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Ágrip 

Þegar röntgenmynd er tekin á filmu er hægt að sjá á myndinni hvort hún er hæfilega geisluð. Þar sem 

stafrænir myndnemar hafa stærra lýsingasvið, auk þess sem mynd er yfirleitt lagfærð í tölvu áður en 

hún er birt á skjá röntgentækis, er ekki hægt að leggja nægjanlega nákvæmt mat á það hversu geisluð 

stafræn röntgenmynd er einungis með því að horfa á hana. Geislunarvísi er tala sem segir til um 

hversu mikil geislun hefur lent á myndnema og er það aðferð til að meta hvort stafræn röntgenmynd er 

hæfilega geisluð. Allt sem getur haft áhrif á hversu mikil geislun nær myndnema hefur einnig áhrif á 

geislunarvísa. Hér hafa verið könnuð áhrif innstillingar og afblendunar á geislunarvísa. Einnig hafa 

verið könnuð áhrif ýmissa innri þátta eins hlutfalls á milli líkamsvefja, mis þykkra líkamshluta og 

sjúklegra breytinga. Spurning er hvort og hve mikli áhrif þessir þættir hafa á geislunarvísa. 

Skoðaðar voru 247 röntgenmyndir af lungum, bæði post-ant og lateral myndir. Skráðar voru niður 

upplýsingar eins og geislunarvísi (í þessu tilviki var það exposure index), hlutfall á milli lungnavefs og 

kviðarhols, hlutfall ódeyfðrar geislunar á myndnema og hvort áberandi brjóstaskuggar, skuggi af 

handleggjum eða áberandi sjúkdómseinkenni sást á myndunum. 

Í ljósi kom að hærra hlutfall lungnavefs og hærra hlutfall ódeyfðrar geislunar, það er að segja 

óþarflega stór blenda, gaf marktækt hærri exposure index. Áberandi brjóstaskugga og áberandi 

sjúkdómseinkenni lækkaði exposure index. 

Þetta bendir til að bæði ytri og innri þættir geti haft áhrif á geislunarvísa fyrir stakar myndir. Þegar 

geislunarvísar eru notaðir í t.d. gæðaeftirliti þarf hins vegar að skoða meðaltal og miðgildi fyrir mikinn 

fjölda rannsókna. Ef geislunarvísir er frábrugðinn ráðlögðu gildi fyrir staka mynd getur skýringin verið 

önnur en að myndin er yfir- eða undirgeisluð. 
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1 Inngangur 

Þegar stafræn röntgenmyndgerð kom til sögunar komu upp vandamál við að meta hvort röntgenmynd 

var hæfilega geisluð. Þegar röntgenmynd er tekin á filmu er hægt að sjá á myndinni hvort hún er yfir- 

eða undirgeisluð. Undirgeisluð mynd er einfaldlega of ljós og yfirgeisluð mynd of dökk. Stafrænir 

myndnemar hafa stærra lýsingasvið en filmur, sem gerir það að verkum að hægt er að taka nægilega 

góða röntgenmynd með minni eða meiri geislun en ef samsvarandi mynd er tekin á filmu. Einkennandi 

fyrir undirgeislaða stafræna röntgenmynd er aukið suð, svokallað skammtasuð (e. quantum mottle) 

sem stafar af því að of fáar ljóseindir hafa verið notaðar til að búa til myndina. Upplausn á skjá 

röntgentækis er ekki eins góð og á skjá sem notuð er til að lesa úr myndum til greiningar. Leiðrétting á 

stafrænni röntgenmynd í tölvu eftir að hún er tekin gerist yfirleitt sjálfkrafa áður en mynd birtist á skjá 

röntgentækis og hægt er að stilla hvernig maður óskar að myndir munu birtast. Þannig að 

geislafræðingur sér aldrei upprunalegu myndina, þ.e.a.s. mynd eins og hún er fyrir leiðréttingu. Þar af 

leiðandi gæti verið erfiðara að greina aukið suð í undirgeislaðri mynd einungis með því að skoða hana 

á skjá röntgentækis. Eins lengi og geislun er ekki það mikil að myndnemi verður mettaður er hægt að 

laga yfirgeislaða stafræna röntgenmynd í tölvu. Á sama hátt er hægt að laga stafræna undirgeislaða 

mynd upp að vissu marki. Munur á geislun mynda sem eru hæfar til sjúkdómsgreiningar getur þess 

vegna verið margfaldur (1). Þegar röntgenmyndir voru teknar á filmu var algengasta ástæðan fyrir 

brottkasti mynda röng geislun (2), það er að segja að hún var of ljós eða of dökk. Samsvarandi 

kannarnir fyrir stafræna röntgenmyndagerð sýna að algengasta ástæðan fyrir brottkasti mynda er röng 

innstilling og lendir röng geislun þar í neðsta sæti sem ástæða fyrir því að mynd er endurtekin (3), (4). 

Áhugavert er að hlutfall ónothæfra mynda við stafrænar myndatökur er samt nánast það sama og fyrir 

röntgen á filmum. Það er aðeins ástæðan fyrir brotkastinu sem hefur breyst. 

Til að leysa vandamálið við að meta hversu geislaðar stafrænar röntgenmyndir eru, hafa 

framleiðendur röntgentækja þróað geislunarvísa (e. exposure indicators). Geislunarvísir er tala sem 

segir til um hversu mikil geislun hefur lent á myndnema. Talan segir ekki hversu mikilli geislun 

myndefnið varð fyrir, heldur einungis hversu mikil geislun fór alla leið í gegn, lenti á myndnema og 

nýttist við að búa til röntgenmyndina. Þannig að ekki er hægt að nota geislunarvísa til að meta 

geislaálag á sjúklinga. Hins vegar eru geislunarvísar gott verkfæri til að meta hvort hæfilega mikil 

geislun miðað við þykkt og lögun myndefnis hefur verið notuð við röntgenmyndatökuna. Ef meðaltal og 

miðgildi geislunarvísa er hærra en ráðlagt er, þá er hægt að áætla að sjúklingar hafa orðið fyrir meiri 

geislun en nauðsynlegt er. Þó er ekki hægt að leggja nákvæmt mat á geislaálagið (5). 

Fyrsti röntgentækjaframleiðandinn til að koma með geislunarvísa var Philips og aðrir fylgdi svo í 

kjölfarið. Þar sem hver framleiðandi þróaði sína eigin geislunarvísa var lítið samræmi á milli þeirra. 

Þeir bera til dæmis mismunandi heiti og er talsverður munur á því hvaða tala fæst og hvernig hún er 

notuð. Flestir geislunarvísar eru þó fengnir með því að taka meðaltal af allri geislun sem lendir á 

myndnema. Stafrænir myndnemar samanstanda af einingum (pixlar). Öll stafræn röntgentæki búa til 

birtudreifingarrit (e. histogram) sem segir til um hversu margir pixlar í myndinni hafa ákveðinn grátón 

(sjá mynd 1). Liturinn, það er að segja grátóna, ræðst af magni geislunar sem lendir á pixel (6). Því 

dekkri litur því meiri geislun hefur lent á nema. Birtudreifingin er mismunandi fyrir mismunandi 
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líkamshluta þar sem þykkt og lögun þeirra eru ekki eins. Hægt er að spá fyrirfram nokkurvegin hvernig 

birtudreifingarrit mun líta út miðað við rannsóknina sem er gerð. Hvar „topparnir“ lenda ræðst af því  

hversu geisluð myndin er. Á yfirgeislaðri mynd eru fleiri dökkir grátónar og „topparnir“ lenda lengra til 

hægri. Stafrænt röntgentæki skilgreinir og vistar dæmigerða birtudreifingu fyrir hverja gerð af 

rannsókn. Algengast er að geislunarvísar eru reiknaðir út frá birtudreifing og eru ráðlögð gildi fyrir 

geislunarvísa þá reiknaðir út frá því birtudreifingarriti sem er dæmigert fyrir ákveðna gerð af rannsókn 

(7). Misjafnt er á milli tækja hversu stórt svæði af myndnemanum er notað við útreikning á 

geislunarvísum. Þó er mælt með að lágmarki 40% af flatarmáli nemans er notað (8). Einnig er þekkt 

að ákveðin pixelgildi, svo sem þau sem er mjög dökk og stafar af ódeyfðri geislun sem hefur lent á 

myndnema, eru ekki tekin með í útreikninginn. Þau gildi sem eru tekin með í útreikninginn eru þá 

nefnd áhugagildi (e. value of intrest) eða VOI (9). Það svæði á myndnema sem notað er til að ákvarða 

geislunarvísa er kallað áhugasvæði (e. value of intrest) eða ROI. 

