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Ágrip 

Inngangur: Myndgæði í röntgenrannsóknum skipta miklu máli fyrir sjúkdómsgreiningu, eftirfylgni eða 

meðferð fyrir skjólstæðinga. Myndgæði í stafrænum röntgenrannsóknum einkennast af birtustigi, 

kontrast, flatarupplausn, bjögun og suði. Ekki er hægt að tryggja bestu mögulegu myndgæði hverrar 

myndar og því geta orðið myndgallar. Margar tegundir eru til af myndgöllum en þegar myndgallar birtast 

á röntgenmynd er þörf fyrir að endurtaka myndina sem hækkar geislaskammt skjólstæðings.  

Markmið: Að kanna hvort fatnaður skjólstæðinga eða önnur efni í kring um þá í lungnamyndatökum hafi 

áhrif á myndgæði í röntgenmyndum. 

Efni og aðferðir: Framkvæmd var rannsókn á röntgentæki. Duke líkan, fatnaður og lín voru notuð til 

þess að meta hvort að myndgallar komi út frá fatnaði og líni á röntgenmynd. Duke líkan var stillt upp fyrir 

bæði lungnamynd á standi og lungnamynd á lausri myndplötu. Teknar voru viðmiðunarmyndir. Líkanið 

var svo klætt í fatnað og myndað. Geislunarvísarnir og flatargeislun var skráð fyrir hverja mynd fyrir sig. 

Út frá þessum myndum var metið hvort að myndgallar birtust. Myndunum var gefið myndgæða stig. 

Lesið var úr myndunum á röntgen- og úrlestrarskjá. Rannsakandi las úr myndunum og var annar aðili 

fenginn til að lesa úr myndunum til að auka á áreiðanleika rannsóknarinnar. Við úrvinnslu á niðurstöðum 

var notast við forritið Microsoft Excel. Meðaltal og staðalfrávik var fundið fyrir geislunarvísana og 

flatargeislunina bæði fyrir viðmiðunar- og rannsóknarmyndirnar. Meðaltal og staðalfrávik var fundið fyrir 

röntgen- og úrlestarskjá. Staðalfrávik var fundið fyrir myndgæða stig milli rannsakanda og annars 

aðilans. Meðaltal var reiknað fyrir samanburð á milli viðmiðunar- og rannsóknarmyndirnar eftir því hvor 

myndplatan var notuð.  Chi-square próf var framkvæmt til að meta hvort að samhengi var á milli geislunar 

og  myndgallar. Parað t-próf var framkvæmt til að meta hvort að tölfræðilega marktækur munur væri á 

milli myndgæða stiga milli röntgen- og úrlestraskjás. Annað parað t-próf var framkvæmt til að meta hvort 

að marktækur munur væri á myndgæða stigum milli annars aðilans og mat rannsakanda.  

Niðurstöður: Myndgallar birtust á myndum þar sem fatnaður var til staðar á lungnamynd á standi. Minna 

var um að myndgallar birtust á lungnamyndum á lausri myndplötu. Geislunarvísir og flatargeislun voru 

töluvert hærri fyrir lungnamynd á lausri myndplötu heldur en fyrir lungnamynd á standi. Ekki var 

marktækur munur á milli tölvuskjáa eða myndgæða stiga á milli rannsakanda og annars aðilans. Fleiri 

myndgallar greindust á lungnamynd á standi heldur en á lungnamynd á lausri myndplötu.  

Ályktun: Út frá niðurstöðum er hægt að álykta að allur fatnaður getur leitt til myndgalla í 

lungnarannsóknum.   
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1 Inngangur  

Tilgangur röntgenrannsókna er sjúkdómsgreining, eftirfylgni eða meðferð fyrir skjólstæðinga (1). 

Mikilvægt er að tryggja myndgæði í röntgenrannsóknum með tilliti til rannsóknar til að ávinningur 

skjólstæðingsins verði sem mestur úr rannsókninni. Myndgæði í röntgenrannsóknum einkennast af 

hugtökunum kontrast, suði og flatarupplausn. Til að ná þeim markmiðum er varða gæði í mynd þarf að 

huga að hugbúnaði myndvinnslukerfis sem og innstillingu og tökugildi myndarinnar (2). Ekki er hægt að 

tryggja bestu mögulegu myndgæði hverrar myndar og því geta orðið myndgallar. Myndmóttakarar, 

myndvinnsla eða myndefni geta leitt af sér myndgalla sem skemma greiningargildi myndarinnar og auka 

líkur á þörf fyrir endurtekningu myndar. Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvort að fatnaður 

skjólstæðings eða annað efni hafi áhrif á myndgæði í röntgenmynd.  

