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     Ágrip 

Tilgangur rannsóknar: Eftir að nýr línuhraðall var tekinn í notkun á Geisladeild Landspítala þjónar 

enduruppbygging tölvusneiðmynda auknu hlutverki. Nýi línuhraðallinn, Truebeam frá Varian gefur kost 

á nýrri tækni við framkvæmd geislameðferðar sem gerir það aðkallandi að bæta gæði DRR mynda. 

Markmið verkefnisins var að fá samanburð á DRR myndum frá geislaáætlanakerfi við röntgenmyndir 

frá geislahermi. Einnig að meta kosti og galla á því að nota DRR myndir til samanburðar við 

eftirlitsmyndir sem teknar eru við innstillingar í línuhraðli. Með bættum gæðum á DRR myndum er unnt 

að auka öryggi og nákvæmni í innstillingum við geislameðferð. 

Efni og aðferðir: Á grundvelli tölvusneiðmynda af líkönum, sem teknar voru með ólíkum tökuþáttum, 

var lagt mat á gæði DRR mynda. Í verkefninu var athugað hvaða tökuþættir í CT gefa bestu 

myndgæði DRR mynda og hvernig má fá fram í Eclipse-geislaáætlanakerfinu hagstæðar DRR myndir 

sem geta nýst sem viðmiðunarmyndir í innstillingum við línuhraðla. Gerðar voru mælingar á bjögun, 

kontrast og rúmfræðilegri upplausn. Einnig var metið hvaða áhrif það hefði að hliðra snúningsmiðju 

fókuspunktar við myndatöku af líkani. Að auki voru gerðar mælingar á línupörum í Leeds-líkani þegar 

gluggastærð var breytt í stjórnkerfi Eclipse-geislaáætlanakerfisins. Að lokum var síðan gerð prófun á 

stækkunarfaktor í DRR mynd með Beekley-vírum.  

Niðurstöður: Niðurstöður mælinga á bjögun fyrir geislahermismyndir og DRR myndir sýna að 

myndirnar úr geislahermi hafa meiri rúmfræðilega upplausn en DRR myndir. Með þeim aðferðum sem 

notaðar voru í þessu verkefni er ekki unnt að sýna mun á kontrast eftir CT sneiðþykkt, sneiðþéttleika 

eða FOV. Þegar beitt var sneiðingu, aftur á móti, í Eclipse-geislaáætlanakerfinu og valið að skoða 

kontrastinn fyrir 0-6 cm sneiðingu miðað við 0-12 cm sneiðingu þá mældist skýr munur á kontrast. 

Bjögun í myndinni eykst með aukinni fjarlægð milli sneiða. Það að hliðra snúningsmiðju fókussins 

þannig að stefnulínan kæmi skáhallt á holurnar varð til þess að þær urðu elipsu-laga. Við mælingar 

með Leeds-líkaninu kom í ljós að DRR mynd hefur verri rúmfræðilega upplausn heldur en hefðbundin 

mynd í geislahermi. Aðferðin sem notuð var til að mæla stækkunarfaktor í DRR mynd sýnir að hægt er 

að fá fullnægjandi niðurstöður um að útreikningur DRR myndar sýni rétta stækkunarfaktora.  

Ályktun: DRR myndir hafa ekki sömu gæði og hefðbundnar röntgenmyndir frá geislahermi. Hægt er 

að bæta gæði DRR mynda með því að taka þéttari sneiðar og nýta stillingar á myndþáttum með 

Eclipse-geislaáætlanakerfinu. Þannig má með breyttu verklagi bæta gæði DRR mynda sem notaðar 

eru í undirbúningi geislameðferðar.  
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1 Inngangur  

1.1 Bakgrunnur rannsóknar 
Notkun tölvusneiðmynda (e. Computed Tomography (CT)) er mikilvæg við undirbúning og 

framkvæmdir geislameðferða. Enduruppbygging tölvusneiðmynda úr CT myndum þjónar auknu 

hlutverki eftir móttöku á nýjum línuhraðli á Geisladeild Landspítala. Nýi línuhraðallinn felur í sér nýja 

tækni við framkvæmd geislameðferðar og er því aðkallandi að bæta gæði DRR (e. Digital 

Reconstructed Radiographs) mynda.  

Við Geisladeild Landspítalans eru tveir línuhraðlar sem kallast Þór og Eir. Þór er frá árinu 2004 

og Eir er frá árinu 2013. Myndatökur við línuhraðalinn Þór (Cliniac 2100CD) gefur eingöngu kost á 

myndum með háorku meðferðargeisla línuhraðals (e. Electronic Portal Imaging Device (EPID)). Eir 

(Truebeam) gefur auk EPID mynda möguleika á myndum teknum með kílóvoltageislun (e. kilovolts 

(kV)) frá áföstum röntgenlampa línuhraðals. Þær myndir gefa minni geislaskammt og eru jafnframt 

af betri gæðum en myndir teknar með háorku meðferðargeisla og myndir teknar með Cone beam 

sneiðmyndatækni (e. 3D Cone beam CT imaging). Með auknu eftirliti með myndatökum er 

möguleiki á að gefa hærri geislaskammta í æxli með minni geislun á heilbrigðan vef í kring. Við 

geislameðferð á Truebeam eru teknar stafrænar kV myndir fyrir hverja meðferð og þær bornar 

saman við DRR myndir til að staðfesta að meðferð sé gefin eins og áætlað var. Því er mikilvægt að 

DRR myndir séu í góðum gæðum til að hægt sé, með mikilli nákvæmni, að leggja mat á hvort frávik 

séu á legu sjúklings og/eða æxlis frá því að meðferð var undirbúin. Þetta er framkvæmt með þeim 

hætti að bera mynd sem er tekin við meðferð saman við mynd sem er tekin í undirbúningi (e. 

Match) og eru frávik þannig metin. Sjúklingi er síðan stillt inn miðað við frávik hverju sinni (1). 

  

Mynd 1. Truebeam línuhraðall (2).  
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Árangur geislameðferðar byggir á því að sjúklingi er gefinn hár geislaskammtur gegn áætluðu 

meðferðarsvæði (e. Planning target volume (PTV)) sem læknir hefur skilgreint með teiknun í CT 

myndum teknum í meðferðarlegu og jafnframt því að sjúklingur fái sem minnstan geislaskammt í 

aðlægan heilbrigðan vef. Undirbúningur geislameðferðar byggir á margan hátt á læknisfræðilegri 

myndgerðartækni vegna greiningar sjúkdóms, staðsetningar hans og útbreiðslu. Myndgerðartækni 

er einnig notuð þegar myndstýringu (e. Image Guided Radiation Therapy (IGRT)) er beitt til að 

tryggja að geislað sé á fyrirfram skilgreint meðferðarsvæði.  

Mikilvægt er að afmarka eftir því sem mögulegt er meðferðarsvæðið og skilgreina þau 

áhættulíffæri (e. Organ at risk (OR)) og þann aðlæga heilbrigða vef sem hlífa þarf. Skilgreina þarf 

fyrir þessi svæði vikmörk (e. Margins) sem gefa kost á að tryggja sem bestu geisladreifingu sem 

tekur þá mið af hinum ýmsu þáttum s.s. nákvæmni við innstillingu í meðferðartæki og að tryggt sé 

að sá geislaskammtur gefi ásættanlega meðferð. Við undirbúning geislameðferðar er unnin sérstök 

geislaáætlun til þess að sem best geisladreifing fáist í meðferðarsvæðið. Það er því miður ekki 

hægt að koma algjörlega í veg fyrir geislun í heilbrigðar frumur en í mörgum tilfellum nær heilbrigði 

vefurinn aftur bata eftir geislun. Krabbameinsvefur er oft ófærari um að gera við skemmdir af 

völdum geislunar. Með því að takmarka geislun í heilbrigðan vef er hægt að minnka þær 

aukaverkanir sem sjúklingur getur orðið fyrir en þær ákvarðast af geislaskammti og hversu hátt 

hlutfall af heilbrigðum vef verður fyrir geisluninni (1). 

Undirbúningur geislameðferðar á Landspítala byrjar jafnan í geislahermi (e. Simulator). Þar er 

ákveðinn viðmiðunarpunktur innan fyrirhugaðs meðferðarsvæðis sem merktur er á húð sjúklings. 

Mikilvægt er að sjúklingur liggi í sömu stöðu í hvert skipti sem hann kemur í geislameðferð og oft 

eru notuð ýmis hjálpartæki því til stuðnings, s.s. grímur eða merkingar á húð. Geislaskammtur og 

geislunartími er ákveðinn sem og geislasvæðið og geislaáætlun útbúin. Á meðan á meðferð 

stendur eru gerðar athuganir á að allt sé eins og það eigi að vera og að áætluninni sé fylgt eins og 

gert er ráð fyrir.  

Geislahermir nýtir gögn úr sneiðmyndum. DRR myndir eru mikilvægur þáttur í þessu ferli en 

gæði þessara mynda hafa oft á tíðum ekki þótt nægilega góð. Í rannsókn sem Killoran J. H. o.fl. 

framkvæmdu um aldamótin síðustu er fjallað um tvær aðferðir til að bæta gæði DRR mynda (3). 

Fyrri aðferðin var sú að notast var við röntgenmyndir teknar í geislahermi til viðmiðunar og 

kontrastinn stilltur í DRR myndinni þannig að hann yrði sem líkastur hefðbundinni röntgenmynd. 

Seinni aðferðin gekk út á það að taka mið af sýnileika þeirra útlína af líkamshlutunum sem sjást í 

DRR myndinni. Samkvæmt seinni aðferðinni eru tvær DRR myndir bestaðar (e. Optimazition) með 

gagnvirkum hætti með því að stilla breyturnar og síðan eru þær sameinaðar í eina mynd. Með fyrri 

aðferðinni urðu DRR myndirnar líkari hinni hefðbundnu röntgenmynd og bætir sú aðferð gæði DRR 

myndanna með lítilli stillingarvinnu notanda. Myndirnar samkvæmt fyrri aðferðinni eru almennt 

fullnægjandi fyrir klíníska notkun en ekki ákjósanlegar fyrir ákveðin svæði eins og t.d. brjósthol. 

Seinni aðferðin var talin ákjósanlegri við skoðun á vissum líffærum, s.s. við samanburð á 

eftirlitsmyndum geislameðferðar sem teknar eru með háorkugeislun línuhraðla. Niðurstöðurnar voru 

þær að báðar aðferðirnar geta orðið til bættra gæða á DRR myndum en kalla þó eftir skilgreiningu 

notkunar myndanna (3). 
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Geislaáætlanakerfið sem notað er á Geisladeildinni (Eclipse frá fyrirtækinu Varian) gefur kost á 

gerð DRR mynda sem samsettar eru með þremur ólíkum stillingum á svertugildum (e. Hounsfield 

Unit (HU)) sem gefur kost á vegnu meðaltali samsettra DRR mynda.  

DRR myndir eru unnar stafrænt út úr gagnasetti CT mynda og koma fram eins og hefðbundnar 

röntgenmyndir, þ.e.a.s. gegnumlýsingarmynd séð frá fókuspunkti (e. X ray source) 

meðferðartækisins (Beam's eye view).  

Tilgangur verkefnisins er að meta það hvort hægt sé að bæta gæði DRR mynda með það að 

markmiði að bæta nákvæmni og gæði geislameðferðar. Mat verður lagt á gæði mynda út frá 

sneiðmyndum teknum af sérstaklega hönnuðu líkani (e. Phantom) fyrir þetta verkefni.  

1.2 Tölvusneiðmyndir 
Tölvusneiðmyndun er röntgentækni sem gerir okkur kleift að skoða líkamann í svokölluðum 

sneiðmyndum. Notast er við röntgengeisla og myndirnar geta gefið upplýsingar um ástand líffæra, 

æða og einnig greint brot sem erfitt er að greina í hefðbundnu röntgentæki. Það eru bæði teknar 

rannsóknir með og án skuggaefnis en notast er við joð skuggaefni þegar við á. Skuggaefnið er 

gefið í bláæð og gefur möguleika á að greina betur það sem verið er að skoða með meiri þéttni. Við 

undirbúning geislameðferðar er þó óæskilegt að notast við skuggaefni. 