 

 

Mynd 1. Birtudreifing fyrir stafræna röntgenmynd. 

Sýnir fjölda pixla með ákveðinn grátón (10) . 

 

 

Hingað til hafa 14 mismunandi geislunarvísar frá 12 röntgentækjaframleiðendum verið í notkun (8). 

Sem dæmi má nefna geislunarvísa frá Canon, REX (reached exposure value) sem er samband á milli 

birtustigs og kontrast eins og það er valið af notendum tækisins. Á Afga-tækjum heitir talan LgM (Log 

of Median) og segir beint til um hversu mikil geislun hefur lent á myndnema. Ef LgM talan er 2,0 þýðir 

það að 2,5 μGy geislun hefur lent á myndnema (11). 
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1.1 Samræmdur geislunarvísir 

Til að leysa vandamálið með mismunandi geislunarvísum frá mismundi framleiðendum hefur AAPM 

(the American Association of Physicists in Medicine) þróað samræmda geislunarvísa sem mælt er 

með allir framleiðendur röntgentækja taki upp (12). Að minnsta kosti fjögur nýleg röntgentæki  eru á 

Íslandi sem bjóða upp á möguleikann að nota nýja geislunarvísirinn og er eitt þeirra hjá Röntgen 

Domus. Þar sem þetta er nýtt vantar þekking og reynslu varðandi notkun á nýja geislunarvísin hér á 

Íslandi. 

Í nýjum samræmdum geislunarvísum felst að allir framleiðendur skilgreini Exposure index (EI) á 

samræmdan hátt í samhengi við magn geislunar sem fellur á myndnema og að auki er skilgreindur 

target exposure index (EIT) og deviation index (DI). 

 

Exposure index er tala sem segir hversu mikil geislun hefur lent á myndnema og er í línulegu 

samhengi við magn geislunar. Exposure index er reiknuð út frá birtudreifingarriti, en það virðist 

misjafnt á milli framleiðeinda hvaða ROI og VOI eru notuð (9). Í flestum tilvikum ákvarðar hugbúnaður 

röntgentækis hvaða svæði á myndnema eigi að nota til að ákvarða exposure index, svo kallað 

áhugasvæði (ROI), með því að greina mynd og ákvarða blendubrúnir. Þættir sem geta haft áhrif á ROI 

er tegund rannsóknar, þykkt og lögun myndefnis, myndvinnsla og tökugildi (3). Þess vegna getur verið 

vafasamt að bera saman exposure index á milli mismunandi rannsókna til dæmis af mismunandi 

líkamshluta eða mismunandi kV. 

 

Target exposure index er tala sem segir til um hvaða gildi hæfilegt exposure index mundi hafa 

miðað við líkamspart og aðstæður, svo sem myndnema og þau myndgæði sem sóst er eftir. EIT-talan 

er því breytileg eftir líkamspörtum, myndnemum og aðstæðum á röntgenstofu. Þess vegna þarf að 

finna og stilla EIT tölur fyrir helstu líkamsparta fyrir hvert röntgentæki áður en hægt er að nota deviation 

index. Ekki virðast vera til neinar nákvæmar leiðbeiningar um hvernig á að fara að því að ákvarða EIT. 

AAPM mælir með að framleiðendur röntgentækja gefa út leiðbeinandi gild sem endurspeglar KIND fyrir 

myndnemann. Það er ýmislegt sem getur haft áhrif á KIND, það sem hefur mest áhrif er gerð 

myndnema, það er að segja hvaða efni er notað í myndnemann. KIND er yfirleitt lægra fyrir myndnema 

með hátt DQE, það er að segja hæfileika myndnemans til að breyta orku röntgengeislans í mynd. Hver 

staður endurskoðar svo gildin út frá sínum eigin aðstæðum og þau myndgæði sem sóst er eftir (8). Ein 

leið til að ákvarða EIT er að meta ákveðinn fjölda mynda sem eru teknar við svipaðar aðstæður fyrir 

hverja rannsókn og er þetta að hluta til huglægt mat. EIT er svo fundið með því að taka meðaltal allra 

EI-talna fyrir þær myndir sem uppfylla öll skilyrði um að vera góð og hæfilega geisluð röntgenmynd. 

 

Deviation index er svo reiknað út sjálfvirkt í vinnslutölvunni fyrir röntgenmyndatækinu samkvæmt 

formúlunni: 

DI= 10 x (Log10 (EI / EIT)) 
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Ef EI er jafnt og EIT verður DI 0. Samkvæmt ráðleggingum frá AAPM (8) er mynd undirgeisluð ef DI 

er undir -1 og yfirgeisluð við DI yfir 1. DI 1 þýðir að 26% meiri geislun en þarf til að fá rétt geisluð mynd 

hefur lent á myndnema. DI 3 þýðir að 100% meiri geislun hefur lent á myndnema. Við DI -1 hefur 20% 

minni geislun lent á myndnema miðað við ef DI er 0 og við DI -3 hefur 50% minni geislun en mælt er 

með ná til myndnema (13). Ekki er mælt með að endurtaka mynd ef DI er á bilinu -3 til 3 án þess að 

skoða og meta greiningargildi myndarinnar vel og vandlega. Ef DI fer undir -3 eru auknar líkur á því að 

skammtasuð í myndinni er það mikið að það skerðir greiningarhæfni. Ef DI er yfir 3 getur verið 

nauðsynlegt að endurtaka mynd ef myndnemi verður mettaður (e. burn out) og mikilvæg atriði sem 

þarf til að geta nýtt mynd til greiningar vantar. Ef mynd er yfirgeisluð eykst einnig dreifigeislunin og það 

getur valdið auknu suði í myndinni (14). Með öðrum orðum er ekki ráðlagt að treysta geislunarvísum 

100% heldur skoða mynd út frá hversu hæf hún er til greiningar áður en tekin er ákvörðun um að 

endurtaka. Markmiðið er að flestar myndir lenda á bilinu DI -1 til 1 og engar myndir undir DI -3 eða yfir 

DI 3 (15). 

Með því að nota samræmdan geislunarvísi sem virkar eins fyrir öll röntgentæki verður auðveldara 

að bera saman tölur á milli röntgentækja. Bæði á milli sjúkrahúsa og innan sömu röntgendeilda (8). 

 

1.1.1 Áhrif á exposure index 

Það sem hefur áhrif á geislunarvísa eru allir þeir þættir sem stjórna hversu mikil geislun lendir á 

myndnema. Svo sem tökugildi (kV og mAs), fjarlægð á milli röntgenlampa og myndnema (FFF), 

staðsetning myndefnis, þykkt og lögun myndefnis, notkun á síu og stærð blendu. 