 

 Röntgengeislar 

Röntgengeislar eru rafsegulbylgjur en allar rafsegulbylgjur ferðast á ljóshraða. Rafsegulbylgjur eru á 

tíðni rófi og eru notuð mismunandi heiti yfir mismunandi tíðni rafsegulbylgja. Dæmi um mismunandi 

rafsegulbylgjur er sýnilegt ljós og örbylgjur (3). Rafsegulrófið hefur tvo enda, annar endinn er orkumeiri 

og hefur hærri tíðni heldur en hinn. Á orkumeiri endanum er jónandi geislun og á orkuminni endanum er 

ójónandi geislun. Dæmi um jónandi geislun er röntgengeislun og ójónandi geislun eru örbylgjur. Við 

jónun er rafeind fjarlægð frá sameind eða frumeind, sem verður við það rafhlaðin. Jónandi geislun hefur 

mikla orku og getur breytt sameindum í líkamanum. Jónandi geislun getur því valdið erfðafræðilegum 

breytingum í frumum líkamans sem geta haft skaðleg áhrif á starfsemi þeirra (4).  

 

1.1.1 Hegðun geislans 

Röntgengeislinn víxlverkar við það efni sem hann fer um með tilviljunarkenndum hætti. Víxlverkun er 

háð orku ljóseinda og sætistölu frumeinda þess efnis sem um ræðir. Víxlverkun skiptist í compton hrif, 

ljósröfun og paramyndun (5, 6). Compton hrif er þegar ljóseind rekst á rafeind, gefur henni hluta af orku 

sinni og breytir jafnframt um stefnu. Við compton hrif verður til dreifigeislun. Dreifigeislun er þegar 

frumgeisli endurkastast af líkamsvef myndefnis með breyttri orku og fer í allar áttir. Dreifigeislun er 

óumflýjanleg í myndgerð.  Þykkt myndefni eykur líkur á dreifigeislun en dreifigeislun minnkar myndgæði 

og er vandamál varðandi geislavarnir. Ljósröfun er þegar ljóseind rekst á rafeind og gefur henni alla orku 

sína. Ljósröfun er ríkjandi fyrir lág orku geislun. Hluti geislunar stöðvast í myndefninu við ljósröfun. 

Paramyndun er þegar orka ljóseindar er meiri en rúmlega 1 MeV, þá getur ljóseindin myndað rafeind og 

andrafeind. Þegar andrafeind rekst síðar á rafeind mun það leiða til myndunnar tveggja ljóseinda, hver 

með orkuna 511 keV (6, 7).  
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1.1.2 Helmingunarþykkt  

Sú þykkt sem deyfir upphaflega styrk geislans um helming kallast helmingunarþykkt (e. half value layer, 

HVL) (6). Geislun sleppur betur í gegnum efni af lágum sætistölum en efni úr þungum frumefnum. Því 

þykkara sem myndefnið er því verr sleppur geislun í gegnum það og þarf því gjarnan að auka orku 

geislans.  

 

1.1.3 Tökugildi  

Tökugildin kílóvolt (e.kilovolt, kV) og milliampere (mA) hafa áhrif á geisla. Háspenna eða kV stjórnar 

orku geislans. Orka geislans þarf að vera hæfileg til þess að geislinn nái að fara í gegnum efni, þarf því 

að íhuga hvaða líkamspart er verið að mynda og velja kV út frá því. Orkan má ekki vera of mikil eða of 

lítil til þess að geislinn nái að bera með sér þær upplýsingar um myndefnið sem þarf til myndgreiningar. 

Til dæmis þyrfti minni kV þegar mynda á hönd heldur en mjaðmagrind. Kostur við að hafa há kV er að 

geislaskammti skjólstæðings er haldið niðri. Áður fyrr voru notaðar filmur og var sífellt reynt að ná réttum 

kontrast en með tilkomu stafrænna mynda hafa kV ekki eins mikil áhrif á kontrastinn líkt og í 

filmumyndum þar sem hægt er að laga kontrastinn eftir á í myndvinnslukerfinu (8). Straumur eða mA 

losar rafeindir sem ræður fjölda ljóseinda. Tökugildið mAs (e.milliampere second) segir okkur fjölda 

ljóseinda á tíma og er fundið með því að margfalda mA með tíma. Þær ljóseindir sem hafa lága orku 

geta minnkað myndgæði og aukið geislaskaða í vef skjólstæðings. Til að hámarka gæði rannsóknar er 

best að hafa eins fáar ljóseindir og mögulegt er með hárri orku. 