Flest nútíma CT tæki notast við spíral (helical) myndatöku þar sem teknar eru fleiri samfelldar 

myndir frekar en að taka nokkrar myndir af einstökum sneiðum í líkamanum eins og eldri tækni 

byggir á. Spíral CT hefur marga kosti fram yfir eldri CT tækni, m.a. meiri hraða, framleiðir betri 3D 

myndir og upplausnin er betri (4, 5). 

Í geislameðferð gegnir CT tækið mikilvægu hlutverki við útreikning á geislaskammti og 

staðsetningu meðferðarsvæðis. Útreikningur geislaskammta byggir á upplýsingum um 

rafeindaþéttleika í CT myndum og hvernig meðferðargeislinn víxl verkar og deyfist þegar hann fer um 

efnið. Notkun skuggaefna vegna undirbúnings geislameðferðar getur valdið útreikningsskekkju. 

Yfirleitt er notast við CT tæki ásamt geislahermi þegar verið er að útbúa geislaáætlun. Notkun 

geislahermisins hefur ákveðna galla í för með sér líkt og t.d. þá að ekki er möguleiki á að greina 

vefinn í kringum æxlið með jafn nákvæmum hætti eins og með tölvusneiðmyndum úr CT tækinu. Það 

skiptir miklu máli að sjúklingur liggi eins í CT tækinu og þegar hann fær meðferðina í línuhraðlinum. Í 

CT tækinu er notast við merkingar á húð varðandi innstillingar í tengslum við meðferðarlegu (6). 

Heimildir benda til þess að þversniðsmyndir (e. Axial CT) gefi betri DRR myndgæði en spíral CT 

myndir. Helsti kostur við spíral skanna er hröð gagnasöfnun. Tölvusneiðmyndir má endurbyggja og 

greint hefur verið frá að notkun spíral CT gæti verið árangursríkari en þversniðsmyndir þegar um 

minni svæði er að ræða, þrátt fyrir næmni sneiða (7). 

Cone beam CT er myndgreiningartækni sem gefur færi á að taka nákvæmar myndir og getur 

sýnt allt að 2 lp/mm (línuparafjölda á mm) með meiri gæðum og á styttri tíma heldur en hið 

hefðbundna CT tæki. Hægt er að nota Cone beam tækni fyrir hinar ýmsu klínísku aðgerðir á 

sviðum taugalækninga, skoðun æðakerfis, krabbameinsgreiningar og fyrir aðgerðir sem varða 

hjartainngrip. Sem inngripsmeðferð krabbameina er þessi tækni stundum notuð fyrir Transarterial 
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Chemoembolization (TACE). Þá er mælt með að notað sé skuggaefni til greiningar á æxli og æðum 

sem liggja að því samkvæmt þessari tækni (8). 

Í nýlegri rannsókn Cock J. D. o.fl. kom í ljós að meðal geislaskammtur mældist 42% hærri í 

fjölsneiðmyndatæki heldur en í Cone beam CT. Í rannsókninni voru teknir fyrir 147 sjúklingar og 

kannaður var geislaskammtur með TLD nemum (9). 

CT geislahermirinn hefur verið tekinn í notkun víða á geisladeildum erlendis og hefur þá oft 

komið í staðinn fyrir hefðbundinn geislahermi. Staðsetning æxlis og aðlægra heilbrigðra líffæra er 

yfirleitt fyrirliggjandi á læknisfræðilegum myndum sem teknar voru til greiningar sjúklings. CT 

geislahermismyndir eru notaðar til að staðsetja fyrirhugað meðferðarsvæði og aðlægan heilbrigðan 

vef. Undirbúningurinn er mjög mikilvægur til þess að hægt sé að nota eins háan geislaskammt og 

mögulegt er. Reynt er að fá sem best myndgæði en á sama tíma er farið eftir ALARA reglunni (As 

Low As Reasonably Achievable). Þar að auki þarf að finna út nákvæmt kjörmeðferðarsvæði (e. 

Clinical Target Volume (CTV)) og uppbyggingu þess til þess að undirbúa fyrirhugaða geislameðferð 

á sem bestan hátt (5, 10). 

Stundum kemur það fyrir að ekki fást eins ítarlegar upplýsingar og nauðsynlegt er í 

geislaherminum. Æxlin geta legið djúpt inni í líkamanum eða verið staðsett í kringum flókinn vef 

sem gerir það að verkum að erfitt er að greina þau. Þá koma sneiðmyndir sem teknar eru í CT að 

góðum notum en þar fást mjög nákvæmar upplýsingar í 3D t.d. varðandi stærð og rúmmál æxlisins 

og að auki nálægð þess við heilbrigðan vef í kring. Að auki býður CT tækið upp á 4D myndir sem 

geta þá sýnt hreyfingar á líffærum og líkamshlutum. CT þykir góð viðbót við geislaherminn sem 

leiðir til nákvæmari geislaáætlunar (11, 12). 

1.3 Myndstýrð geislameðferð  
Myndstýrð geislameðferð notast við hákontrast þrívíðar myndir til þess að staðsetja æxli, athuga með 

fyrirhugaða stöðu sjúklings á bekk og ljúka við meðferð. Með myndstýrðri geislameðferð má fylgjast 

með hvort sjúklingur liggi í hverri meðferð í fyrirhugaðri stöðu eins og áætlað var (13). 

Fyrir rúmum 80 árum gaf Landmark Observation út þá kenningu að með því að veita 

geislameðferð í minni skömmtum yfir lengri tíma eða yfir nokkra daga væri hægt að hlífa heilbrigðum 

vef í kringum æxlið til muna. Síðan þá hefur geislameðferð verið gefin á þennan hátt, yfirleitt 5 

sinnum í viku og þá 2 Gy (Gray) í senn. 50-70 Gy er algengur heildargeislaskammtur. Mikil þróun og 

síendurbætt tækni hefur leitt til meiri nákvæmni sem hefur orðið til þess að hægt er að hlífa betur 

heilbrigðum vef í kringum meðferðarsvæði. Með þeim hætti er mögulegt að gefa háa skammta 

jónandi geislunar í æxli með meira öryggi til lækninga (11). 

Styrkmótuð geislameðferð (e. Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT)) er mögulega talin 

vera ein mikilvægasta tækninýjung sem hægt er að notast við. Hún gefur kost á að gefa háa 

geislaskammta mótaða á meðferðarsvæðið með mikilli nákvæmni. Styrkmótuð geislameðferð býður 

upp á marga möguleika og þá sérstaklega meiri nákvæmni við geislun og einnig má afmarka 

viðkvæman vef í kringum meðferðarsvæði með meiri árangri en áður. Þannig má segja að 

styrkmótuð geislameðferð sé gríðarlegt stökk fram á við en er þó ekki áhættulaus með öllu (14). 

Geislameðferð felur alltaf í sér ákveðna áhættu því að þó ekki sé nema um litla villu að ræða í 



  

 15 

undirbúningi eða sjálfri meðferðinni getur það haft í för með sér slæmar afleiðingar. Mannslíkaminn 

er margþættur og æxli geta verið staðsett í kringum viðkvæman vef eða líffæri. Tækni sem leiðir til 

þess að meðhöndla og lækna sjúklinga með lágmarks aukaverkunum eru ákaflega eftirsóknarverðar. 

Það er þó ekki aðeins tæknin sem skiptir máli til að komast nær markmiðinu heldur einnig þeir 

sérfræðingar sem koma að ferlinu. Það þarf að staðsetja fyrirhugað meðferðarsvæði eins 

nákvæmlega og unnt er, næst þarf að útbúa bestu mögulegu geislaáætlun og að lokum þarf að 

staðsetja sjúkling rétt fyrir meðferðina sjálfa í hvert skipti. Öll þessi skref eru jafn mikilvæg (15). 

AAPM TG-40 er skýrsla sem kom út árið 1994 en í henni koma fram tillögur að gæðaprófunum 

(e. Quality Assurance (QA)) sem ætlast er til að notaðar séu við athuganir á tækjum. Síðan 

skýrslan var gefin út hefur tækninni fleytt fram og einnig hafa verið gefnar út fleiri skýrslur sem fjalla 

um gæðaprófanir sem lagt er til að tekið sé mið af (16). AAPM TG-142 skýrslan kom út árið 2009 

og samkvæmt henni eru auknar og endurbættar ráðleggingar um gæðaprófanir fyrir línuhraðla þar 

sem gerður er greinarmunur á nákvæmniskröfum þegar hraðallinn er notaður fyrir styrkmótaða 

meðferð eða eingöngu fyrir hefðbundna (non-IMRT) geislameðferð. Í skýrslunni er lögð áhersla á 

eftirlitsþætti sem varða myndstýrða geislameðferð og einnig er mælst fyrir um viðbótar 

nákvæmniskröfur ef nota skal gæðaprófið fyrir hnitamiðaða geislameðferð (e. Stereotactic 

Radiation Therapy (SRT)) (16). 

1.3.1 Almennt um greiningu 
Krabbamein er samheiti yfir sjúkdóma sem geta átt uppruna sinn í öllum vefjum og líffærum 

líkamans. Það að greina krabbameinið snemma er lykillinn að árangursríkri meðferð. Því fyrr sem 

krabbameinið er greint því minni eru líkurnar á meinvörpum og útbreiðslu. Það er misjafnt eftir 

staðsetningu krabbameins hvenær einkenni þess koma í ljós og þ.a.l. er misjafnt hvenær greining 

verður. Sem dæmi myndar krabbamein í barkakýli einkenni snemma á meðan einkenni 

krabbameins í eggjastokkum eru oft óljósari og koma fram seinna (17). 

Margir þættir geta valdið myndun krabbameins en ekki eru þeir allir þekktir. Þó eru ýmsir 

áhættuþættir sem vitað er um að aukið gætu líkur á krabbameini, t.d. reykingar, ofneysla áfengis, 

útfjólubláir geislar og krabbameinsvaldandi efni svo fátt eitt sé nefnt (17). 

Æxli geta sífellt tekið breytingum sem og staðsetning þess þannig að notast er við 

tölvusneiðmyndir til þess að staðsetja æxlið nákvæmlega og geislaáætlun útbúin. Áður en farið var 

að nota þá nýju tækni sem þekkt er í dag þurfti að hafa geislareitinn mun stærri til að vera viss um 

að ná öllu æxlinu. Í dag er hægt að minnka geislun til viðkvæmra líffæra í kring til muna, eins og t.d. 

ef um krabbamein í blöðruhálskirtli er að ræða þá er hægt að varðveita viðkvæm áhættulíffæri eins 

og þvagblöðru og endaþarm betur nú en áður (18). 

Framfarir í myndgreiningu gera það að verkum að hægt er að skoða inn í líkamann og jafnvel 

skoða frumuvirkni sem hefur gert það að verkum að hægt er að greina frumubreytingar og 

krabbamein fyrr en áður. Með nýrri tækni er hægt að afla meiri upplýsinga og með ítarlegri 

upplýsingum verður meðferðin árangursríkari. Fyrir tíma tölvusneiðmynda og segulómunar voru lítil 

æxli ekki sýnileg, eins og á t.d. röntgenmynd af lungum. Greining var því ekki eins nákvæm og hún 

er í dag og þ.a.l. voru meðferðarsvæðin stærri áður en nú og þannig vildu menn tryggja eftir því 
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sem unnt var að meðferð næði yfir grunuð svæði. Með notkun tölvusneiðmynda er hægt að fá mun 

nákvæmari sýn á meðferðarsvæðið og hlífa um leið heilbrigðum vef í kring með bættum og 

árangursríkari hætti (13, 19). 

1.3.2 Undirbúningur og geislaáætlun geislameðferðar  
Ljóseindir og rafeindir eru meðal þeirra geisla sem notaðir eru við geislameðferð. Það fer m.a. eftir 

staðsetningu sjúkdóms í líkama sjúklings hvaða tegund geislunar er notuð. Á grundvelli hinna ýmsu 

rannsókna og mati á sjúkdómi sjúklings er honum tilkynnt um ferlið sem hann í framhaldinu mun 

hefja. Á þeim tímapunkti hefst hinn almenni undirbúningur meðferðar. Ákvarða þarf legu sjúklings 

þannig að aðgengi geisla að meðferðarsvæðinu sé sem best. Stundum eru útbúnar festingar eða 

mót sem styðja sjúkling í að halda legu sinni og stuðla að því að sjúklingur liggi alltaf í sömu stöðu.  