Allt sem hefur meiri röntgenþéttni en eðlilegur líkamsvefur, svo sem aðskotahlutir og gerviliðir, er 

líklegt til að lækka exposure index þar sem minni geislun nær myndnema. Af sömu ástæðu geta 

ákveðin sjúkleg einkenni sem auka röntgenþéttni myndefnisins, til dæmis mikil lungnabólga eða æxli, 

gefið lægri exposure index (2). Þetta eru þættir sem geislafræðinga geta ekki haft nein áhrif á en þarf 

að hafa í huga þegar frávik frá ráðlögðum geislunarvísum eru skoðuð. Á sama hátt geta þættir sem 

minnka röntgenþéttni, t.d. vöntun á líffæri, hækkað exposure index. 

Annað atriði sem skiptir máli fyrir geislunarvísa er hlutfall á milli líkamsvefja með mismunandi 

röntgenþéttni. Til dæmis hleypir hreinn lungnavefur meiri geislun í gegn en kviðarhol. Þar af leiðandi er 

líklegt að hlutfall á milli lungnavefs og kviðarhols hafi áhrif á geislunarvísa. Hátt hlutfall lungnavefs á 

röntgenmynd af brjóstholi er líklegt til að gefa hærri geislunarvísi. Einnig er líklegt að ódeyfð geislun, 

það er að segja geislun sem lendir á myndnema án þess að fara í gegnum myndefni, hækki 

geislunarvísa (8). Magn ódeyfðrar geislunar ræðst meðal annars af stærð bendu, það er að segja ef 

blenda er stærri en myndefni, og af lögun myndefnis. Stór blenda eykur einnig dreifigeislunina (6), sem 

er líklegt til hafa áhrif á exposure index. 

Illa stillt sjálfvirk geislunarstýring eða röntgentæki sem upphaflega var gert fyrir filmur eiga það til að 

gefa hærri mAs, sérstaklega ef notuð er lág kV, og þar afleiðandi verður exposure index hærri. Ef 

þetta vandamál var til staðar þegar target exposure index var ákveðið mun deviation index ekki 

hækka. En ef þetta vandamál er þekkt er hægt að taka tillit til þess þegar EIT er ákvörðuð (8). 
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Röntgentæki skilgreina yfirleitt blendubrúnir sjálfkrafa og mynd er reiknuð og birt út frá því. Fyrir 

kemur að afblendað svæði verður ekki rétt skilgreint. Ef það gerist er mjög líklegt að það hafi áhrif á 

geislunarvísi sem er reiknaður út frá VOI eða ROI en ekki öllum myndnema (8). 

1.2 Góð lungnamynd 

Röntgenmynd af lungum/brjóstholi er ein af algengustu röntgenrannsókunum (5) og er hún oftast eins 

framkvæmd af öllum geislafræðingum. Algengasta aðferðin er að nota sjálfvirka geislunarstýringu, hátt 

kV, dreifigeislasíu og fókus-filmu fjarlægð 180. Hátt mA og stuttur geislunartími er notað til að minnka 

líkur á myndgalla vegna hreyfingar. Til að geta greint lungnavef næganlega vel þarf mikinn fjölda 

grátóna og minna áberandi bein á myndinni. Til að fá þetta fram er notað hátt kV. Rétt geisluð 

lungnamynd sýnir vel lungnavef og miðmæti og bein á myndinni eru ekki of áberandi. 

Algengast er að lungnamynd af fullorðnum sjúklingum sem geta staðið sé tekin standandi (erect). 

Sjúklingi er gefnar öndunarleiðbeiningar og algengast er að teknar eru bæði post-ant. og lateral mynd í 

innöndun. Stundum er einnig tekin post-ant mynd í útöndun, til dæmis til að greina loftbrjóst (e. 

pnemothorax). Ástæðan fyrir því að lungnamynd er oftast tekin í post-ant stöðu er að á mynd sem er 

tekin ant-post verður aukin stækkun á hjartaskugga og geislaálag á viðkvæmum líffærum verður meira 

(16). Ef sjúklingur er beinn, það er að segja ef það er enginn snúningur á myndinni eru hægri og vinstri 

bringubeinsendar viðbeina jafn langt frá miðlínu í hrygg. Til að fá herðablöð frá lungum þarf sjúklingur 

að setja axlir vel fram. 

Þegar post-ant mynd er tekin er miðað á T 7 og blendað af um það bil 5 cm fyrir ofan öxl og að 

líkama til hliðar. Góð afblendun gefur minni geislaálag á sjúklingi, minni dreifigeislun og eykur 

myndgæði. 

Þegar lateral mynd er tekin þarf sjúklingur að lyfta handleggjum vel upp, til að þær skyggi ekki á 

lungun, og standa beint. Það er að segja ekki á ská til hægri eða vinstri (16). 

 

1.3 Notkun geislunarvísa í gæðaeftirliti 

Hingað til að hafa geislunarvísar verið lítið nýttir á Íslandi. En bent er á í erlendum heimildum að miklir 

möguleikar felast í því að nýta þá í gæðaeftirlit á röntgendeildum meðal annars til að koma auga á 

svokallað skammtaskrið (17), (18). Undirgeisluð mynd sem er lagfærð eftirá hefur tilhneigingu til að 

vera með aukið suð sem skerðir greiningargildi myndarinnar. Yfirgeisluð lagfærð mynd er hinsvegar oft 

mjög góð mynd. Nema ef geislun sé það mikil að myndnemi verður mettaður eða að dreifigeislun 

verður það mikil að minnkaður kontrast skerði greiningargildi myndarinnar. En til að þetta gerist þarf að 

yfirleitt að nota mun meiri geislun er þörf er á. Þetta hefur leitt til fyrirbæris sem er kallað skammtaskrið 

(e. dose creep). Geislafræðingar sem taka stafrænar röntgenmyndir hafa tilhneigingu til að hækka 

tökugildi frekar en að lækka og þar með eykst geislun sem sjúklingar verða fyrir að óþörfu. Með því að 

skoða meðaltal geislunarvísa aftur í tíman er hægt að koma auga á þetta vandamál (5). Til eru 

tölvuforit sem geta auðveldað vinnuna við að safna miklum fjölda geislunarvísa. Einnig er hægt að 

skoða mikinn fjölda gagna aftur í tíman með tiltölulega lítilli fyrirhöfn. Sem dæmi var rannsókn gerð í 
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Svíþjóð þar sem safnað var geilsunarvísum fyrir margar milljónir röntgenmynda (19). Til eru tölvuforit 

sem geta safnað og unnið úr mikil fjölda geislunarvísa úr myndageymslum fyrir DICOM myndir. 

Athyglisverð rannsókn tengd geislunarvísum og gæðaeftirliti var gerð á stóru sjúkrahúsi á Írlandi 

(18). Þar kom í ljós að meðaltal geislunarvísa voru marktækt hærri fyrir kvenkyns sjúklinga, sem bendir 

til að konur verða fyrir óþarflega mikilli geislun við röntgenmyndatökur. Líklega vegna þess að fyrirfram 

stillt tökugildi samkvæmt prótókollum í röntgentækjum taka mið af meðal karlmanni sem í flestum 

tilvikum er stærri og þykkari en meðal kvennmaður. Einnig kom í ljós að frávik frá ráðlögðum 

geislunarvísum voru meiri þegar myndir voru teknar utan hefbundinna dagvinnutíma. Hugsanleg 

skýring á því gæti verið að geislafræðingar eru undir meira álagi, þreyttari og vanda sig ekki eins mikið 

þegar unnið er kvöld, nætur og helgar. Önnur hugsanleg skýring er að á þessum tíma sólarhringsins 

eru veikustu og erfiðustu sjúklingarnir í meirihluta. Sama rannsókn leiddi í ljós að í langflestum tilvikum 

þar sem geislunarvísir var frábrugðinn ráðlögðu gildi var það hærra, sem styður kenninguna um 

skammtaskrið í stafrænni röntgenmyndagerð. Fyrir post-ant lungnamyndir voru 79% mynda 

yfirgeislaðar ef miðað var við ráðlögð gildi fyrir geislunarvísa. Þetta bendir til að geislafræðingar nota 

meiri geilsun en þörf er á til að taka röntgenmyndir sem eru nægilega góðar til sjúkdómsgreiningar. 