 

1.1.4 Aðrir þættir tengdir röntgenmyndatöku 

Til þess að fá góð myndgæði þurfa aðrir þættir tengdir röntgenmyndatöku að vera í lagi. Aðrir þættir eru 

dreifigeislasía, þéttni (e.density), fókuspunktur, filter og fókus filmu fjarlægð (FFF).  Dreifigeislasía er 

notuð til þess að minnka dreifigeislun á myndnema. Dreifigeislasía skal vera notuð þegar verið er að 

mynda líkamshluta sem eru þykkari en 10 cm. Dreifigeislasía minnkar dreifigeislun sem lendir á 

myndnema (8). Hægt er að velja stillingu fyrir þéttni í röntgentækjum en þéttni á mynd segir til um magn 

geislunar sem lendir á myndnema. Ef að þéttnin er 1 jafngildir það 12.5% aukningu, þéttni hækkuð í 2 

þá er það aukning um 25% af ljóseindum á myndnema. Fókuspunktur er svæðið þar sem röntgengeislar 

losna úr röntgenlampa en hægt er að ákveða stærðina fyrir fókuspunkt. Stærð fókuspunkts hefur áhrif 

á óskerpu myndar en eftir því sem fókuspunkturinn er minni því lengur verður geislunartíminn sem ýtir 

undir óskerpu vegna hreyfingar í mynd (2). Filter er notaður til þess að minnka magn ljóseinda af lágri 

orku og filmu fókus fjarlægð er sú fjarlægð sem er á milli röntgenlampa og myndnema.  
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 Stafrænt myndkerfi  

Í stafrænni myndatöku (e. digital radiography, DR) vinnur tölva úr gögnum varðandi skjólstæðing. 

Gögnin koma frá þráðlausri stafrænni myndplötu sem samanstendur af einingum sem heita dílar (e. 

pixel) (9). Í myndgreiningu táknar hver díll minnstu einingu myndarinnar. Dálkar og raðir af dílum mynda 

fylki (e. matrix). Út frá úrvinnslu tölvunnar á gögnum sem myndplatan sendir frá sér verður til stafræn 

mynd (e. digital image) sem er tvívíddarmynd (e. two dimensional, 2D).  Til þess að hægt sé að skoða 

stafrænar myndir þarf tækið að hafa  tölvustýrikerfi og hugbúnað. Notast er við stafræna myndvinnslu til 

að vinna úr myndum en stafræn myndvinnsla felur í sér kerfisbundna beitingu á stærðfræðiformúlum 

sem kallast algorithmar. Tölvan notar algorithma til að afla allra upplýsinga sem hægt er að fá úr gögnum 

til þess að vinna upp mynd sem birtist svo á tölvuskjá í myndvinnslukerfinu (8). Fjöldi, stærð og dýpt díla 

ásamt stærð fylkis hefur mikil áhrif á myndgæðin í DR en farið verður betur í það hér neðar.   

 

 Myndgæði 

Sex þættir eru notaðir til að meta myndgæði (e. image quality) í DR.  

 Birtustig 

 Kontrast  

 Flatarupplausn  

 Bjögun  

 Suð 

 Geislunarvísar 

 

Röntgenmynd er samansafn af röntgengeislum sem hafa farið í gegnum myndefni. Hver geisli fer misvel 

í gegnum mismunandi líkamsvefi og er mynstrið í geislanum skráð til að búa til röntgenmynd (9). 

Mynstrið í geislanum er myndað út frá mismunandi þéttni líkamsvefjar og segir til um magn geislunar 

sem lendir á myndnema. Þegar líkamsvefur er þéttur þá kemst minna magn af geisla í gegnum hann 

heldur en fyrir líkamsvef sem hefur minni þéttni (8). 

Með auknum myndgæðum er reynt að minnka myndgalla sem geta skemmt greiningargildi myndar. 

Myndgallar auka þörf á endurtekningu mynda sem um leið eykur geislaskammt. Geislaskammtur og 

myndgæði haldast í hendur því alltaf skal hafa í huga hina alþjóðlegu reglu um að hafa geislaskammt 

eins lágan og mögulegt er með tilliti til rannsóknar (e. as low as reasonably achievable, ALARA) (10, 

11). 
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1.3.1 Birtustig 

Birtustig er styrkleikur ljóss, sem táknar einstaka díla í mynd á tölvuskjá. Myndvinnsluhugbúnaður 

stjórnar birtustigi með því að nota fyrirfram ákveðna algorithma fyrir myndvinnslu. Stafrænt 

myndvinnslukerfi er hannað til að sýna með stafrænum hætti hámarksgæði birtustigs á breiðri spönn 

tökugilda. Notandinn getur aðlagað birtustig eftir að röntgenmynd hefur verið tekin. Þegar birtustig 

myndar er hátt verður myndin ljós en þegar það er lágt þá verður myndin dekkri (8, 9). 