Undirbúningurinn fer fram í geislahermi sem er röntgentæki sem hefur sams konar 

hreyfimöguleika og geislameðferðartækin. Í geislaherminum er meðferðarsvæðið ákveðið með 

gegnumlýsingu (e. Fluoroscopic) og röntgenmyndatöku og notaðar eru merkingar á húð til frekari 

úrvinnslu. Oft þarf einnig að framkvæma sneiðmyndatöku fyrir nánara mat á staðsetningu meinsins. 

Í geislaáætlanakerfi deildarinnar er notast við þrívíddar tölvutækni og þangað eru sendar 

sneiðmyndirnar sem teknar eru af sjúklingi í meðferðarlegu. Þar er meðferðarsvæðið skilgreint og 

áætlað úr hvaða stefnum skal beina geislunum til að fá sem besta geisladreifingu. Þegar 

geislaáætlun hefur verið reiknuð og samþykkt af krabbameinslækni eru geislareitirnir staðfestir með 

myndatöku í geislahermi. Stundum eru útbúnir sérstakir skermar í meðferðartækinu til þess að 

afmarka geislasvæðið og hlífa þannig aðlægum vef. Notaðir eru sérstakir húðpennar til merkingar 

geislareitanna og þær merkingar þarf að miða við alla meðferðina og starfsfólk gengur úr skugga 

um að þeim sé haldið við. Teknar eru ljósmyndir til að fá nánari upplýsingar um meðferðarsvæðið 

og þær eru geymdar í möppu merktri sjúklingi. Eftir komu sjúklings í geislaherminn fer fram 

lokaúrvinnsla undirbúnings, skráning í eftirlitskerfi meðferðar (ARIA Radonc) og geislunartíminn er 

reiknaður út. Undirbúningur geislameðferðar getur tekið allt að eina viku (20). 

Nauðsynlegt er að taka mið af því að eftirlitskerfi línuhraðalsins gerir í ákveðnum tilfellum ráð 

fyrir að eftirlitið sé byggt á DRR myndum frá Eclipse-geislaáætlanakerfi. Ef sjúklingur er t.d. í 

snúningsgeislameðferð (e. Rapid arc therapy) og meðferðin verður fyrir truflun þarf að ákveða hvort 

lega sjúklings sé í lagi áður en geislun getur haldið áfram. Þá er unnt að taka eftirlitsmynd undir því 

horni arms sem meðferðin stoppaði í og kallar þá tölvukerfi línuhraðalsins eftir DRR mynd undir því 

sama horni frá Eclipse-kerfinu. Þannig má segja að ný tækni meðferðartækja knýi á um aukna 

notkun DRR mynda sem aftur kallar á að unnið sé að bættum myndgæðum DRR myndanna.  

1.3.3 Geislaáætlanakerfi 
Í geislaáætlanakerfi er geisladreifing reiknuð og geislaáætlun útbúin. Yfirleitt er notast við 

tölvusneiðmyndir af meðferðarsvæðinu sem teknar eru á Röntgendeild Landspítala og þær myndir 

eru síðan sendar í geislaáætlanakerfið og notaðar til geislaáætlunar. Hægt er að notast við þrívíddar 

tækni (3D) í geislaáætlanakerfinu sem gerir það að verkum að meiri nákvæmni verður við útreikning 

á æxlissvæðinu og vef í kring sem þarf að verja fyrir geislaskammtinum sem best (21). HU eru notuð 
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til útreiknings í geislaáætlanakerfinu á deyfingu geislunar ásamt scatter geislun þannig að mikilvægt 

er að þau séu rétt stillt. Krabbameinslæknir teiknar kjörmeðferðarsvæði þannig að það sé skilgreint í 

hverri sneið sem það nær til. Þetta svæði á að fá fullan geislaskammt með ákveðnum vikmörkum 

vegna óvissu í innstillingu sjúklings og mögulegra hreyfingu líffæra. Skilgreina þarf einnig 

áhættulíffæri í kring. Með því að huga að geisladreifingu og geislaskömmtum er hægt að ná sem 

bestum árangri í að hlífa heilbrigðum vef í kring (22). 

Anisotrophic Analythical Algorithm (AAA) er notað í Eclipse-geislaáætlanakerfi Landspítala á 

Geisladeild. Með AAA er hægt að reikna út hámarks-, lágmarks- og meðaltals- geislaskammt í 

kerfinu og einnig staðalfrávik geisladreifingar og miðgildi fyrir skilgreint svæði (23). 

1.3.4 Meðferð krabbameins 
Meira en helmingur allra krabbameina greinast eftir 65 ára aldur og um þriðjungur Íslendinga fær 

krabbamein á lífsleiðinni. Frá því að skráning krabbameina hófst hér á landi árið 1954 hafa fimm 

ára lífshorfur sjúklinga meira en tvöfaldast. Blöðruhálskrabbamein er algengasta krabbamein karla 

og brjóstakrabbamein hjá konum. Þar á eftir er lungnakrabbamein næstalgengast hjá báðum 

kynjum. Til þess að meðhöndla krabbamein er ýmist beitt skurðaðgerðum, geislameðferðum 

og/eða lyfjameðferðum af ýmsu tagi. Stundum er öllum þremur meðferðaleiðunum beitt. Með hverri 

aðferð fylgja ákveðnar aukaverkanir. Það fer eftir því hvar á líkamann er geislað hverjar 

aukaverkanir verða (24, 25). 

Í rannsókn Waller A. o.fl. frá árinu 2014 kom í ljós að með því að upplýsa sjúklinginn vel um þær 

aukaverkanir sem vænta megi er líklegra að minna verði um þær og að sjúklingurinn komi betur út 

úr meðferðinni andlega (26). 

Skurðaðgerð er í dag mikilvægasta meðferðin í lækningu krabbameins. Í slíkum aðgerðum er 

æxlisvefurinn fjarlægður og einnig getur þurft að fjarlægja hluta af aðlægum, heilbrigðum vef í kring 

en það fer eftir aðstæðum. Geislameðferð læknar sumar tegundir af krabbameini en stundum er 

hún notuð með það að markmiði að minnka einkenni sjúkdómsins. Lyfjameðferð er beitt þegar 

krabbameinið hefur dreift sér um líkamann eða gegn hvítblæði sem er í blóði og merg og telst því 

ekki staðbundið mein. Í sumum tilfellum getur lyfjameðferð læknað krabbamein en í öðrum tilfellum 

getur hún haldið því niðri í þeim tilgangi að lengja og bæta líf sjúklinga.  

Um 50% sjúklinga gangast undir geislameðferð á meðan að krabbameinsmeðferð stendur yfir. 

Stundum er geisla- og lyfjameðferð notuð saman fyrir og eftir skurðaðgerð til að bæta líkur á 

lækningu (20, 27). 

Yfirleitt er gefin geislameðferð 5 daga vikunnar, nokkrar vikur í senn en það getur verið sjaldnar 

og fer það eftir eðli og útbreiðslu sjúkdómsins. Fyrsta koma eftir undirbúning er kölluð innstilling en 

þá er sjúklingur látinn leggjast í fyrirhugaða meðferðarlegu á meðferðarborðinu og svokölluð laserljós 

eru notuð til að stilla inn eftir merkingum á húð. Byrjað er á því að taka myndir af geislasvæðinu og 

þær eru síðan bornar saman við myndir sem teknar voru við undirbúninginn en það er gert til að 

tryggja að allt sé eins og áætlað var og til að tryggja aukið öryggi. Eftir að innstillingu sjúklings lýkur 

hefst meðferðin.  
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Sjúklingurinn liggur kyrr á meðan tækinu er snúið á milli geislareita en meðferðarsvæði hverrar 

geislunarstefnu kallast geislareitur. Nýlega var tekin upp snúningsgeislameðferð á Geisladeild 

Landspítala og er þá ekki um eiginlega geislareiti að ræða lengur. Geislameðferðinni er stýrt frá 

stjórnherbergi með tveimur tölvukerfum. Annars vegar innra kerfi sem skoðar öryggisbúnað 

tækisins og setur geislunina af stað og hins vegar ytra kerfis en það inniheldur allar upplýsingar um 

meðferð hvers sjúklings. Hver og ein meðferð er síðan skráð í tölvu sem fylgist með því hvort að 

hún sé framkvæmd eins og áætlað var. Ef eitthvað er ekki eins og það á að vera kemur 

athugasemd frá eftirlits- og skráningarkerfinu og þarf starfsfólk þá að bregðast við (20). 

1.4 Hvað eru DRR myndir?  
DRR myndir eru byggðar á upplýsingum úr CT myndum og þær líkjast hefðbundnum 

röntgenmyndum. Þeim er ætlað að sýna meðferðarsvæðið og líffærafræðina sem mikilvægt er að 

sjá við undirbúning og framkvæmd geislameðferðar (19). DRR myndin byggist upp með forriti sem 

tekur útgangspunkt í fókuspunkti sem ákvarðast miðað við það hvar fókuspunktur 

geislameðferðartækis á að vera. Frá þessum fókuspunkti er síðan dregin bein stefnulína í gegnum 

þrívíða CT myndsettið á hvern og einn punkt í DRR myndfletinum. Svertustig hvers díls (e. Pixel) í 

DRR myndinni ákvarðast af summu af svertustigi allra þríla (e. Voxel) sem stefnulínan þarf að fara 

um, frá fókuspunkti og í viðkomandi díl. Með hefðbundnum geislahermi er upplýsingum sjúklings 

safnað saman með því að nota gegnumlýsingu og röntgenmyndatöku sem byggir á nákvæmum 

innstillingum geislareita í líkama sjúklingsins. Með sýndarhermi (e. Virtual Simulator) er 

upplýsingum safnað með nákvæmum CT myndum. Yfirleitt byggir uppstilling sjúklings í CT tækið á 

laser hnitakerfi sem skilgreint er með sama hætti og laser hnitakerfi við línuhraðal og hefðbundnum 

geislahermi. Við úrvinnslu CT myndanna er ákvarðað sjónarhorn geislareitar og staðsetning 

fókuspunktar og á grundvelli þess er DRR mynd reiknuð. Útreikningur DRR myndar byggir þannig á 

stefnugeislum út frá fókuspunkti sem fylgt er gegnum 3D gagnasett CT myndanna og eru lögð 

saman HU gildi eða þéttleikagildi þríla sem eru í stefnu þessara stefnugeisla (28). 

Í CT geislahermi eru þéttleikar og form líffæra í CT myndum fengin fram sem stafrænt ofanvarp á 

myndflöt. Þannig á DRR mynd að nýtast með sama eða svipuðum hætti og hefðbundin mynd í 

geislahermi til staðfestingar á geislaáætlun og til samanburðar við eftirlitsmyndir í línuhraðli. Gæði 

DRR mynda geta verið greind eftir rúmfræðilegri upplausn (e. Spatial resolution), þéttleikaupplausn, 

stækkunarþætti (e. Ray line diverge) og línuleika yfir myndfleti. Samkvæmt grein Rathee S. o.fl. er 

þéttleikaupplausn lítið háð sneiðþykkt CT myndanna, þéttleika þeirra og sáthorni (e. Pitch). Sýnt 

hefur verið fram á að sneiðþykktin og þéttleiki í þversniðsmyndum hefur mikil áhrif á rúmfræðilega 

upplausn í DRR myndum (7). 

1.4.1 Hvaða þættir hafa áhrif á gæði DRR mynda? 
Margar breytur hafa áhrif á gæði DRR mynda, þ.á.m. tökuþættir CT mynda og þættir sem 

útreikningur DRR myndanna byggir á. Við útreikning DRR mynda er að mörgu leyti hermt eftir gerð 

hefðbundinna röntgenmynda. Oft er það að díll er 1 mm x 1 mm í CT myndarplani, þó fer það eftir 

tökuþáttum eins og t.d. FOV (Field of View) en lengdin á þríl í CT myndsetti er e.t.v. 3 mm, ef það 



  

 19 

eru 3 mm milli sneiða. Ef teknar eru þéttari sneiðar, t.d. sneiðar með 1 mm millibili verða 

þrílastærðirnar minni sem mögulega gefur betri myndgæði í DRR. Þá er stærð þríls 1 mm x 1 mm x 1 

mm í staðinn fyrir 1 mm x 1 mm x 3 mm. Hins vegar getur verið meira suð (e. Noise) í CT sneið sem 

er bara 1 mm á þykkt en er í 3 mm sneið. Því er mikilvægt að rannsaka hvaða sneiðþykkt og 

sneiðþéttleiki gefur bestu myndgæðin í DRR mynd og hvaða áhrif ólík FOV stærð hefur (6). 