Einnig eru til rannsóknir sem hafa sýnt fram á að það er hægt að taka góðar stafrænar röntgenmyndir 

með enn minni geislun en þeirri sem þarf til að ná upp í ráðlögð gildi geislunarvísa frá famleiðendum 

röntgentækja (20) (21). Þar sem geislafræðingar eigi ávallt að fylgja ALARA reglunni, sem segir að 

alltaf á að nota minnstu mögulegu geilsun sem þörf er á við að búa til mynd sem er nægilega góð til 

greiningar, er þetta eitthvað sem vert er að hafa í huga þegar target exposure index er ákvörðuð (22). 

Yfirleitt er hægt að sætta sig við aðeins meira suð í myndinni án þess að það skerði greiningargildi 

hennar og þar með lækka geislaálagið á sjúklinginn. 

Þegar geislunarvísar eru skoðaðir þarf að huga að öllum þeim þáttum sem ráða því hversu mikil 

geislun lendir á myndnema og hafa þar af leiðandi áhrif á geislunarvísa. Að skoða geislunarvísi fyrir 

staka röntgenmynd segir ekki allt varðandi gæði myndatökunnar. Með því að skoða meðaltal 

geislunarvísa fyrir fjölda mynda getur hins vegar verið hægt að koma auga á frávik og tilhneigingu til 

skammtaskriðs (11). Þegar kemur að stöðluðum rannsóknum, eins og til dæmis röntgenrannsókn af 

lungum þar sem búið er að útiloka mismunandi tökugildi, notkun á síu og FFF, eru ýmsir aðrir þættir 

sem geta haft áhrif á geislunarvísa. Bæði þættir sem geislafræðingar geta stjórnað og líffræðilegir 

þættir sem ekki er hægt að hafa áhrif á. Meðal þátta sem hægt er að stjórna eru, fyrir utan tökugildi, 

afblendun og innstilling líklegastir til að hafa áhrif á geislunarvísa. Þættir sem ekki er hægt að hafa 

áhrif á eru gerviliðir, líffræðilegir þættir eins og stærð bjósta, sjúkdómseinkenni t.d. æxli og hlutfall á 

milli líkamsvefja með mismunandi röntgenþéttni. Hér verður skoðað hversu mikil áhrif sumir þessara 

þátta hafa á geislunarvísa. 

Geislunarvísar hafa hingað til lítið sem ekkert verið notaðir við gæðaeftirlit á Íslandi og mun þessi 

rannsókn vonandi nýtast sem undirbúiningur í því að auka notkun geislunarvísa í gæðastarfi hér á 

landi og innleiðingu á notkun á deviation index. 
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinar er að skoða samspil innstillingar og afblendunar við geislunarvísa. 

Niðurstöður úr rannsókninni munu vonandi nýtast við að auka og bæta notkun á geislunarvísum og 

stuðla að betri myndgæðum, en á sama tíma lægri geislaskammta fyrir sjúklinga. 

Undirmarkmið er að skoða aðra þætti sem einnig geta haft áhrif á geislunarvísa. Svo sem 

brjóstaskugga, skugga af handleggjum og áberandi sjúkdómseinkenni. 

Gildi rannsóknarinnar er að auka þekkingu á geislunarvísum og hvernig þær hegða sér. Stuðla að 

aukinni notkun þeirra til að bæta gæðastarf í röntgenmyndatökum. Stuðla að minni geislaskömmtum 

og á sama tíma bæta myndgæði. Einnig er markmiðið að auka vísindalega þekkingu nemenda og æfa 

vísindaleg vinnubrögð. 
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3 Efni og aðferðir 

Skoðaðar voru 475 röntgenmyndir af brjóstholi. Bæði post-ant og lateral myndir. 240 myndir voru 

skoðaðar í PACS og 235 myndir voru skoðaðar beint á skjá röntgentækis. Safnað var upplýsingum um 

hlutfall lungnavefjar á móti kviðarholi, ódeyfð geislun, brjóstaskugga, skugga af handleggjum og 

áberandi sjúkdómseinkenni. Fundinn var geislunarvísir (exposure index), fyrir hverja mynd. 

Rannsóknin er gagnarannsókn og aftursýn. Notuð voru gögn úr sjúkraskrám og var sótt um leyfi til 

vísindasiðanefndar (VSN-15-189). 

Ástæðan fyrir því að ákveðið var að nota og skoða lungmyndir í rannsókninni var að 

röntgenrannsóknir á lungum er mjög algeng röntgenrannsókn. Þetta er stöðluð rannsókn sem yfirleitt 

er gerð á sama hátt af öllum geislafræðingum og tekin með sjálfvirkri geislunarstýringu. Myndin er 

yfirleitt tekin post-ant í innöndun og einnig er tekin prófilmynd (16). Með því að skoða myndir sem eru 

teknar með sjálfvirkri geislunarstýringu og stöðluðum aðferðum er hægt að útiloka ýmsa aðra þætti 

sem hafa áhrif á geislunarvísa svo sem tökugildi, síu og fjarlægð á milli myndefnis og röntgentækis. 

Eitt atriði sem getur skekkt útkomuna er ef geislafræðingar breyta blendu á mynd eftir á. Ekki er mælt 

með því að blenda af röntgenmyndir af lungum eftir á. En hugsanlegt er að það kemur fyrir. 

Valið var að skoða þætti sem vitað er að geta haft áhrif á geislunarvísa. Allar myndirnar voru teknar 

með 140 kV, sjálfvirk geislunarstýring, með dreifigeislasíu og 180 FFF. 

 

3.1 Úrtak 

Allar myndirnar voru teknar með sama röntgentæki í janúar 2016. Tækið er framleitt af Canon og var 

tekið í notkun í apríl 2015. Einungis voru skoðaðar myndir teknar post-ant og lateral í standandi stöðu 

(erect) af fullorðnum einstaklingum, það er að segja 18 ára og eldri. 

 

3.2 Myndir skoðaðar í PACS 

240 (120 Post-Ant. og 120 lateral myndir) voru skoðaðir í PASC. Þar birtast myndir eins og þær eru 

eftir að geislafræðingur hefur breytt og lagað mynd. Ekki er hægt að sjá hvort blendu hefur verið breytt 

eftir að mynd var tekin áður hún var send áfram í PACS. Exposure index breytist ekki í þessu 

röntgentæki þó að myndinni hefur verið breytt. Fyrir þessum myndum var eftirfarandi upplýsingum 

safnað: 

 Exposure index 

 Hlutfall lungnavefs á móti kviðarholi 

 Brjóstaskuggi 

 Áberandi sjúkdómseinkenni 
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Exposure index (EI) var skráð fyrir hverja mynd. Skráð var ef áberandi brjóstaskuggi var á myndinni og 

ef áberandi sjúkdómseinkenni sem hefur aukna röntgenþéttni var til staðar. Aðeins var gert huglægt 

mat á því hvort brjóstaskuggi og/eða sjúkdómseinkenni var áberandi. Mynd 2, 3 og 4 sýnir dæmi um 

röntgenmyndir með áberandi brjóstaskugga, áberandi sjúkdómseinkenni og skugga af handleggjum. 

 

 

 

Mynd 2. Post-ant mynd af brjóstholi með brjóstaskugga. 

Þetta er dæmi um mynd sem var metin vera með áberandi brjóstaskugga. 
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Mynd 3. Post-Ant mynd af brjóstholi með áberandi sjúkdómseinkenni. 

Þetta er dæmi um lungu með áberandi sjúkdómseinkenni. Í þessu tilviki er æxli í hægra lunga. 

 

 

 

Mynd 4. Lateral mynd af brjóstholi með skugga af handleggjum. 

