ligger bakom skelett. PAT kan heller inte skapa bilder 

av lungor eller andra delar som innehåller luft då den akustiska vågen reflekteras tillbaka. Detta be-

ror på den stora skillnaden i akustisk impedans mellan vävnad och luft. När man går djupare än 3-5 

cm i vävnad sprids de akustiska vågorna för mycket och ger därmed en otydlig bild. 2-4 

 

Teknik 

Fotoakustisk tomografi kan användas inom den medicinska världen för att skapa bilder av ytlig 

vävnad. Avbildningen kan ske på två olika sätt där olika resultat erhålls. De två olika tillämpning-

arna är funktionell respektive molekylär avbildning. 

 

Den funktionella tekniken använder endogena kontraster för att skapa en avbildning. Detta betyder 

att inga ämnen har tillförts och endast de naturligt förekommande ämnena används som kontrast. 

Ett exempel på detta är hemoglobin. 

Bilden till vänster visar hur en uppställning ser ut då 

fotoakustisk tomografi används på en mus för att av-

bilda dens hjärna.1  

Tillämpningar 

Fotoakustisk tomografi kan bli aktuellt inom sjukvården i framtiden. Detta beror på att det är lätt att 

mäta koncentrationen av olika ämnen i vävnad, såsom hemoglobin och syre.  Detta gör det möjligt 

att upptäcka skador och tumörer eftersom de ger upphov till ökad blodtillförsel i vävnaden. Alltså 

går det att använda tekniken för att skapa en bilder över de skadade områdena i vävnader.1-4  

 

De ämnen som tillförs vid skapandet av exoge-

na kontraster kallas kontrastgivande medel. 

Med hjälp av antikroppar kan de navigeras till 

specifik vävnad. Majoriteten av de kontrastgi-

vande medlen är olika typer av nanopartiklar, 

exempelvis gold nanorods, GNR, som är nano-

stavar av guld. Detta medel är ett av de bästa 

vid användning av fotoakustisk molekylär  av-

bildning.1-4 

Tanken är att kunna spåra tumörer och problem i vävnad genom att studera koncentrationen hemo-

globin i blodkärlen runt skadade områdena. Den kan därmed användas för att kvantitativt studera 

tumörers utveckling. 

  

Det positiva med Nexus 128 är att den är billig och säker. Produkten kräver inga kirurgiska ingrepp 

och är mobil. 

Den molekylära tekniken ger en avbildning med 

hjälp av exogena kontraster. Detta betyder att 

kontrastgivande ämnen har tillförts till det ob-

jekt som skall avbildas. 

 

Skillnaden mellan teknikerna är resultatet som 

erhålls. Den funktionella avbildningen skapar 

bilder av organ eller vävnad medan den mole-

kylära ger bilder på molekylär nivå. Skillnaden 

kan urskiljas i följande exempel. Anta att båda 

metoderna studerar samma tumör. Den funktio-

nella tekniken hade då erhållit en bild på tumö-

ren medan den molekylära gett en bild på vad 

tumören innehåller. 

Studera bilderna till vänster. De är avbildningar av hemoglobin och mela-

nom, en klump melanin som kan övergå till hudcancer, i muskulaturen hos 

en mus. Bilderna är skapade med hjälp av funktionell fotoakustisk tomo-

grafi. 

 

Bild E5 är skapad genom att först använda en optisk våglängd på 584 nm, 

både melanin och hemoglobin absorberar denna våglängd. Bilden som ska-

pas är två-dimensionell. Med hjälp av en laser med våglängd 764 nm  ska-

pas därefter en kompletterande delbild. Lasern tränger igenom tumören och 

på grund av den avtagande optiska absorptionen vid denna våglängd får 

bilden djup. Med hjälp av båda delbilderna skapades bild E.5 

 

Bild F8 är en datorgjord tredimensionell variation av E. 
 

 

Bilden visar hur produkten Nexus 128 ser ut 

och hur den avbildat en musmage.9 
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Bilden till höger visar en förenklad bild av upp-

ställningen med de viktigaste komponenterna.6, 7 
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Resultatet vid avbildning av en mushjärna med hjälp 

av molekylär fotoakustisk tomografi. Bild C visar kon-

centrationen hemoglobin i mushjärnan. Bild D är ett 

fotografi av mushjärnan efter skapandet av bild C. 

I C ser vi kontrastskillnaden som skapas med hjälp av 

kontrastgivande ämnen. Se kontrastskillnad i C och A.1 

Produkt 
I dagsläget finns det inte många produkter som 

använder sig av fotoakustisk tomografi. Detta 

beror på att teknologin i stort sätt är i sin prö-

vofas.  

 

Nexus 128 är en produkt som lanserats av 

Endra Inc. Den används för att skapa medi-

cinska bilder med hjälp av fotoakustisk tomo-

grafi.  

 

Nexus 128 kan både se exogena och endogena 

kontraster och använder ljus med korta våg-

längder nära det infraröda våglängdsområdet, 

runt 700 nm.  

Sammanfattning 
Simpelt formulerat innebär fotoakustisk tomografi att man skickar in pulser av ljus i vävnad. Äm-

nen i vävnaden absorberar ljuset och expanderar, vilket ger upphov till akustiska vågor. En ultra-

ljudsdetektor detekterar de akustiska vågorna och med hjälp av en dator skapas en bild. 

 

Det finns olika typer av fotoakustisk tomografi, två exempel är funktionell respektive molekylär. 

Skillnaden mellan dem är att den molekylära använder tillförda kontrastgivande ämnen som kon-

trast medan den funktionella endast använder redan förekommande ämnen. Den molekylära tekni-

ken ger bättre kontrast. 

 

Med fotoakustisk tomografi går det att hitta tumörer eller skador i vävnad. Detta beror på att det går 

att se koncentrationer av ämnen, t.ex. hemoglobin, med tekniken. Då skador uppstår i vävnad ökar 

blodflödet till blodkärlen runt skadan därmed går det också att hitta och avbilda skadan. 

 

Tekniken är billig samtidigt som den är effektiv och ofarlig. Det finns en produkt, Nexus 128, som 

skapar bilder med skarp upplösning och bra kontrast. 

I USA spenderas årligen 15 miljarder dollar på medicinska bilder. Nexus 128 verkar lovande på 

marknaden då den erbjuder ett billigt sätt att ta fram medicinska bilder. Produkten kan köpas som 

en komplett apparat eller som ett komplement till en redan existerande ultraljudsbas.9 
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Resultat vid avbildning av en mushjärna med hjälp av 

funktionell fotoakustisk tomografi. Bild A visar kon-

centrationen hemoglobin i mushjärnan. Bild B är ett 

fotografi av mushjärnan efter skapandet av bild A.1 
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