1.5 Líkan til mats á gæðum DRR mynda 
DRR myndir hafa verið metnar með því að nota líkan (NAM 76-417) eins og sést á mynd 2 sem 

samanstendur af 15 cm x 15 cm kubbi úr polystyrene sem hefur álíka þéttleika og vatn, bæði hvað 

varðar massa- og rafeindaþéttleika. Stærð kubbsins var valin sem málamiðlun á milli þess að hann 

væri auðveldur í flutningum og að hann gæfi dæmigerða stærð fyrir rúmmál í CT myndatöku (29). 

Líkanið inniheldur fjögur prufumynstur sem voru hönnuð til þess að mæla (1) lágkontrast upplausn, 

(2) hákontrast upplausn, (3) nákvæmni fókuspunktar og stækkunarþátta og (4) nákvæmni í 

rúmfræðilegri upplausn. Líkanið býður upp á gæðaprófanir fyrir CT geislahermi vegna undirbúnings 

fyrir geislameðferðir (29, 30). 

 

Mynd 2. CT simulation phantom (NAM 76-417) (29). 

Eiginleikar líkansins eru þeir að það einfaldar gæðaprófanir fyrir starfsmenn og staðfestir 

nákvæmni DRR myndanna fyrir 3D undirbúning geislameðferðar. Líkanið er sérstaklega hannað fyrir 

gæðaeftirlit geislahermis, geislaáætlanakerfi sem byggja á DRR myndum og notkun spíral CT en 

getur einnig verið notað fyrir þversniðs myndatökur. (29, 30). 

Fyrir þetta verkefni gafst ekki tími né var til staðar aðstaða til að kalla eftir umræddu líkani. 

Umræða fór fram um að nota Quasar-líkan, Alderson-líkan, Catphan-líkan eða Leeds-líkan. Ekkert 

þessara líkana er gert sérstaklega fyrir DRR myndgæðaathuganir. Tekin var ákvörðun um að útbúa 

líkan með ákveðnum þáttum úr NAM 76-417. Það er byggt úr plastefni PMMA (Polymethyl 

Methacrylate) sem er notað við gæðaeftirlit geislalækningatækjanna og er 30 cm x 30 cm og 10 cm á 

þykkt. Plötur sem eru 10 cm x 10 cm á stærð voru felldar ofan í 2 cm þykka PMMA plötu eins og sýnt 

er á mynd 3. Gerð og notkun þessa líkans er nánar lýst í kafla 3.2. 
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Mynd 3. Holuplötulíkan útbúið fyrir þessa rannsókn. 

 Vegna skorts á heppilegu líkani og eins vegna takmarkaðs umfangs verkefnisins var ekki 

mögulegt að fara hér í nákvæma rannsókn á hákontrast upplausn fyrir DRR myndir. Þó var gerð 

tilraun með að setja Leeds-líkan í delrin plastplötur 30 cm x 30 cm og 1 cm að þykkt ofan á 30 cm x 

30 cm x 10 cm PMMA kubbinn.  

Ákveðið var að gera tilraun á því hvort unnt væri að meta rúmfræðilega hákontrast upplausn DRR 

mynda með línupörum Leeds-líkansins. Mynd 4 sýnir Huttner upplausnargrind sem er í miðju Leeds-

líkaninu og eru gildin fyrir lp/mm sýnd í töflunni við hlið grindarinnar.  

 

Mynd 4. Huttner upplausnargrind (31). 
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Ákveðið var að skoða einnig PMMA líkanið varðandi stækkunarþátt DRR mynda með því að líma 

víra hvoru megin á 10 cm kubbinn, Beekley-víra. Slíkir vírar eru notaðir til að merkja á sjúklinga í 

undirbúningi vegna geislameðferðar s.s. þegar merkja þarf staðsetningu á aðgerðaröri á húð 

sjúklings.  

Heimildir greina frá rannsóknum á rúmfræðilegri upplausn DRR mynda. Í grein eftir Kirwin S. L. 

og Langmack K. A. frá árinu 2005 er lýst aðferð við slíkt mat og sýnd áhrif af þéttleika og þykkt 

sneiða á rúmfræðileg upplausnargæði DRR mynda. Fram kemur í ályktun greinarinnar að 

rúmfræðileg upplausn DRR mynda sé tiltölulega léleg og takmarki mikilvægi þeirra í tengslum við 

geislameðferð (32). 

Gerðar hafa verið prófanir á gæðum DRR mynda þar sem skoðuð var nákvæmni í útreikningum 

og að rúmfræðilegir þættir standist við gerð myndanna (33). 

1.6 Vinnsla DRR mynda í Eclipse-geislaáætlanakerfi 
Myndir frá tölvusneiðmyndatæki sem fluttar eru inn í geislaáætlanakerfi eru yfirleitt notaðar sem 3D 

myndsett af þeim líkamshluta sjúklings sem stefnt er á við framkvæmd geislameðferðar. Teiknaðar 

eru útlínur fyrir líkama sjúklings og þau meðferðarsvæði og áhættulíffæri sem taka skal tillit til í 

útreikningi geislaáætlunar. Því næst eru lagðir geislareitir sem stefna þá geisla meðferðartækis að 

meðferðarsvæðinu og reiknar kerfið, á grundvelli geislaferilgagna, hvaða geislaskammtar fara í þessi 

skilgreindu svæði í líkama sjúklings. Fyrir hvern geislareit reiknar geislaáætlanakerfið DRR mynd 

sem unnt er að kalla fram á skjá kerfisins. DRR myndir gefa sjónarhorn fókuspunktar 

meðferðartækisins í gegnum líkamann, sbr. mynd 5.  

 

Mynd 5. Sjónarhorn geisla gegnum líkan þar sem DRR mynd af holuplötu kemur fram.  

Til að stilla útreikningsþætti DRR myndar þarf að velja svertuskala en einnig má sjá á mynd 6 

þætti í stjórnbúnaði Eclipse-kerfisins sem gefa notanda möguleika á að stilla myndgæði DRR 

myndarinnar á skjá kerfisins. 

Unnt er að geyma hagstæðar stillingar fyrir DRR myndir sem notandi hefur fundið fyrir ákveðnar 

tegundir meðferðar. Þannig verður til gagnabanki í geislaáætlanakerfinu þar sem góðar stillingar 

DRR mynda fyrir mismunandi meðferðartegundir eru aðgengilegar á skjótan hátt. Hægt er að velja 
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þrjár ólíkar stillingar fyrir myndsvertu og leggja þær síðan saman í eina myndstillingu með ólíku vægi 

á hvert val. 

Stjórntækið gefur einnig kost á að stilla tvö dýpi miðað við snúningsmiðju (e. Isocenter) 

geislaáætlunar og taka tillit til þeirra CT myndþátta sem eru á milli þessara dýpa og er þessi 

stilliþáttur hér kallaður sneiðing (e. Clipping). 

   

Mynd 6. Stjórnkerfi Eclipse-geislaáætlanakerfisins til að ákvarða stillingar DRR mynda fyrir 
ólíkar þarfir. 

DRR size gefur kost á að stilla stærð þess þversniðsflatar innan CT myndsettsins sem taka skal 

með í vinnslu DRR myndar. Því minni flötur sem unnið er með því skarpari DRR mynd er 

væntanlega unnt að fá. 

Þau verkfæri sem lýst er hér að ofan og fram koma á mynd 6 gefa mikla möguleika fyrir því að 

bæta gæði DRR mynda. 

1.7 Sýndargeislahermir 
Nýr línuhraðall var formlega tekinn í notkun þann 21. maí 2014 eftir nokkurra mánaða reynslutímabil. 

Á Geisladeild Landspítala eru í notkun tveir línuhraðlar frá fyrirtækinu Varian. Annar er Clinac-

2100CD sem var tekinn í notkun á árinu 2004 og hinn er Truebeam sem, eins og áður hefur komið 

fram, var tekinn í notkun á árinu 2014. Nýja tækið gefur kost á mun nákvæmari innstillingu fyrir 

geislameðferð gegn meðferðarsvæði með myndgerðarbúnaði sem gefur aukna möguleika á IGRT 

(34). Með nýja línuhraðlinum er m.a. unnt að gefa snúningsmeðferð sem gefur kost á jafnari og betri 

geisladreifingu í líkamsvefi en eldri tækni gaf kost á. Á meðan fjölblaðablendan (e. Multi Leaf 

Collimator (MLC)) er á stöðugri hreyfingu er gefin snúningsmeðferð með mismunandi 
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geislaskammtshraða (e. Doserate) meðan armur meðferðartækisins hreyfist með mismunandi hraða 

(35). 

Möguleiki er á að nota öndunarstýrða meðferð (e. Respiratory gating) og hnitamiðaða geislun 

með nýja línuhraðlinum. Heimildir staðfesta um að þetta skili bættum árangri í geislameðferð 

krabbameinssjúklinga (34). 

Slík nútíma geislameðferð byggir að mörgu leyti á nákvæmni innstillingar á meðferðarsvæði 

sjúklings. Eftirlitsmyndir sem eru teknar til staðfestingar slíkrar nákvæmni þarf að skoða í samruna 

við viðmiðunarmyndir frá geislaáætlanakerfi eða geislahermi.  

 

Mynd 7. Geislahermir, Acuity iX sem hefur verið í notkun á Landspítala síðan 2008 (36). 

Hefðbundinn geislahermir, sbr. mynd 7 notast við gegnumlýsingu eða hefðbundnar 

röntgenmyndir en hins vegar notast sýndargeislahermir við tölvusneiðmyndir uppbyggðar í tvívíðar 

DRR myndir til að gera meðferðarsvæði sýnileg í tengslum við líffærafræði sjúklingsins. Það er talið 

til kosta að nota DRR myndir úr geislaáætlun til að staðsetning meðferðarsvæðis og áhættulíffæra 

sem læknar teikna frá CT komi skilvíslega fram í DRR myndinni. Ef fullnægjandi gæði eru á DRR 

mynd frá geislaáætlanakerfi til að nýta hana sem viðmiðunarmynd við eftirlitsmyndir í meðferðartæki 

þá má færa rök fyrir því að uppstilling sjúklings í hefðbundnum geislahermi og myndataka þar geti 

skapað viðbótarskekkju. Það gefur því kost á aukinni nákvæmni fyrir geislameðferð grundvallaðri á 

sýndarhermun ef DRR myndin er fullnægjandi sem viðmiðunarmynd fyrir eftirlitsmyndatöku í 

línuhraðli (22). 

Reglubundið gæðaeftirlit er nauðsynlegt til þess að viðhalda bestu myndgæðunum. Gæðaprófið 

gengur út á að gera prófun á mögulegum villum sem gætu komið upp og það þarf einnig að innihalda 

athuganir á myndgæðaþáttum eins og kontrast upplausn og há kontrast næmni (rúmfræðilega 

upplausn) DRR mynda (28, 30).  
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2 Markmið 
Markmið verkefnisins var að fá samanburð á DRR myndum frá geislaáætlanakerfi við röntgenmyndir 

frá geislahermi. Einnig að meta kosti og galla á því að nota DRR myndir til samanburðar við 

eftirlitsmyndir sem teknar eru við innstillingar í línuhraðli.  

Er hægt að bæta gæði DRR mynda sem nú eru notaðar á Landspítala?  

Ef svo er, hvaða aðferðir þarf þá að nota?  

Hvaða áhrif hefur þykkt- og þéttleiki sneiða á gæði DRR mynda?  

Hvaða áhrif hefur FOV á gæði DRR mynda?  