Hér er dæmi um mynd sem var metin vera með skugga af handleggjum. 
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3.2.1 Mæling á hlutfall lungnavefs á móti kviðarholi 

Til að fá hlutfall lungnavefs á móti kviðarholi var mæld lengd og breidd lungna og hæð og breidd 

kviðarhols. Allar mælingar voru gerðar í heilum cm með hjálp mælitækis í PACS foritinu. Mynd 2 sýnir 

mælingu á Post-Ant mynd og mynd 3 sýnir mælingu á lateral mynd. 

Ef lungu voru mislöng á post-ant mynd var lengra lungað mælt. Breidd yfir bæði lungu á post-ant 

mynd var mæld um það bil í miðju brjóstholi. Hæð kviðarhols á post-ant mynd, ef það var mishátt, var 

mælt þeim megin þar sem það var hæst. 

Útfrá þessum mælingum var hlutfall lungnavefs á móti kviðarholi reiknað út fyrir hverja mynd. 

 

 

 

Mynd 5. Post-Ant mynd af brjóstholi skoðuð í PACS. 

Myndin sýnir mæling á lengd og breidd lungna og hæð og breidd kviðarhol á post-ant myndum 
skoðaðar í PACS. Þessar mælingar voru notaðar til að reikna út hlutfall lungavefjar á 

móti kviðarholi. 
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Mynd 6. Lateral mynd af brjósthol skoðuð í PACS. 

Myndin sýnir mælingu á lengd og breidd lungna og hæð og breidd kviðarhols á lateral myndum 
sem skoðaðar í PACS. Mælingarnar voru notaðar til að reikna út hlutfall lungnavefjar á 

móti kviðarholi. 

 

 

3.3 Myndir skoðaðar á skjá röntgentækis 

Þar sem vitað er að fyrir kemur að geislafræðingar breyta blendu áður en mynd er send í PACS, var 

ákveðið að skoða 235 myndir (118 post-ant og 117 lateral myndir) beint á skjá röntgentækis til að 

getað skoðað samband ódeyfðrar geislunar og exposure index. Á skjá röntgentækis var hægt að sjá 

bæði upphaflega blendu og blendu eins og hún birtist í PACS. Með ódeyfðri geislun er hér átt við 

geislun sem lendir á myndnema án þess að fara í gegnum myndefni (líkamsvef). Eftirfarandi 

upplýsingum var safnað fyrir myndirnar: 

 Exposure index 

 Hlutfall ódeyfðrar geislunar 

 Breytta blendu 

 Áberandi brjóstaskugga á PA myndum 

 Áberandi sjúkdómseinkenni á PA myndum 

 Áberandi skugga af handleggjum á lateral myndum 
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Á post-ant myndum sem voru skoðaðar á skjá röntgentækis var mæld ódeyfð geislun til hliðar og 

ofan axlir sem % af heildar myndsviði (sjá mynd 9). Skráð var hvort brjóstaskuggi var áberandi og ef 

hlutfall lungnavefjar var undir 0,5. Skráð var ef blendu hefði verið breytt. 

Á lateral myndum var mælt hlutfall  ódeyfðrar geislunar fyrir framan og aftan sjúkling sem % af 

heildar myndsviði (sjá mynd 10). Skráð var hvort blendu hefði verið breytt, ef hlutfall lungnavefjar var 

undir 0,5, hvort áberandi skuggi af handleggjum var til staðar. Brjóstaskuggi, skuggi af handleggjum 

og lágt hlutfall lungnavefs var skráð þar sem grunur er um að þessir þættir hafa áhrif á exposure 

index. 

 

 
 

 

Mynd 7. Post-Ant mynd af brjóstholi skoðuð á skjá röntgentækis. 

Á Post-Ant myndum skoðaðar á skjá röntgentækis var mæld ódeyfð geislun fyrir framan og 
aftan líkama sem hlutfall (%) af heildar myndsvið. Hvíta línur sýna mælingu á ódeyfðri 

geislun en svartar línur mælingu á heildar myndsviði. 
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Mynd 8. Lateral mynd af brjóstholi skoðuð á skjá röntgentækis. 

Á lateral myndum skoðaðar á skjá röntgentækis var mæld ódeyfð geislun fyrir framan og aftan 
líkama sem hlutfall (%) af heildar myndsvið. Hvítar línur sýna mælingu á ódeyfðri 

geislun en gráa línan mælingu á heildar myndsviði 

 

 

3.4 Samband exposure index og deviation index 

Á skjá röntgentækis og í PACS birtist bæði deviation index (DI) og exposure index (EI), en einungis 

exposure index var skráð. Target exposure index (EIT) fyrir þessa tilteknu rannsókn af brjóstholi fyrir 

þennan myndnema var þekkt. Þannig var hægt að reikna á hvaða bili exposure index átti að vera til að 

lenda innan ákveðinna marka deviation index (sjá töflu 1) með því að nota formúluna: 

 

EI = EIT x 10 (DI/10) 

 

Myndir á bilinu DI -1 til 1, það er að segja EI frá 63 – 101 fyrir post-ant myndir og EI frá 143 – 227 fyrir 

lateral myndir, voru álitnar vera hæfilega geislaðar. 
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Tafla 1. Dreifing exposure index. 

Taflan sýnir dreifing exposure index miðað við deviation index fyrir post-ant- og lateral myndir. 
Reiknað út frá formúlunni EI* = EIT** x 10 (DI***/10). 

 Post-Ant (EI*) Lateral (EI*) 

DI -3 40 90 

DI -2 51 114 

DI -1 63 143 

DI 0 (EIT**) 80 180 

DI 1 101 227 

DI 2 127 285 

DI 3 160 359 

    *Exposure index 

    **Target exposure index 

    ***Deviation index 

 

 

3.5 Tölfræði 

Fundið var meðaltal og miðgildi exposure index fyrir allar myndir og fyrir hvern þátt sem var skoðaður. 

Útfrá exposure index og target exposure index var reiknað út deviation index. Dreifing deviation index 

var svo fundið fyrir allar myndirnar. Miðað var við DI á bilinu -1 til 1 við að ákveða hlutafall hæfilega 

geislaðra mynda. 

Gerð var aðhvarfsgreining fyrir alla þætti. Einnig var gerð fjölþátta aðhvarfsgreining til að finna út 

hvaða og hversu mikil áhrif mismunandi breytur höfðu á exposure index. Fundinn var fylgnistuðull og 

marktækni hans athugað með t-prófi (2 paried sample t-test). 

Þar sem gögnin voru ekki fullkomlega normaldreifð var einnig gert kendall-test á samfellda breytu 

fyrir hlutfall lungnavefjar á móti kviðarholi til að finna út marktæknina. Fyrir brjóstaskugga, áberandi 

sjúkdómseinkenni og skugga af handleggjum var gert Mann-Whitney U test. Við úrvinnslu gagna og 

uppsetningu niðurstaðna var excel og tölfræðiforitið R-studio notað. 
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4 Niðurstöður 

Samtals voru skoðaðar 475 myndir. 238 post-ant myndir og 237 lateral myndir. Tafla 2 sýnir meðaltal 

og miðgildi exposure index fyrir allar myndir. 

Ef miðað er við að hæfilega mikið geislaðar myndir eru á bilinu DI -1 til 1 voru 52% post-ant mynda 

hæfilega geislaðar og 59% lateral mynda. Tafla 3 sýnir hlutfall mynda miðað við ákveðin bil af 

deviation index. Ekki var hægt að greina aukið suð í undirgeisluðu myndunum (DI undir -3) nema ein 

lateral mynd sem var með DI -4,8 (EI 54). 

Töflu 5 sýnir samantekt á öllum niðurstöðum. 

 

 

Tafla 2. Meðaltal og miðgildi exposure index 

fyrir post-ant og lateral myndir. 