 

1.3.2 Kontrast 

Kontrast eða birtuskil (e. contrast) er skilgreint í DR sem mismunandi birtustig milli þeirra hluta myndar 

sem eru ljósir og dökkir. Skilgreiningin á kontrast í DR og í filmumyndum er mjög svipuð sem er að 

kontrast er mismunandi þéttni milli samliggjandi líkamsvefja í mynd. Kontrast er einn af mikilvægustu 

þáttum þegar kemur að myndgæðum en án kontrast væri engin röntgenmynd (6). Líkamsvefir hafa 

mismunandi þéttni og kontrast gerir líkamsvefina sýnilega á röntgenmynd ásamt útlínum líkamsvefja. 

Mikill munur á þéttni gefur háan kontrast en lítill munur á þéttni gefur lágan kontrast. Hár kontrast sést á 

mynd sem svart og hvítt eins og sjá má á mynd 1. Lágur kontrast gefur gráskala (e. grayscale) en 

gráskali er litasvið frá hvítu yfir í svart eins og sjá má á mynd 2 (8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Hákontrast mynd  

Á myndinni er hár kontrast sem gefur lítinn gráskala. Svart og hvítt er einkennandi litir á mynd með 

háan kontrast (8).  
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Mynd 2. Lágkontrast mynd   

Myndin sýnir lágkontrast mynd af lungum og er meira um grátóna til staðar í myndinni heldur en í 

hákontrast mynd. Gráskalinn gefur betri sýn yfir mismunandi líkamsvefi (8).  

 

Tökugildin kV hefur áhrif á kontrast. Því hærri sem kV eru því meiri geisli kemst í gegnum myndefnið. 

Með hærra gildi kV verður meiri geislun á myndnema og verður kontrast hár á mynd. Lægri gildi kV 

gefur meiri grátóna mynd og því lægri kontrast þar sem orka geislans er minni. Myndvinnslukerfi getur 

þó breytt kontrast eftir myndatöku.    

Kontrastupplausn í DR vísar til getu myndvinnslukerfis til að greina á milli líkra líkamsvefja. Hver díll 

í röntgenmynd er einn grátónn sem kemur upp á tölvuskjá en dýpt dílanna stjórnar grátónunum í mynd. 

Því meiri dýpt sem er í dílunum í myndakerfinu fæst hærri kontrastupplausn en með hærri 

kontrastupplausn fást fleiri grátónar í mynd (8).  

 

1.3.3 Flatarupplausn 

Flatarupplausn (e.resolution) segir til um hversu góð skerpa er í röntgenmynd eða hversu vel er hægt 

að greina tvo hluti frá hvor öðrum. Þegar flatarupplausn er góð og hægt er að greina línur eða smáa 

hluti frá hvor öðrum eru myndgæði betri.   

Hreyfing, stærð fókuspunkts, geislunartími og stærð díla hafa áhrif á flatarupplausn. Tvennskonar 

hreyfingar eiga sér stað í mannslíkamanum en það eru sjálfviljugar hreyfingar og ósjálfviljugar 

hreyfingar. Sjálfviljugar hreyfingar eru hreyfingar sem hægt er að stjórna, eins og öndun eða hreyfing á 

útlimum þegar verið er að mynda. Hægt er að koma í veg fyrir þessar hreyfingar með leiðbeiningum 

varðandi öndun og fyrirmælum varðandi hreyfingu.  Einnig er hægt að nota sandpoka eða svampa til að 
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halda myndefninu í stað. Ósjálfviljugri hreyfingu er ekki hægt að stjórna líkt og hjartslætti eða hreyfingu 

meltingarfæra. Með því að hafa stuttan geislunartíma er hægt að minnka líkur á að þessar hreyfingar 

hafi áhrif á mynd (6, 8).  Því minni sem stærð dílana í myndnemanum er því betri verður flatarupplausn. 

Þar sem áhrifaþátturinn er stærð díla skiptir fylkið einnig máli. Myndnemar sem hafa stórt fylki geta sýnt 

myndir með hárri upplausn (8, 9). 