Hvaða áhrif hafa stillingar í geislaáætlanakerfinu á gæði DRR mynda? 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Nauðsynleg leyfi 
Byrjað var á því að huga að þeim leyfum sem þurfti til að hefja rannsóknina. Verkefnið var tilkynnt til 

Vísindasiðanefndar en ekki þurfti formlegt leyfi frá þeim vegna þess að um gæðaverkefni var að 

ræða þar sem ekki var unnið með upplýsingar tengdar sjúkraskrám sjúklinga (sjá texta úr tölvupósti 

frá forstöðumanni Vísindasiðanefndar í fylgiskjölum.  

Fengið var leyfi frá yfirlækni geislameðferðar krabbameina fyrir verkefnið, sjá í fylgiskjölum.  

3.2 Búnaður 
Notaður var búnaður frá Landspítalanum. Notast var við tölvusneiðmyndatæki á Landspítala við 

Hringbraut af gerðinni ICT SP128 frá Phillips. Þetta er það sneiðmyndatæki sem notað er við 

undirbúning geislameðferðar á Landspítala. Tækið er 128 sneiða fjölsneiðatæki og er notað fyrir 

almenna sjúkdómsgreiningu á Landspítala. Tækið er ekki útbúið búnaði fyrir þarfir geislameðferðar 

hvað varðar sýndarhermun. Til þess þyrfti gantriopið að vera stærra en það er einungis 70 cm en 

þyrfti helst að vera 85 cm (37). 

Notast var við Eclipse-geislaáætlanakerfi Landspítala (útgáfa 8.6) sem var keypt samhliða nýjum 

línuhraðli (2013). Eclipse-kerfið er hluti af Aria geislameðferðarkerfi deildarinnar (Aria útgáfa 11.2 er í 

notkun þegar þetta verkefni er framkvæmt). Í Eclipse-kerfinu voru gerðar ólíkar uppstillingar 

geislaáætlana á CT myndum af líkaninu. 

Ekki var aðgangur að líkani, CT simulation phantom (NAM 76-417) sem líklega hefði verið góður 

kostur fyrir verkefnið vegna þess að það er ekki í eigu Landspítalans. Það var ekki hægt að festa 

kaup á því í tæka tíð fyrir þetta verkefni. Brugðið var á það ráð að láta útbúa fyrir verkefnið líkan sem 

gefur kost á mælingum á kontrast upplausn svipað og í NAM 76-417. Leeds-líkan var einnig notað í 

þeim tilgangi að leggja mat á rúmfræðilega upplausn. Leeds-líkanið er sérstaklega hannað fyrir 

hefðbundið röntgen en ekki fyrir DRR myndir. Línupörin í Leeds-líkaninu eru mun fínlegri en í NAM 

76-417. Línupörin í NAM 76-417 eru frá 0,1 - 0,5 lp/mm en í Leeds-líkaninu eru þau 0,5 - 5 lp/mm 

(11). 

Í líkaninu sem notað var er plastkubbur (úr PMMA) 30 cm x 30 cm x 10 cm og var komið fyrir 

plötum úr sama efni 30 cm x 30 cm x 2 cm, einni plötu undir kubbinn og annarri plötu ofan á hann. Í 

báðum þessum plötum er gat í miðju þess 20 cm x 20 cm. Í gatið ofan á kubbnum eru minni PMMA 

plötur sem eru 10 cm x 10 cm að stærð og ýmist 2 cm eða 1 cm að þykkt, eins og sýnt er á mynd 3 í 

kafla 1.5. Í eina slíka plötu sem er 1 cm að þykkt (holuplötuna) voru boraðar hringlaga holur í svipuðu 

mynstri og eru á NAM 76-417 líkaninu (11). 

Holurnar eru af fimm stærðum (10-, 6-, 5-, 4- og 1,5 mm) og eru holur af öllum þessum stærðum 

með fjögur ólík dýpi (10-, 7,5-, 5- og 3 mm). Einnig var boruð hola, 18 cm í þvermál, í plastplötu 

(delrin) sem er 30 cm x 30 cm að stærð og 1 cm að þykkt. Í þessa holu var sett Leeds-líkan 

(TOR(ODR)) serial nr. 62 og var þessu komið fyrir ofan á PMMA kubbnum í staðinn fyrir plöturnar 

sem fylgdu holuplötunni. Var því ýmist notuð 2 cm þykk samsetning úr PMMA með holuplötu ofan á 
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kubbinn til að ná myndum fyrir kontrast mælingu eða Leeds-líkanið í delrin plötunni til að mæla 

rúmfræðilega upplausn.  

Merkt var inn á miðju PMMA kubbsins og settur var Beekley-vír 5 cm frá miðju undir 10 cm þykka 

PMMA kubbinn. Ofan á kubbinn var lagður sams konar vír 5,625 cm frá miðju. Þetta var gert til að 

athuga stækkunarfaktor í DRR myndinni, þegar fókus yfirborðs fjarlægð (e. Source Surface Distance 

(SSD)) er 80 cm fyrir arm horn 180°. 

3.3 Gagnasöfnun 
CT myndir voru teknar með spennustillingu 120 kV eins og hefðbundið er að nota fyrir undirbúning 

geislameðferðar á Landspítala. Stillt var á straummótun og myndirnar teknar með 

spíralsneiðmyndatöku. Umfang þessa verkefnis leyfir ekki athugun á breytingu allra tökuþátta eins og 

t.d. spennu og að taka þversniðsmyndir. Þeir tökuþættir fyrir CT myndatöku sem skoðaðir voru í 

þessu verkefni eru sneiðþykkt, sneiðþéttleiki og FOV.  

Teknar voru CT myndir til athugunar á upplausn og rúmfræðilegum tökuþáttum með mismunandi 

FOV, þykkt- og þéttleika sneiða. Notast var við PMMA kubbinn og einnig voru lagðar ofan á og undir 

hann 2 cm plötur með 20 cm x 20 cm gati fyrir miðju þeirra.  

Þá var Leeds-líkaninu bætt ofan á kubbinn án holuplötunnar og teknar voru myndir í þeim tilgangi 

að skoða rúmfræðilega upplausn. Leeds-líkanið er framleitt til að gera prófanir á hefðbundnum 

röntgenmyndatökum, t.d. í geislahermi.  

 

Mynd 8. Leeds-líkanið ofan á PMMA kubbnum. 
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Tafla 1 sýnir þá ólíku tökuþætti sem notaðir voru við myndatöku af líkaninu. Hefðbundin keyrsla 

fyrir geislameðferðarundirbúning er 3 mm fyrir bæði sneiðþykkt og sneiðþéttleika og þá er notað 50 

cm FOV. Sú stilling sem hefðbundið er að nota á Röntgendeild Landspítala til greiningarmynda er 

sneiðþykktin 0,9 mm og sneiðþéttleikinn 0,45 mm og var sú stilling einnig notuð í þessari rannsókn. 

Notast var annars vegar við FOV 50 cm og hins vegar FOV 20 cm. Myndir sem eru teknar með 

þéttum sneiðum er unnt að endurvinna í aðrar þykktir og var ákveðið að kanna hvaða áhrif það hefur 

á myndgæðin. Í þessu verkefni var skoðað hvaða áhrif það hefur að endurvinna þéttar sneiðar í 

þykkari og voru myndir í C settinu endurunnar í 2 mm, 3 mm og 5 mm þykkar sneiðar.  

 
CT myndataka 

FOV 
(cm) 

sn.þykkt 
(mm) 

sn.bil 
(mm) Fjöldi mynda 

A PMMA líkan með holuplötu 50 3 2 71 

B PMMA líkan með holuplötu 50 0,9 0,45 469 

C PMMA líkan með holuplötu 20 0,9 0,45 470 

C 2 mm PMMA líkan með holuplötu 20 2 2 136 

C 3 mm  PMMA líkan með holuplötu 20 3 3 82 

C 5 mm PMMA líkan með holuplötu 20 5 5 46 

D PMMA líkan með Leeds-líkani 20 0,9 0,45 470 

Tafla 1. Tökugildi sem notuð voru við myndatöku á PMMA holuplötu.  
Í línu A er notast við hina hefðbundnu tökuþætti sem notaðir hafa verið við CT myndatökur fyrir 

geislaáætlanir á Landspítala. Í línu B er sneiðþáttunum breytt til samræmis við það sem notað hefur 

verið fyrir greiningarmyndatökur á Röntgendeild Landspítala, hér með 50 cm FOV. Í línu C er notast 

við sömu sneiðþætti og í B en breytt FOV úr 50 cm í 20 cm. Í línu D er notað Leeds-líkan í stað 

holuplötunnar og eru tökuþættir fyrir D þeir sömu og fyrir C myndsettið.  

CT myndirnar voru fluttar um netkerfi Landspítala í geislaáætlanakerfi Geisladeildar þar sem þær 

eru teknar inn í hugbúnað sem DICOM (Digital Imaging And Communications in Medicine) þættir 

(38). 

Skilgreindur var gervisjúklingur (QA PMMA líkan með kennitölu: 230315) og voru öll myndsettin 

sem greint er frá í töflu 1 skilgreind sem 3D CT sett fyrir gervisjúklinginn. Teiknaðar voru útlínur fyrir 

öll CT settin og síðan lagðir geislareitir, ýmist 10 cm x 10 cm reitir gegn holuplötu eða 20 cm x 20 cm 

reitir gegn Leeds-líkani. Geislareitirnir voru skilgreindir í fókus yfirborðs fjarlægð 100 cm. Fyrir 

geislareiti voru síðan skilgreindar DRR myndir og þurfti með aðstoð hugbúnaðarins að ákveða 

stillingarþætti fyrir þær.  

Þegar DRR myndir voru tilbúnar í geislaáætlanakerfinu voru þær teknar til aflesturs í 

myndvinnsluhugbúnaði geislaáætlanakerfisins. Þar má velja hugbúnaðarverkfæri sem gefa m.a. kost 

á að leggja línu yfir hluta myndar og fá fram grafíska sniðmynd fyrir svertu eftir línunni. Mælibendill 

sem unnt er að draga eftir sniðlínunni gefur þá kost á tölugildi fyrir svertuna þar sem bendillinn er 

hverju sinni. Einnig er unnt að velja fjarlægðarstiku til að mæla þætti eins og þvermál holuofanvarpa.  

Í næstu köflum er gerð nánari grein fyrir því hvernig þessi hugbúnaðarverkfæri eru notuð við mat 

á myndgæðum DRR mynda. 
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3.4 Mynd af holuplötu í geislahermi 
Farið var með holuplötu inn á geislahermi og tekin var röntgenmynd með 70 kV. Mæld var bjögun 

eins og sýnt er á mynd 9 með mælistikunni til samanburðar við DRR myndir.  

 

Mynd 9. Mæld bjögun í geislahermismynd.  
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3.5 Mæling á kontrast og bjögun með holuplötu 
Fyrir mælingar með holuplötu í Eclipse-kerfinu voru skilgreindir geislareitir fyrir myndsett A, B og C 

sem voru hafðir 10 cm x 10 cm. Þeim var beint niður á holuplötuna og DRR mynd fyrir reitinn reiknuð 

út.  

Mynd 10 sýnir þær stillingar sem hafðar voru fyrir DRR myndirnar sem notaðar voru til mælinga. 

Ákveðið var að nota eina línu til ákvörðunar á svertuskala og hann stilltur 0-1000 HU. Sömu gildi 

voru notuð fyrir allar myndirnar til þess að hægt væri að meta marktækan samanburð varðandi það 

hvernig myndirnar birtast á skjánum. Valið var að hafa stærð á DRR glugga 20 cm. 

  

Mynd 10. Stjórnkerfi Eclipse-geislaáætlanakerfisins til að bæta DRR mynd fyrir ólíkar 
þarfir. 

Skilgreina má kontrast sem muninn á svörtu og hvítu í mynd. Ef það væri ekki fyrir kontrast væri 

ekki hægt að sjá mynd, hún væri annað hvort svört, hvít eða einhver grátónn þar á milli. Mynd með 

háan kontrast hefur marga tóna af svörtu og hvítu og lýsir sér því sem skýr mynd. Mynd með lágan 

kontrast aftur á móti sýnir ekki mikinn mun á svörtu og hvítu og getur því verið frekar óskýr (39). 