 Meðaltal EI* Miðgildi EI* 

Post-Ant myndir 104 99 

Lateral myndir 188 187 

* Exposure Index 

 

 

Tafla 3. Dreifing deviation index. 

Tafla sýnir hlutfall mynda á bilinu DI -1 til 1, DI -2 til 2 og DI -3 til 3. 

 DI* -1 til 1 DI* -2 til 2 DI* -3 til 3 

Post-Ant myndir 52% 78% 97% 

Lateral myndir 59% 92% 99% 

* Deviation Index 
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4.1 Post-Ant. myndir skoðaðar í PACS 

Fjöldi mælinga á post-ant myndum skoðar í PACS voru 121. Lægsta gildi fyrir EI var 54 og hæsta 195. 

Meðaltal EI fyrir þessar myndir var 104 og miðgildi 99. Lægsta hlutfall lungnavefs var 0,24 og hæsta 

0,81. Meðaltal fyrir hlutfall lungnavefs var 0,60 og miðgildi 0,61. 

Hlutfall lungnavefs á móti kviðarholi á post-ant myndum hafði marktæk áhrif á exposure index. Því 

hærra hlutfall lungnavefs því meiri líkur voru á að fá hátt EI (sjá mynd 9). 

 

 

 

Mynd 9. Samband exposure index og hlutfall lungnavefs, post-ant myndir. 

Hér er r = 0,26 (p-gildi 0,0034) og r2  = 0,07, það er að segja 7% af breytileikanum í exposure 

index skýrist af hlutfalli lungnavefjar á móti kviðarholi. *Exposure Index 

 

 

Fjöldi mynda með brjóstaskugga voru 43 og var meðaltal exposure index fyrir þessar myndir 95 

(miðgildi 93). Fjöldi mynda án brjóstaskugga voru 78 og meðaltal exposure index 109 (miðgildi 103). 

Hér fékkst marktæk fylgni upp á 0,25 (p-gildi 0,006). Áberandi brjóstaskuggi er líklegur til að lækka 

exposure index. 

 

Fjöldi mynda án áberandi sjúkdómseinkenna voru 100 og meðaltal exposure index fyrir þessar 

myndir var 108 (miðgildi 103). Fjöldi mynda með áberandi sjúkdómseinkenni voru 21 og meðaltal 

exposure index 86 (miðgildi 87). Hér fékkst marktækur fylgnistuðull upp á 0,31 (p-gildi 0,0005). Líklegt 

er að fá lægra exposure index ef áberandi sjúkdómseinkenni með hærri röntgenþéttni er til staðar. 
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Samkvæmt fjölþátta aðhvarfsgreiningu hefðu öll atriði sem hér voru skoðuð, það er að segja hlutfall 

lungnavefjar, brjóstaskugga og áberandi sjúkdómseinkenni, marktæk áhrif á exposure index. 

 

4.2 Lateral myndir skoðaðar í PACS 

Fjöldi mælinga á lateral myndum skoðaðar í PACS voru 120. Lægsta gildi fyrir exposure index var  hér 

97 og hæsta 342. Meðaltal exposure index fyrir þessar myndir var 190 (miðgildi 189). Lægsta hlutfall 

lungnavefjar var 0,17 og hæsta 0,78. Meðaltal fyrir hlutfall lungnavefjar var 0,57 (miðgildi 0,56). 

Fyrir lateral myndir hefði hvorki hlutfall lungnavefjar né áberandi skuggi af handleggjum marktæk 

áhrif á exposure index (p-gildi 0,7998). 

Fjöldi lateral mynda án áberandi skugga af handleggjum voru 85 og meðaltal exposure index fyrir 

þessar myndir var 188 (miðgildi 188). Fjöldi mynda með skugga af handleggjum voru 35 og meðaltal 

exposure index 196 (miðgildi 190). Ekki heldur hér fékkst marktæk fylgni (p-gildi 0,42). 

Við fjölþátta aðhvarfsgreiningu fékkst engin marktækni fyrir neina þætti fyrir lateral myndir skoðaðar 

í PACS. 

 

4.3 Myndir skoðaðar á skjá röntgentækis 

Á skjá röntgentækis var upphaflega myndin skoðuð eins og hún var áður en búið var að breyta blendu. 

Hér voru skoðaðar 234 myndir (117 post-ant og 117 lateral) og einungis var mælt hlutfall ódeyfðrar 

geislunar af heildar myndsvæði. 

Fjöldi mynda þar sem blendu hefði verið breytt voru: 

 Post-ant 24 st (sem voru 20,5% af heildarfjöldanum) 

 Lateral 40 st (sem voru 34,2% af heildarfjöldanum) 

 

Magn ódeyfðrar geislunar á post-ant myndum hefur marktæk áhrif á exposure index (p-gildi 2,1e-11). 

Meðaltal exposure index fyrir myndir með 1,5% og lægra hlutfall ódeyfðrar geislunar var 87. En 118 

fyrir myndir með yfir 1,5% ódeyfðrar geislunar (sjá töflu 4). 
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Tafla 4. Meðaltal exposure index á post-ant myndir skoðaðar á skjá röntgentækis 

miðaða við hlutfall ódeyfðrar geislunar. Bæði fyrir allar myndir og einungis þær sem voru ekki 
með áberandi skugga af brjóstum eða sjúkdóm eða með undir 50% lungnavef.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   *Exposure index 

 

Ef myndir með áberandi brjóstaskugga, áberandi sjúkdómseinkenni og með minni en 50% 

lungnavef, voru teknar frá fékkst enn hærri fylgni á milli exposure index og ódeyfðrar geislunar. 

Fylgnistuðull, ef allar myndir voru teknar með, var 0,57. Án mynda með aukinn skugga fékkst 

fylgnistuðull upp á 0,66. 44% af breytileikanum í exposure index skýrist af magni ódeyfðrar geislunar 

(sjá mynd 11). Einnig fékkst hærri fylgni fyrir ódeyfða geislun til hliðar (r = 0,71) en ódeyfð geislun fyrir 

ofan axlir (r = 0,39). Ef einungis er skoðuð ódeyfð geislun til hliðar við sjúklingi skýrist 50% af 

breytileikanum á exposure index af magni ódeyfðrar geislunar sem lendir á myndnema. 

Á lateral myndum fannst einungis marktækt samband á milli exposure index og magns ódeyfðrar 

geislunar fyrir framan líkama (p-gildi 0,0002). Hér fékkst marktækur fylgnistuðull upp á 0,37 (sjá mynd 

14) og 11% af breytileikanum skýrist af magni ódeyfðrar geislunar fyrir framan líkama. Ef aðeins 

myndir án skugga frá handleggjum og með hlutfall lungnavefs yfir 50% voru teknar með fékkst enn 

hærri fylgni eða 0,43. Engin marktæk fylgni fékkst fyrir samband exposure index og ódeyfðrar 

geislunar fyrir aftan sjúkling (p-gildi > 0,05). Ekki heldur fékkst marktækt samband ef öll ódeyfð geislun 

var tekin með. Þó mældist hlutfallslega meiri geislun fyrir aftan sjúkling (0,50%) en fyrir framan 

(0,33%). 

 

Ódeyfð geislun (%) EI* (allar myndir) EI* (án skugga) 

0-0,49 83 84 

0,5-0,99 91 96 

1-1,49 91 90 

1,5-1,99 124 115 

2-2,49 109 121 

2,5-2,99 102 104 

3-3,49 102 103 

3,5-3,99 121 137 

4-4,49 131 137 

4,5-4,99 130 141 

5-5,49 141 138 

5,5-5,99 128 engar mælingar 

<6 155 155 
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Mynd 10. Samband ódeyfðrar geislunar og exposure index fyrir post-ant myndir 

eftir að myndir með aukinn skugga hafa verið teknar frá. Hér er r = 0,66 (p-gildi <0,0001) 

*Exposure Index 

 

 

 

 

Mynd 11. Samband exposure index og ódeyfðrar geislunar á lateral myndum. 

Hér er r = 0,34 (p-gildi 0,0002) og 11% af breytileikanum á exposure index skýrist af magni 
ódeyfðrar geislunar sem lendir á myndnema fyrir framan sjúkling. *Exposure Index 
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Tafla 5. Samantekt af niðurstöðum fyrir allar myndir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Umræða  

Niðurstöðurnar gefa til kynna að innstilling og afblendun hefur áhrif á geislunarvísa. Þó aðallega á 

post-ant myndir af brjóstholi. Innri þættir sem hafa áhrif á röntgenþéttni líkamsvefja, svo sem 

brjóstaskuggi og ákveðin sjúkdómseinkenni, hafa einnig marktæk áhrif á geislunarvísa. 

Athygli vekur að magn ódeyfðrar geislunar á post-ant myndum hefur talsverð áhrif miðað við aðra 

þætti sem voru skoðaðir hér. Í ljósi þess að flestir geislunarvísar eru reiknaður út frá VOI á 

birtudreifingarrit þar sem frumgeislun og dreifigeislun sem lendir utan myndefnis hefur verið reiknað í 

burtu (7), bendir þetta til að útreikningurinn á exposure index er öðruvísi á þessu tiltekna tæki eða að 

útreikningurinn á exposure index út frá birtudreifingu er ekki það nákvæm að áhrifin frá ódeyfðri 

geislun hverfur alveg. Það virðist vera misjafnt milli myndnema hversu stór svæði eru notuð til að 

reikna út exposure index og einnig virðist vera hægt að hafa svæðið misjafnlega stórt eftir því hvaða 

líkamshluti er verið að mynda. Þó er mælt með því að nota að minsta kosti 40% af flatarmáli 

myndnema við útreikning á geislunarvísum (9). Niðurstöður úr þessari rannsókn benda til að illa 

afblenduð mynd getur gefið geislunarvísi sem segir að mynd er yfirgeisluð þó að svo sé ekki. 

Óþarflega stór blenda minnkar/lækkar myndgæði á sama tíma og það leiðir til hærra geislaálags á 

sjúklingi (6). Þess vegna er hægt að áætla að ef hár geislunarvísir fæst án þess að mynd er yfirgeisluð 

gæti það bent til að einhverju er hægt að breyta við framkvæmd myndatökunnar til að hámarka 

myndgæði og lágmarka geislaálag. 

Þættir Post-ant myndir Lateral myndir 

Hærra hlutfall lungnavefs Hækkar exposure index Engin marktæk áhrif 

Áberandi brjóstaskuggi Lækkar exposure index Var ekki kannað 

Áberandi sjúkdómseinkenni Lækkar exposure index Var ekki kannað 

Skuggi af handleggjum Á ekki við Engin marktæk áhrif 

Ódeyfð geislun samtals Hækkar exposure index Engin marktæk áhrif 

Ódeyfð geislun til hliðar Hækkar exposure index Á ekki við 

Ódeyfð geislun ofan axlir Hækkar exposure index Á ekki við 

Ódeyfð geislun anterior Á ekki við Hækkar exposure index 

Ódeyfð geislun posterior Á ekki við Engin marktæk áhrif 
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Niðurstöðurnar benda til að hlutfall á milli líkamsvefja hafa marktæk áhrif á exposure index, ef 

munur er á röntgenþéttni þeirra. Sem dæmi má nefna munur á milli lungnavefs og kviðarhols eins og 

var skoðað hér. Hreinn lungnavefur er með lægri röntgenþéttni en kviðarholi og hleypir þar af leiðandi 

meiri geislun í gegn og meiri geislun nær myndnema. Það leiðir af sér mun á pixelgildum/grátónum 

sem exposure index er reiknaður út frá. Eftir því sem hlutfall lungnavefs er hærra aukast líkurnar á því 

að fá hátt gildi á exposure index. Þessi áhrif koma hins vegar ekki fram á lateral myndum. Ein skýring 

á því gæti verið að munurinn á pixelgildum/grátóna lungnavefs og kviðarhols er minni á lateral 

myndum en á post-ant myndum meðal annars vegna hlutfallsmeiri hjartaskugga og brjósthrygg. 

Pixelgildi fyrir lungnavef á lateral mynd er því nær pixelgildi fyrir kviðarhol en á post-ant mynd og 

áhrifin frá hlutfalli á milli hreins lungnavefs og kviðarhols á exposure index verða þar af leiðandi minni. 

Flest röntgentæki geyma dæmigerða birtudreifingu fyrir tilteknar rannsóknir (14). Þessi birtudreifing 

tekur þá líklega mið af þeim hlutföllum á milli líkamsvefja sem eru algengust. Ef geislunarvísir er svo 

reiknaður út frá birtudreifingu og miðað er við þessa dæmigerðu birtudreifingu við ákvörðun um 

æskilegt gildi á geislunarvísi, mun mynd með öðruvísi hlutföll á milli líkamsvefja gefa gildi sem víkur frá 

æskilegu gildi. Þar sem alltaf mun verða ákveðin dreifing á hlutföllum á milli líkamsvefja og ýmis innri 

atriði til staðar sem hafa áhrif á röntgenþéttni og þar af leiðandi einnig á birtudreifinguna, mun alltaf 

verða ákveðin dreifing á gildi geislunarvísa. 

Aukin á röntgenþéttni og að geislunarvísar eru reiknaðir út frá pixelgildum er líklega skýringin á því 

að brjóstavefur og sum sjúkdómseinkenni, svo sem æxli, mikil lungnabólga og hjartastækkun, hafa 

marktæk áhrif til hækkunar á exposure index. Þar sem þessir líkamsvefir eru með aukna röntgenþéttni 

og taka í sig meiri geislun, lendir minni geislun á myndnema og pixelgildin verða lægri en fyrir hreinan 

lungnavef og exposure index lækkar. Gerviliðir geta haft samsvarandi áhrif á geislunarvísirinn þar sem 

þær hafa meiri röntgenþéttni en bein. Af sömu ástæðu ættu breytingar sem lækka röntgenþéttni, t.d. 

vöntun á nýru, hækka exposure index (9). 

Exposure index er í öllum tilvikum hærra fyrir lateral myndir en post-ant myndir. Ein hugsanleg 

skýring á því getur verið að líkaminn er yfirleitt þykkari í lateral stöðu en post-ant stöðu og þar af 

leiðandi þarf meiri geislun (hærri mA) til að búa til góða mynd. Þar af leiðandi lendir meiri geislun á 

myndnema. 

 

5.1 Dreifingu exposure index 

Allar myndir sem voru skoðaðar í þessari rannsókn voru af brjóstholi, teknar með sömu kV, sjálfvirkri 

geislunarstýringu, dreifigeislasíu og 180 FFF og þrátt fyrir það varð ákveðin dreifing á exposure index 

og aðeins rúmlega helmingur mynda lenti á bilinu DI -1 til 1 (sjá töflu 3). Þetta bendir til að ýmsir þættir 

eins og innstilling og afblendun og innri þættir, sem hafa áhrif á röntgenþéttni vefja, hafa marktæk áhrif 

á geislunarvísa. Eins og áður hefur verið rætt er líkleg skýring á þessari dreifingu að exposure index er 

reiknað út frá því sem telst eðlileg birtudreifing. Allt sem veldur frávikum frá henni hefur einnig áhrif á 

geislunarvísinn. Þar sem ákveðinn breytileiki er talinn eðlilegur í birtudreifingu verður ákveðin dreifing 
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á geislunarvísa einnig að teljast vera eðlileg. Spurningin er þá hversu mikil dreifing á geislunarvísum 

er talin eðlileg og óhjákvæmileg. Þetta er eitthvað sem væri vert að rannsaka nánar. 