Þegar röntgengeisli er sendur í gegnum 12 cm þykkt PMMA efni sem er að mestu einsleitt, að 

öðru leyti en því að þar eru holur af mismunandi þvermáli og dýpt, sleppur meira af ljóseindum í 

gegnum efnið þar sem dýpstu holurnar eru en minna þar sem grynnri holurnar eru og minnst í 

gegnum plastefnið þar sem ekki eru holur. Því mælist kontrastmunur í 2D myndfleti mestur í 

ofanvarpi dýpstu holanna, þ.e. kontrastmunur holu miðað við næsta umhverfi holunnar. Þetta á við 

um hefðbundnar 2D röntgenmyndir og einnig um DRR myndir. 

Lágkontrast er svertan í myndinni sem sýnir holur á mismunandi dýpi bornar saman við svertustig 

umhverfis.  
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Jafna 1: 

𝐼0 − 𝐼
𝐼0  

 

 

 

Mynd 11. Kontrast mæling DRR myndar úr setti B tekin með 0-12 cm sneiðingu. 
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Með því að leggja sniðlínu yfir DRR myndir af holuplötu mátti þannig mæla tölulegan kontrast 

hverrar holu miðað við umhverfi hennar. Í slíkri grafískri sniðmynd má sjá að svertustig er að 

einhverju marki breytilegt frá einum punkti til næsta vegna suðs í merkjum myndarinnar. Því var lagt 

mat á breytileika með því að mæla mesta og minnsta gildi svertustigs í hverjum fleti sem metinn var 

og reikna miðgildi. Miðgildi í svertu í ofanvarpi holu var síðan borið saman við miðgildi fyrir svertustig 

í umhverfi holunnar og reiknað gildi kotrasts skv. jöfnu 1.  

Ákveðið var að nota sneiðingu 0-6 cm og 0-12 cm fyrir mælingar á kontrast. 

Það fer eftir lengd milli sneiða hvað þrílarnir eru langir. DRR mynd af holu sem er hringlaga sýnir 

hana því ílanga eins og elipsu ef langt er á milli sneiða. Því lengra sem er á milli sneiða má gera ráð 

fyrir að mynd af holu sem er hringlaga verði meira elipsu-laga (40). 

Til að mæla bjögun í holu ofanvarpinu fyrir ólíka tökuþætti CT myndanna var mælistikan notuð til 

að staðsetja brúnir hola á myndfletinum og mæla með fjarlægðarstiku stærð holunnar í þverstefnu og 

langstefnu. Við ákvörðun á brún hola var miðað við að brúnin væri staðsett í miðgildi svertu milli 

aflesturs í botni holu og umhverfis holu.  

Ákveðið var að nota sneiðingu 0-2 cm fyrir mat á bjögun. Sýnt er á mynd 12 hvernig bjögunin er 

mæld með stikum í dýpstu og stærstu holu plötunnar (10 mm). 
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Mynd 12. Mæling bjögunar DRR myndar úr setti C 3 mm.  

 

 

 

 

 



  

 33 

Til að skoða áhrif af staðsetningu snúningsmiðju fókuspunktar var miðja geislareitar færð 5 cm til 

hliðar við ystu holur eins og sýnt er á mynd 13. Mælt var fyrir nokkrar holur hvaða áhrif það hefði á 

kontrast og bjögun. Skoðaðar voru DRR myndir úr A setti með sneiðingu 0-6 cm, DRR glugga 20 cm 

og svertustillingu 0-1000 HU. Við það að notast við 20 cm DRR glugga og að hafa snúningsmiðju 

geislareitsins 5 cm til hliðar við holuplötu hurfu við það tvær raðir sem innihalda stærstu holurnar. 

 

Mynd 13. Mynd úr setti C 2 mm eftir að búið er að færa snúningsmiðju geislareitar.  

 

3.6 Tilraun til mats á hákontrast upplausn með Leeds-líkani 
CT myndir sem voru teknar af Leeds-líkani ofan á PMMA kubbi (D sett í töflu 1) voru notaðar til að fá 

fram DRR mynd með sams konar hætti og lýst var fyrir holuplötu í kafla 3.4. Það var gert með því að 

leggja geislareit 20 cm x 20 cm (SSD: 100 cm) en Leeds-líkanið er 18 cm í þvermál. Til að fá fram 

bestu mögulegu myndgæði á Huttner upplausnargrindina sem er í miðju Leeds-líkansins var notast 

við 0-3000 HU og sneiðingu 0-2 cm. Notuð var gluggastærð 5 cm til að fá sem skýrustu mynd af 

Huttner upplausnargrindinni. Til að fá mat á áhrif af stillingum í Eclipse-kerfinu á aflesna upplausn í 

Huttner grind var gluggastærð einnig stillt á 20 cm.  
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Mynd 14. Metið útslag svertumerkis í nokkrum gluggum með mælistiku.  
Í Huttner upplausnargrindinni eru nokkrir gluggar með þekktum fjölda lp/mm eins og fjallað var um 

í kafla 1.4. Með því að draga bendil Eclipse-kerfisins yfir glugga DRR mynda (í D setti) var metið 

útslag svertumerkis frá línupörum sem hafa lægstu gildi. Mælt var útslag þar sem reglubundin sveifla 

var greinanleg og talið í hve mörgum gluggum Huttner upplausnargrindarinnar var hægt að mæla.  

Til að bera saman rúmfræðilega upplausn DRR myndar við mynd úr geislahermi var tekin mynd 

af Leeds-líkaninu ofan á PMMA kubbnum með stillingu 80 kV og 80 mAs. Sú stilling var valin þar 

sem að hún hafði verið notuð skömmu áður fyrir sjúkling sem var í myndatöku af geislareit í 

kviðarholi. Lesið var útslag svertumerkis á mynd úr geislahermi til samanburðar við útslag 

svertumerkis í DRR mynd þar sem stillt var á 5 cm gluggastærð og 0-3000 HU.  
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3.7 Prófun með vírum á stækkunarfaktor í DRR mynd 
Lagðir voru Beekley-vírar á líkanið til þess að athuga stækkunarfaktor í DRR mynd eins og útskýrt 

var í kafla 1.5. Vírarnir voru staðsettir með tilliti til miðju líkansins þannig að ef fókus yfirborðs 

fjarlægð (SSD) var stillt á 80 cm með armsnúningi tækis 180° þá ætti vírinn sem lagður var ofan á 

PMMA kubbinn að falla ofan í vírinn sem lagður var undir hann.  

 

Mynd 15. Prófun á stækkunarfaktor með Beekley-vírum.  
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4 Niðurstöður 

4.1 Mæld geislahermismynd af holuplötu 
Þegar hugbúnaður Eclipse-kerfisins var notaður til að mæla stærð hola í myndum frá geislahermi var 

góð samsvörun á milli raunverulegrar stærðar og mældrar stærðar. Mynd 16 sýnir mæligildin fyrir 10 

mm holu. Niðurstöður þessarar mælingar var einnig borin saman við bjögun á holum í DRR myndum 

af holuplötu, sjá á mynd 17. Tölugildin fyrir mynd 17 eru sýnd í töflu 2 í kafla 4.3. 

 

Mynd 16. Niðurstöður mælingar á 10 mm holu í geislahermismynd. 

 

Mynd 17. Samanburður á 10 mm holum úr setti A og C.  
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4.2 Niðurstöður mælinga kontrast upplausnar 
Í töflum í fylgiskjölum eru sýndar niðurstöður fyrir mældan mun á kontrast hverrar holu þegar lögð var 

sniðlína yfir DRR myndir af holuplötu. Á myndum 18 og 19 eru sýndar niðurstöður fyrir tvö tilvik, 

annars vegar fyrir 10 mm holu og hins vegar fyrir 1,5 mm holu. Greint er frá A-, B- og C setti í 

sneiðingu 0-6 cm og 0-12 cm í grafískri niðurstöðu.  

 

Mynd 18. Niðurstöður kontrast mælingar í 10 mm holustærð.  
 

 

Mynd 19. Niðurstöður kontrast mælingar í 1,5 mm holustærð.  
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Mynd 20. Niðurstöður mælingar á kontrast upplausn fyrir minnstu holuna í C setti þegar 
reit hefur verið hliðrað í samanburði við kontrastinn fyrir sömu tökugildi þegar 
reiturinn er beint yfir.  

 

4.3 Niðurstöður mælingar á bjögun 
Tafla 2 sýnir mælda bjögun fyrir allar holustærðirnar fimm fyrir ólíka tökuþætti CT mynda. Þessar 

mælingar eru gerðar með aðstoð mælistiku í Eclipse-kerfi. Sýnt er í töflu 1 hvaða tökugildi voru notuð 

í hverjum lið. Einnig eru dregnar fram í myndum 21 og 22 nánari niðurstöður af áhrifum þéttleika 

sneiða og FOV fyrir ólíkar holustærðir.  

Holustærð 10 mm 6 mm 5 mm 4 mm 1,5 mm 
Mælt í mm Breidd:lengd Breidd:lengd Breidd:lengd Breidd:lengd Breidd:lengd 

A 11,4:15,3 7,0:10,6 6,0:10,1 5,4:10,0 2,9:4,7 
B 11,3:11,3 7,4:7,4 6,0:6,6 5,7:5,8 3,1:3,4 
C 11,5:11,6 7,5:7,6 6,2:6,8 5,7:6,0 3,1:3,4 
C 2 mm 11,4:12,1 7,2:8,5 6,3:7,9 5,6:7,0 2,8:4,7 
C 3 mm 11,4:13,5 7,1:9,2 5,9:8,9 5,4:8,4 2,7:5,7 
C 5 mm 11,0:16,0 6,9:12,0 5,8:11,9 5,1:11,8 2,7:8,4 

Tafla 2. Útkoma mælingar á bjögun í myndunum þegar notast var við mismunandi FOV, 
sneiðþykkt og bil á milli sneiðanna og einnig endurunnar myndir í 2-, 3- og 5 mm 
sneiðar í geislaáætlanakerfinu.  
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Mynd 21. Niðurstöður mælingar bjögunar fyrir myndir úr settum C 2-, 3- og 5 mm.  

 

 

Mynd 22. Niðurstöður mælingar bjögunar með tilliti til þéttleika sneiða og FOV.  

 

Tafla 3 sýnir, með sama hætti og tafla 2, „bjögun" þ.e. lengd og breidd holustærðar þegar 

snúningsmiðja fókuspunktar var 5 cm utan við næstu holur. Hér er orðið bjögun haft innan 

gæsalappa, enda á hringlaga hola að virðast elipsu-laga þegar horft er á hana skáhallt frá hlið. 

Holustærð 5 mm 4 mm 1,5 mm 
Mælt í mm breidd:lengd breidd:lengd breidd:lengd 

 
5,6:10,6 5,5:10,2 2,8:5,1 

Tafla 3. Útkoma mælingar á „bjögun" í myndum úr setti C 2 mm þegar áhrif af staðsetningu 

snúningsmiðju fókuspunktar var skoðuð. 
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4.4 Niðurstöður mælinga línupara í Leeds-líkani 
Samanburður á aflestri þegar gluggastærð er 5 cm og 20 cm má sjá í töflu 4. Þessi aflestur er gerður 

með stillingu á 0-3000 HU.  

Gluggi Signal (5 cm) Signal (20 cm) 
0,50 lp/mm 2350 1567 
0,56 lp/mm 1228 627 
0,63 lp/mm 432 204 
0,71 lp/mm 243 158 

 Tafla 4. Niðurstöður mælinga í Leeds-líkani fyrir ólíkar gluggastærðir (5 cm og 20 cm). 

 

Samanburður á rúmfræðilegri upplausn á mynd úr geislahermi af Leeds-líkani (80 kV og 80 mAs) 

og DRR mynd má sjá á mynd 23. Töluleg aflesin gildi eru sýnd í töflu í fylgiskjölum.  

 
Mynd 23. Hlutfallsleg rúmfræðileg upplausn í mynd úr geislahermi og DRR mynd þegar 

notast var við 5 cm gluggastærð og 0-3000 HU. 
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4.5 Niðurstöður prófunar á stækkunarþætti í DRR mynd 
Mynd 23 sýnir að vírarnir falla saman, þ.e. vírinn undir PMMA kubbnum (80 cm fókus fjarlægð) og 

ofan á honum (90 cm fókus fjarlægð).  