Dreifing á exposure index, og þar af leiðandi deviation index, er hér svipuð og hefur fengist úr 

sambærilegum rannsóknum (23). 52% post-ant mynda og 59% lateral mynda voru á bilinu DI -1 til 1 

sem þýðir að þær voru hæfilega mikið geislaðar. Ef mynd er undirgeisluð, það er að segja ef DI er 

undir -1 er mælt með að skoða myndina og endurtaka rannsóknina aðeins ef suð (í þessu tilviki 

skammtasuð) er það mikið að það rýrir greiningargildi myndarinnar. Líkurnar á því að þurfa endurtaka 

undirgeislaða mynd eru mestar ef DI er undir -3. AAPM (8) mælir með að endurtaka mynd með DI 

undir -3 en aðrir mæla með að skoða og meta myndina með tilliti til greiningargildis áður en hún er 

endurtekin (9). Á sama hátt er mælt með að aðeins endurtaka yfirgeislaða mynd, það er að segja ef DI 

er yfir 1, ef það verður mettun á myndnema á þeim svæðum sem skipta máli fyrir greiningu.  DI 3 þýðir 

að 100% meiri geislun en talið er hæfilegt hefur náð til myndnema. Þó að myndin getur verið góð 

verður geislaálag á sjúklinginn óþarflega hátt og er tilefni til að athuga með ástæðuna fyrir þessu til að 

koma í veg fyrir að það gerist aftur. 

Þar sem í flestum tilvikum er auðveldara að laga yfirgeislaða stafræna röntgenmynd en 

undirgeislaða eru meiri líkur á að þurfa að endurtaka mynd sem með DI undir -3 en DI yfir 3. Í þessari 

rannsókn voru 97% post-ant mynda og 99% lateral mynda innan DI -3 til 3. Þar sem allar myndir sem 

hér voru skoðaðar voru metnar að vera næganlegar góðar til greiningar var engin ástæða til að 

endurtaka þær myndir sem lentu utan þessara marka. Athyglisvert hefði verið að skoða deviation 

index fyrir brottkastið, það er að segja myndir sem voru ekki notaðar til greiningar. Það mundi gefa 

nákvæmari dreifingu á geislunarvísa fyrir allar teknar röntgenmyndir þar sem hugsanlegt er að hlutfall 

undir- og yfirgeislaða mynda er hærra í brottkastinu. Einnig væri áhugavert að skoða hversu líklegt er 

að ástæðan fyrir brottkasti á myndum er röng geislun eða hvort það eru aðrar ástæður sem er 

algengari eins og erlendar rannsóknir benda til (3, 4). 

Þar sem það er erfitt og í flestum tilvikum ógerlegt að hafa áhrif á líffræðilega þætti eins og 

brjóstaskugga, sjúkdómseinkenni og hlutfall á milli líkamsvefja, mun alltaf vera ákveðin dreifing á 

deviation index og eitt og eitt gildi lendir utan æskilegra marka. Það sem er hins vegar hægt að hafa 

áhrif á eru tæknilegir þættir eins og innstilling og afblendun. Hlutfall á milli kviðarhol og lungnavefjar er 

hins vegar hægt að hafa áhrif á með því að vanda innstilling, minnka blendu og hafa minna með af 

kviðarholinu. Þannig eykst hlutfall lungnavefs á myndinni. Með því að minnka blendu og vanda 

innstilling minnkar geislaálag á sjúklinga og myndgæði aukast (6). Einnig er líklegt að dreifing 

exposure index minnkar. Þannig er hægt að áætla að vönduð og stöðluð vinnubrögð geislafræðinga 

leiðir af sér minni dreifing á geislunarvísum. 

Áður en mynd er endurtekin vegna þess að geislunarvísir gefur til kynna að hún er undir- eða 

yfirgeisluð þarf að huga að þeim þáttum sem geta lækkað eða hækkað geislunarvísirinn og hvort þær 

geta verið ástæðan. Of hár eða lágur geislunarvísir segir ekki alltaf allt. 
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5.2 Notkun á Geislunarvísum 

Bent hefur verið á að hægt er að nota geislunarvísa við gæðaeftirlit röntgenrannsókna (18), (24). Þar 

sem ýmislegt getur haft áhrif á geislunarvísa er ekki hægt að skoða gildi fyrir stakar rannsóknir eða 

fáar rannsóknir, heldur þarf að skoða tölur fyrir mikinn fjölda rannsókna. Ef miðgildi og/eða meðaltal 

geislunarvísa eru mjög frábrugðin ráðlögðum gildum er tilefni til að athuga og finna skýringuna á því. 

Einnig þarf að hafa í huga að ráðlögð gildi eru aðeins ráðlögð gildi. Það getur verið munur á milli 

röntgendeilda og stofnana hvaða myndgæði er sóst eftir. Þetta vandamál leysist hinsvegar með því að 

nota deviation index, þar sem target exposur index er valið og tekur mið af þeim myndgæðum og 

aðstæðum sem er sóst eftir á hverjum stað. Framleiðendur röntgentækja hafa hingað til gefið út 

leiðbeinandi gildi fyrir sína eigin geislunarvísa. En til eru rannsóknir sem hafa sýnt fram á að oft er 

hægt að fá ásættanleg myndgæði með minni geislun en þarf til að ná upp þessum gildum (20), (21) . 

Geislunarvísar geta verið gott verkfæri til að koma auga á skammtaskrið. Ef meðaltal og miðgildi 

fyrir geislunarvísa hækkar yfir tíma bendir það til að skammtaskrið er til staðar. Að koma auga á og 

koma í veg fyrir skammtaskrið er mikilvægur hlutur þegar kemur að halda geislaálagi á sjúklinga í 

lágmarki. 

Þó að einstakir geislunarvísar segir ekki allt um gæði mynda geta þær verið ágætis verkfæri fyrir 

geislafræðinga til að meta hvort hæfilega mikil geislun hefur verið notuð og til að auðvelda breytingu 

og val á tökugildum fyrir komandi röntgenmyndatökur. Geislunarvísar eru einnig gott verkfæri til að 

nota við kennslu og fyrir geislafræðinema í þjálfun til að auðvelda það að átta sig á hvort hæfilega mikil 

geislun hefur verið notuð við myndatökuna (5). 

 

 

6 Ályktanir 

Að skoða geislunarvísa getur verið gagnlegt þegar kemur að gæðastarfi röntgenrannsókna. En hafa 

þarf í huga að ýmislegt hefur áhrif á geislunarvísa og að skoða gildi fyrir einstakar myndir segir ekki 

allt. Þó að gefið er upp innan hvaða marka er æskilegt að sækjast eftir að fá og geislafræðinga til að 

vanda sig við vinnuna, mun alltaf vera ákveðin dreifing á gildunum. Spurningin er þá hversu mikil 

dreifing er eðlileg og hversu hátt hlutfall undir- eða yfirgeislaðra mynda er hægt að sætta sig við. 

Ef geislunarvísir gefur til kynna að mynd er yfir- eða undirgeisluð þarf að athuga hvort eitthvað 

annað en röng tökugildi hafa haft áhrif áður en ákvörðun um að endurtaka myndina er tekin. 

Með því að skoða geislunarvísa fyrir mikinn fjölda mynda er aftur á móti hægt að koma auga á 

frávik svo sem skammtaskrið eða að þörf er á að endurskoða framkvæmd ákveðinna rannsókna, til 

dæmis tökugildi. Ef meðaltal og miðgildi geislunarvísa víkur mikið frá ráðlögðum gildum getur verið 

þörf á endurmenntun geislafræðinga til að lækka geislaálag á sjúklinga á sama tíma og hægt væri að 

bæta myndgæði. 
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