 

Mynd 24. Niðurstöður prófunar á stækkunarfaktor með Beekley-vírum.  
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5 Umræða 

5.1 Samantekt niðurstaða 
Gæði DRR mynda eru háð tökugildum í CT tæki og jafnframt stillingum í Eclipse-

geislaáætlunarkerfinu þar sem DRR myndirnar eru útbúnar á grundvelli CT myndanna. Þegar 

bornar eru saman niðurstöður mælinga á bjögun fyrir geislahermismyndir og DRR myndir kemur í 

ljós að myndirnar úr geislahermi hafa umtalsvert meiri rúmfræðilega upplausn en DRR myndir. 

Bjögun í DRR myndum leiðir til óskerpu í þeim.  

Niðurstöður á mælingu bjögunar sem fram kemur í kafla 4.3 sýnir að afgerandi áhrifaþáttur er 

þéttleiki sneiða, sbr. mynd 21. Með þeirri mælitækni sem beitt var í þessu verkefni er ekki unnt að 

sýna mun á kontrast eftir sneiðþykkt, sneiðþéttleika eða FOV. Myndir 18-20 í kafla 4.2 sýna að 

munurinn á kontrast eftir því hvort sneiðar voru með 0,45 mm þéttleika var það lítill að hann 

mældist ekki. Sama á við ef FOV var stillt á 20 cm eða 50 cm. Aftur á móti þegar beitt var sneiðingu 

í Eclipse-kerfinu og valið að skoða kontrastinn fyrir 0-6 cm sneiðingu miðað við 0-12 cm sneiðingu 

þá kom fram skýr munur á kontrast. Holurnar í PMMA kubbnum eru hringlaga þannig að góð DRR 

mynd ætti að nálgast hringlögun á mynd af holu. Hins vegar sýna myndir 21 og 22 að þær verða 

elipsu-laga. Bjögun sem skilgreind var sem breidd holu á móti langhlið holu í myndinni, eykst með 

aukinni fjarlægð á milli sneiða eins og sýnt er á mynd 14. Mælingin á bjöguninni fólst í því að stilla 

með mælistiku þannig að þegar svertan væri mitt á milli botns í holu og svertu í umhverfi þá væri 

rétt að mæla holubreiddina miðja vegu á milli. Sjálfsagt er að endurmeta þessa ákvörðun ef slík 

mæling er endurtekin því bæði breidd og lengd holunnar eins og hún var mæld hér er stór miðað 

við rétta stærð hennar eins og sýnt er í töflu 2. Það að færa snúningsmiðjuna burt frá holuplötunni 

þannig að stefnulína fókussins kæmi skáhallt á holurnar má vænta þess að myndir af holunum 

verði elipsu-laga, sem er í samræmi við það sem fram kemur í töflu 3.  

Fyrir þetta verkefni var ekki aðgengi að líkaninu NAM 76-417 sem lýst er í kafla 1.5 en líkanið 

var sérstaklega hannað árið 1995 til að meta gæði DRR mynda (11). Því var brugðið á það ráð að 

nota Leeds-líkanið þó það sé ekki hannað sérstaklega með það að markmiði að meta gæði DRR 

mynda. Við CT myndatöku af Leeds-líkaninu í þessu verkefni voru línurnar í Huttner 

upplausnargrindinni látnar snúa í lengdarplani þannig að rúmfræðileg upplausn sem metin er, á við 

um upplausn í þversniðum. Ef meta á rúmfræðilega upplausn á lengd s.s. með breytilegum 

þéttleika sneiða þyrfti að snúa línupörunum þvert á það sem hér var gert. Niðurstaðan af mælingu 

með Leeds-líkaninu í kafla 4.4 sýnir fram á að DRR mynd hefur umtalsvert lélegri rúmfræðilega 

upplausn en hefðbundin geislahermismynd.  

Aðferðin sem notuð var í verkefninu til þess að mæla stækkunarfaktor í DRR mynd sýnir að fá 

má fullnægjandi niðurstöður um hvort útreikningur DRR myndar sýni rétta stækkunarfaktora, líkt og 

fram kemur í kafla 4.5. Þó þarf að huga að nákvæmni á frágangi, staðsetningu og þykkt víra eftir 

því hvaða kröfur eru gerðar til slíks mats. Ali I. o.fl. fjalla m.a. um notkun DRR mynda við 

uppstillingar nákvæmni sjúklinga í hnitamiðaðri meðferð þar sem gerðar eru kröfur um 

staðsetningar nákvæmni innan við 1 mm (41). Slík notkun á DRR mynd kallar á nákvæmari aðferðir 

en beitt var í þessu verkefni.  



  

 43 

5.2 Kontrast og bjögun 
Niðurstöður þessa verkefnis varðandi áhrif þéttleika sneiða, þykktar sneiða og FOV hefur óveruleg 
áhrif á kontrast. Ólík fjarlægð milli sneiða sýnir sig greinilega í gæðamun þegar skoðaðar eru 0,45 
mm og 3 mm sneiðabil. Niðurstöður í þessu verkefni sýna að hægt er að bæta gæði DRR mynda 
með því að breyta sneiðþykkt og bilinu á milli sneiða. Ef tekin verður ákvörðun um að í undirbúningi 
geislameðferðar á Landspítala verði teknar sneiðar í CT tækinu með 0,45 mm þéttleika og 0,9 mm 
sneiðþykkt þá þarf að huga að ýmsum þáttum við úrvinnslu myndanna í Eclipse-kerfi. Við það 
fjölgar sneiðum verulega og hefur áhrif á vinnu við skilgreiningu kjörmeðferðarsvæða og 
áhættulíffæra og jafnframt tæki það meira minnisrými í tölvubúnaði Geisladeildar. Þá þyrfti eins að 
huga að því hvort þetta ylli lengri tíma við útreikninga. Á móti kemur þó að meiri nákvæmni verður í 
staðsetningu og greiningu á meðferðarsvæði.  

Æskilegt væri að skoða hvort ávinningur sé að því að vinna með þéttar sneiðar sem væru síðan 
endurunnar í 3 mm sneiðar. Niðurstöður í töflu 2 í kafla 4.3 benda til ávinnings af slíkri framkvæmd 
hvað varðar bjögun. Ávinningurinn væri enn meiri ef þéttari sneiðar yrðu endurunnar í 2 mm 
sneiðar.  

Niðurstöður af því að breyta staðsetningu fókuspunktar meðferðartækis, þ.e. að skoða upplausn 
í líkani þar sem stefnulína frá fókuspunkti kemur skáhallt inn, benda til þess að við það aukist 
bjögun í myndinni. Þetta þyrfti að skoða nánar með betri tækni en kostur var á í þessari rannsókn.  

Í rannsókninni var notast við eina línu úr stjórnkerfi Eclipse-geislaáætlanakerfisins til stillingar á 
HU en kerfið gefur kost á þremur línum. Gæði DRR mynda mótast bæði af þeim tökugildum sem 
valin eru í sneiðmyndatökunni og einnig er hægt að hafa áhrif á myndgæðin við stillingar í 
geislaáætlanakerfinu. Þegar sneiðing 0-6 cm var notuð var meiri svertumunur í myndinni heldur en 
þegar sneiðing 0-12 cm var notuð.  

Niðurstöður sem sýndar eru í myndum 18 og 19 í kafla 4.2 sýna að ekki mælist, með hliðsjón af 
tæknikostum þessa verkefnis, munur á kontrast fyrir þessi ólíku FOV. Í þessu sambandi vísast einnig 
til taflna í fylgiskjölum. Þegar tekið er saman hlutfall á lengd/breidd holu sést að bjögunin eykst 
hlutfallslega eftir því sem holan er minni. Smáir hlutir aflagast því hlutfallslega meira en stórir hlutir í 
DRR myndum. Bjögunin eykst með aukinni fjarlægð á milli sneiða.  

Í mynd 21 er sýnd niðurstaða af bjögun fyrir myndir úr C setti og hvaða áhrif það hefur að 

endurvinna þær í 2-, 3- og 5 mm þéttar sneiðar. Bjögunin eykst með auknu bili á milli sneiða og eftir 

því sem holurnar eru minni.  

5.3 Rúmfræðileg upplausn 
Ein niðurstaða þessa verkefnis er sú að unnt er að nota línupörin í Leeds-líkaninu til mats á DRR 

myndum. Það gefur kost á að leggja mat á hve mikið verri rúmfræðileg upplausn er í DRR myndum 

en hefðbundnum myndum úr geislahermi eins og sýnt er á mynd 23 í kafla 4.4. Vinnan við mælingar 

á rúmfræðilegri upplausn sýndi að stilliþættir í Eclipse-kerfinu (gluggastærð og stilling HU) hafði 

veruleg áhrif á upplausnargæði myndanna. Ef nýta á Leeds-líkanið til frekari rannsókna af slíku tagi 

þarf að skoða vel hvernig þessir stillingarþættir Eclipse-kerfisins hafa áhrif á slíkar línuparamyndir. Í 

NAM 76-417 líkaninu er fínasta línuparasettið 0,5 lp/mm sem er það sama og grófasta línuparasettið 

í Leeds-líkaninu.  
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5.4 Sýndarhermun byggir á gæðum DRR mynda 
Myndir frá geislahermi hafa verið notaðar sem viðmiðunarmyndir við innstillingu sjúklinga í línuhraðal 

og til samanburðar við eftirlitsmyndir sem teknar eru við innstillingu sjúklings. Sýndarhermun byggir á 

notkun DRR mynda í stað mynda frá geislahermi. Spurning er hvaða áhrif gæði DRR mynda hafa við 

nákvæmni í innstillingu. Það getur skapað aukna óvissu að stilla sjúklingi upp í geislahermi ef það 

leiðir til breytinga á innstillingarþáttum frá þeirri niðurstöðu sem kemur frá Eclipse-geislaáætlanakerfi. 

Það að taka upp sýndarhermun kallar á gagngera skoðun á verkferlum við undirbúning 

geislameðferðar og yfirferð á öllum nákvæmnisþáttum. CT tæki sem notuð eru fyrir sýndarhermun 

eru yfirleitt með gantryop sem er stærra en 85 cm og gengið er frá fullkomnum búnaði fyrir 

uppstillingu sjúklings í CT tækinu, m.a. með laserljósum. Einnig er lögð áhersla á að borðtoppur í 

slíku CT tæki sé sams konar og borðtoppur á meðferðarborði línuhraðals. Í grein eftir Garcia-

Ramirez J. I. o.fl. frá árinu 2002 er ályktað að slíkt sérhæft CT tæki fyrir geislameðferð með 85 cm 

gantryopi nái næstum því sömu myndgæðum og CT tæki sem notuð eru til greiningar sem hafa 

minni gantryop (37). Slíkt sérhæft tæki fyrir geislameðferð er ekki til staðar á Íslandi og spurning 

hvort mögulegt sé að taka upp sýndarhermun með þeim kostum á CT tækni sem fyrir eru á 

Landspítala. Það myndi kalla á meiri vinnu varðandi gæði DRR mynda og frágang á 

innstillingarþáttum fyrir sjúklinga vegna undirbúnings geislameðferðar.  

5.5 Kostir og gallar rannsóknar 
Vísindalegt gildi þessa verkefnis er að niðurstöður hafa áhrif á áætlanir um breytingar á undirbúningi 

geislameðferðar krabbameins. Í verkefninu hafa mælitæknilegar aðferðir verið prófaðar og sýnt hefur 

verið fram á hvaða mælitækni gefur kost á mati á myndgæðum DRR mynda.  

Veikleikar eru þeir að það skortir búnað eins og líkan, líkt og fram hefur komið, fyrir mælingarnar 

sem gerðar voru í verkefninu. Ekki var unnt að gera prófanir fyrir tökuþætti CT mynda eins og kV-

stillingar eða þversniðs myndatökur í stað spíral myndatökutækni. Einungis voru gerðar prófanir fyrir 

tvær stillingar á FOV, þ.e. 20 cm og 50 cm og tvenns konar stillingar af sneiðþykktum og 

sneiðþéttleika. 

5.6 Framhaldandi rannsókn 
Í framhaldi af þessu verkefni væri unnt að gera frekari rannsóknir með misleitu líkani sem gefur 

ólíkan kontrast og notast þá við fleiri en eina línu í stjórnkerfi Eclipse-geislaáætlanakerfisins. Rætt 

hefur verið um það á Landspítala að færa töku sneiðmynda vegna undirbúnings geislameðferðar á 

nýlegra CT tæki. Unnt er á grundvelli niðurstaða þessa verkefnis að móta vinnuaðferðir við að bera 

saman gæði DRR mynda frá ólíkum CT tækjum og skoða hvort tækið sem hefur verið notað fram að 

þessu gefi önnur myndgæði á DRR myndum en nýtt CT tæki myndi gera.  
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6 Ályktanir 
DRR myndir hafa ekki sömu skerpu og rúmfræðilega upplausn og hefðbundnar myndir frá 

geislahermi. Unnt er að bæta gæði DRR mynda umtalsvert með því að taka þéttari sneiðar og nýta 

stillingar á myndþáttum með Eclipse-geislaáætlanakerfi. Mæliniðurstöður í þessu verkefni gefa 

upplýsingar um að þéttleiki sneiða hafi töluverð áhrif á bjögun en aftur á móti hefur FOV hvorki áhrif 

á bjögun né kontrast. Með því að breyta verklagi við sneiðmyndatöku vegna undirbúnings 

geislameðferðar og taka þéttari sneiðar má fá fram bætt gæði á DRR myndum til að nota í 

geislameðferð.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 46 

Heimildaskrá 

1. Berkey FJ. Managing the adverse effects of radiation therapy. American family physician. 
2010;82(4):381-8, 94. 

2. Anon. Frequently asked questions.: UCLA health. ; 2011. Available from: 
http://radonc.ucla.edu/body.cfm?id=300. 

3. Killoran JH, Baldini EH, Beard CJ, Chin L. A technique for optimization of digitally 
reconstructed radiographs of the chest in virtual simulation. International journal of radiation 
oncology, biology, physics. 2001;49(1):231-9. 

4. McKenzie J. Computed Tomography (CT). Inside Radiology; 2009 [cited 2015 10.02.]. 
Available from: http://www.insideradiology.com.au/pages/view.php?T_id=61 - .VT89s2Ttmko. 

5. Goergen. S. Iodine-Containing Contrast Medium (ICCM). 2009. [cited 2015 22.02]. Available 
from: http://www.insideradiology.com.au/pages/view.php?T_id=21 - .VT8_xGTtmko. 

6. Yang C, Guiney M, Hughes P, Leung S, Liew KH, Matar J, et al. Use of digitally reconstructed 
radiographs in radiotherapy treatment planning and verification. Australasian radiology. 
2000;44(4):439-43. 

7. Rathee S, Fallone BG, Robinson D. Modulation transfer function of digitally reconstructed 
radiographs using helical computed tomography. Med Phys. 2002;29(1):86-9. 

8. Paul J, Chacko A, Farhang M, Kamali S, Tavanania M, Vogl T, et al. Ultrafast Cone-Beam 
Computed Tomography: A Comparative Study of Imaging Protocols during Image-Guided 
Therapy Procedure. BioMed research international. 2015;2015:467850. 

9. De Cock J, Zanca F, Canning J, Pauwels R, Hermans R. A comparative study for image 
quality and radiation dose of a cone beam computed tomography scanner and a multislice 
computed tomography scanner for paranasal sinus imaging. European radiology. 2015. 

10. Kantzou I, Platoni K, Sandilos P, Gouliamos A, Kouvaris I, Sarris G, et al. Conventional versus 
virtual simulation for radiation treatment planning of prostate cancer: final results. Journal of 
BUON : official journal of the Balkan Union of Oncology. 2011;16(2):309-15. 

11. McGee KP, Das IJ, Sims C. Evaluation of digitally reconstructed radiographs (DRRs) used for 
clinical radiotherapy: a phantom study. Med Phys. 1995;22(11 Pt 1):1815-27. 

12. Li H, Yu L, Anastasio MA, Chen HC, Tan J, Gay H, et al. Automatic CT simulation optimization 
for radiation therapy: A general strategy. Med Phys. 2014;41(3):031913. 

13. Xing L, Thorndyke B, Schreibmann E, Yang Y, Li T-F, Kim G-Y, et al. Overview of image-
guided radiation therapy. Medical Dosimetry. 2006;31(2):91-112. 

14. Bin S. Teh SY, Woo and E Brian Butler. Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT): A 
New Promising Technology in Radiation Oncology. 1999. 

15. Malicki J. The importance of accurate treatment planning, delivery, and dose verification. 
Reports of practical oncology and radiotherapy : journal of Greatpoland Cancer Center in 
Poznan and Polish Society of Radiation Oncology. 2012;17(2):63-5. 

16. Klein EE, Hanley J, Bayouth J, Yin FF, Simon W, Dresser S, et al. Task Group 142 report: 
quality assurance of medical accelerators. Med Phys. 2009;36(9):4197-212. 

http://radonc.ucla.edu/body.cfm?id=300
http://www.insideradiology.com.au/pages/view.php?T_id=61#.VT89s2Ttmko
http://www.insideradiology.com.au/pages/view.php?T_id=21#.VT8_xGTtmko


  

 47 

17. Jón Gunnlaugur Jónasson LT. Almennur fróðleikur um krabbamein: Krabbameinsskrá; 2012 
[cited 2015 25.01]. Available from: 
http://www.krabbameinsskra.is/resources/pdf/frodleikur/krabbamein_a_islandi_2012-
almennur_frodleikur_um_krabbamein.pdf. 

18. Joel E. Tepper AZW. Improving Local Control in Rectal Cancer: Radiation Sensitizers or 
Radiation Dose? : American Society of Clinical Oncology; 2010. [cited 2015 23.01]. Available 
from: http://jco.ascopubs.org/content/28/10/1623.full. 

19. Charles M. Washington DL. Radiation Therapy. 3. ed. United States 2010. 180-2, 363-7, 117, 
417, 35 p. 

20. Agnes Þórólfsdóttir JHJ, Stefanía V. Sigurjónsdóttir. Geislameðferð upplýsingarit: Landspítali 
Háskólasjúkrahús; 2005 [cited 2015 20.02]. Available from: 
http://rafhladan.is/bitstream/handle/10802/8042/Geislamedferd.pdf?sequence=1. 

21. Einarsdóttir A. Háorkumyndataka nýtt til mats öryggismarka um meðferðarsvæði í 
geislameðferð krabbameins í blöðruhálskirtli. [Ritgerð til diplómaprófs á meistarastigi]. In press 
2010. 

22. Philip Mayles AN, Jean-Claude Rosenwald. Handbook of Radiotherapy Physics. 2. ed. United 
States of America: Taylor & Francis; 2007. 

23. Þórólfsdóttir A. Myndtækni nýtt til þróunar og endurbóta í geislameðferð.: [Ritgerð til 
meistaraprófs á meistarastigi]. 2008. 

24. Anon. Side effects of radiation therapy: Canadian Cancer Society [cited 2015 20.04]. Available 
from: http://www.cancer.ca/en/cancer-information/diagnosis-and-treatment/radiation-
therapy/side-effects-of-radiation-therapy/?region=on. 

25. Anon. Tölfræði krabbameina á Íslandi: Krabbameinsfélagið. ; [cited 2015 12.03]. Available 
from: http://www.krabbameinsskra.is/?id=forsida. 

26. Waller A, Forshaw K, Bryant J, Mair S. Interventions for preparing patients for chemotherapy 
and radiotherapy: a systematic review. Supportive care in cancer : official journal of the 
Multinational Association of Supportive Care in Cancer. 2014;22(8):2297-308. 

27. Hellevik T, Martinez-Zubiaurre I. Radiotherapy and the tumor stroma: the importance of dose 
and fractionation. Frontiers in oncology. 2014;4:1. 

28. Mutic S, Palta JR, Butker EK, Das IJ, Huq MS, Loo LN, et al. Quality assurance for computed-
tomography simulators and the computed-tomography-simulation process: report of the AAPM 
Radiation Therapy Committee Task Group No. 66. Med Phys. 2003;30(10):2762-92. 

29. Anon. CT simulation phantom: Fluke corporation. ; 2005. Available from: 
http://www.flukebiomedical.com/biomedical/usen/radiation-oncology-QA/Radiation-Oncology-
Phantoms/76-417-CT-simulation-phantom.htm?PID=55261. 

30. Das IJ, Cao M, Cheng CW, Misic V, Scheuring K, Schule E, et al. A quality assurance 
phantom for electronic portal imaging devices. Journal of applied clinical medical physics / 
American College of Medical Physics. 2011;12(2):3350. 

31. A.R Cowen OFC, N. J. Coleman, D. M. Craven, S. McArdle and G. A. Hay. Leeds X-ray test 
object. In: Group RI, editor. 1987. p. 20. 

32. Kirwin SL, Langmack KA. Determination of the modulation transfer function of digitally 
reconstructed radiographs in radiotherapy treatment planning using a point phantom. Physics 
in medicine and biology. 2005;50(20):N251-5. 

http://www.krabbameinsskra.is/resources/pdf/frodleikur/krabbamein_a_islandi_2012-almennur_frodleikur_um_krabbamein.pdf
http://www.krabbameinsskra.is/resources/pdf/frodleikur/krabbamein_a_islandi_2012-almennur_frodleikur_um_krabbamein.pdf
http://jco.ascopubs.org/content/28/10/1623.full
http://rafhladan.is/bitstream/handle/10802/8042/Geislamedferd.pdf?sequence=1
http://www.cancer.ca/en/cancer-information/diagnosis-and-treatment/radiation-therapy/side-effects-of-radiation-therapy/?region=on
http://www.cancer.ca/en/cancer-information/diagnosis-and-treatment/radiation-therapy/side-effects-of-radiation-therapy/?region=on
http://www.krabbameinsskra.is/?id=forsida
http://www.flukebiomedical.com/biomedical/usen/radiation-oncology-QA/Radiation-Oncology-Phantoms/76-417-CT-simulation-phantom.htm?PID=55261
http://www.flukebiomedical.com/biomedical/usen/radiation-oncology-QA/Radiation-Oncology-Phantoms/76-417-CT-simulation-phantom.htm?PID=55261


  

 48 

33. Pallotta S, Bucciolini M. A simple method to test the geometrical reliability of digital 
reconstructed radiograph (DRR). Journal of applied clinical medical physics / American 
College of Medical Physics. 2010;11(1):3128. 

34. Anon. Línuhraðallinn formlega tekinn í notkun. 2014. 22.05. Report No. 

35. Yoo S, Wu QJ, Lee WR, Yin FF. Radiotherapy treatment plans with RapidArc for prostate 
cancer involving seminal vesicles and lymph nodes. International journal of radiation oncology, 
biology, physics. 2010;76(3):935-42. 

36. Acuity System [press release]. Varian Medical Systems. 

37. Garcia-Ramirez JL, Mutic S, Dempsey JF, Low DA, Purdy JA. Performance evaluation of an 
85-cm-bore X-ray computed tomography scanner designed for radiation oncology and 
comparison with current diagnostic CT scanners. International journal of radiation oncology, 
biology, physics. 2002;52(4):1123-31. 

38. Law MY, Liu B, Chan LW. Informatics in radiology: DICOM-RT-based electronic patient record 
information system for radiation therapy. Radiographics : a review publication of the 
Radiological Society of North America, Inc. 2009;29(4):961-72. 

39. Perry Sprawls J. Physical Principles of Medical Imaging. 2. ed: Medical Physics Publishing; 
1995. 

40. Petersch B, Bogner J, Fransson A, Lorang T, Potter R. Effects of geometric distortion in 0.2T 
MRI on radiotherapy treatment planning of prostate cancer. Radiotherapy and oncology : 
journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology. 2004;71(1):55-64. 

41. Ali I, Tubbs J, Hibbitts K, Algan O, Thompson S, Herman T, et al. Evaluation of the setup 
accuracy of a stereotactic radiotherapy head immobilization mask system using kV on-board 
imaging. Journal of applied clinical medical physics / American College of Medical Physics. 
2010;11(3):3192. 

 
 
 
 
  



  

 49 

Fylgiskjöl 

 

 
 
 
 

 

 

 

  



  

 50 



  

 51 



  

 52 

 
 

 



  

 53 

 



  

 54 

 