 

1.3.4 Bjögun 

Bjögun (e.distortion) er rangfærsla myndefnis. Til eru tvær tegundir af bjögun, bjögun á stærð sem er 

einnig kallað stækkun og bjögun á lögun. Engin röntgenmynd sýnir myndefnið jafn stórt og það er í raun 

og veru. Það er vegna þess að stækkun, bjögun eða hvort tveggja er alltaf til staðar í röntgenmyndum 

vegna fjarlægðar myndefnis frá myndnema (e.object image receptor distance, OID). Bjögun er alltaf til 

staðar í röntgenmynd en hægt er að minnka eða stjórna henni. Fjórir þættir hafa áhrif á magn bjögunar 

í röntgenmynd:  

 Fjarlægð frá röntgenlampa að myndnema (e.source image receptor distance, SID) 

 Fjarlægð frá myndefni að myndnema (e.object image receptor distance, OID) 

 Staðsetning myndefnis 

 Stefna geislans 

Öllum þessum þáttum er hægt að stjórna þannig að minni bjögun verði í mynd. SID hefur áhrif á stækkun 

en það er hægt að stjórna því með fjarlægð. Því meiri fjarlægð SID því minni stækkun. Hægt er að sjá 

hvernig fjarlægðin hefur áhrif á stækkun myndefnis á mynd 3. Eins og mynd 4 sýnir getur myndast 

stækkun og bjögun á lögun af völdum OID. Ef myndefnið er langt frá myndnema verður meiri stækkun 

heldur en ef myndefnið er alveg upp við myndnemann (8). 

 

Mynd 3.  Áhrif SID 

Því minni sem SID fjarlægðin er því meiri stækkun verður af myndefninu. Eftir því sem SID er stærra 

því minni stækkun verður á myndefninu (8). 
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Mynd 4. Áhrif OID  

Eftir því sem OID fjarlægðin er stærri verður meiri stækkun á myndefninu en þegar OID er minna (8).  

 

1.3.5 Suð 

Suð (e.noise) eru handahófskenndar truflanir eða lítill skýrleiki í röntgenmynd. Þegar suð er ríkjandi í 

röntgenmynd getur suðið eyðilagt greiningargildin í mynd. Ein leið til þess að útskýra suð í stafrænni 

myndatöku er hugtakið merki á móti suði (e.signal to noise ratio, SNR) (1). Fjöldi ljóseinda sem lenda á 

myndnema er hægt að telja sem merki. Þeir þættir sem hafa neikvæð áhrif á lokaútkomu röntgenmynda 

er lýst sem suði. Þegar SNR er hátt í mynd er merkið hærra en suðið og því hægt að sjá mjúkvefi vel í 

röntgenmynd. Lágt SNR hentar ekki vel til að greina mjúkvefi en suðið er þá hærra en merkið í myndinni 

(8). Því lægra sem suðið er því betri verður kontrast í mynd og því betra greiningargildi (6). 

 

1.3.6 Samræmdur geislunarvísir 

Fyrir rétt mat á myndgæðum í stafrænni myndatöku skiptir máli að myndir séu rétt geislaðar svo hægt 

sé að bera myndir saman. Geislunarvísir (e. exposure index, EI) er mælikvarði sem notaður er í 

stafrænum röntgenmyndum til þess að gefa til kynna hvort rétt hlutfall sé á milli hraða og næmni á 

myndnema(12). Geislunarvísir hjálpar myndgreiningarfólki að meta hversu mikil geislun hefur fallið á 

myndnemann en þrátt fyrir það segir geislunarvísir ekki til um hversu mikla geislun myndefnið fær (13). 

Geislunarvísir er mælikvarði á geislun á því svæði myndnema sem gerir mynd og hefur EI verið 

ákvarðað á áhugasvæði (e. region of interest, ROI) sem er valið af hugbúnaði. Hugbúnaðurinn greinir 

mynd til þess að finna út ROI í myndinni og þarf ROI að vera rétt valið. Ef ROI er ekki rétt vegna 

hugbúnaðar eða framleiðanda verður EI ekki rétt. Línulegt samhengi er á milli myndnema og geislans 

varðandi EI(14). Því tvöfaldast EI þegar fjöldi ljóseinda er tvöfaldaður með tökugildunum mAs (15). 

Tækjaframleiðendur ráðleggja notendum hver spönn geislunarvísa eiga að vera í tækinu en notendur 

tækisins ákveða sjálfir hver spönn geislunarvísa verður. Ef að EI í mynd er lægri en spönn geislunvarvísa 
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þá er minna magn af geislun að lenda á myndnemann og er þá suð í mynd sem gefur vísbendingu um 

að myndin sé undirgeisluð (12). Mynd með EI hærri en spönn geislunarvísa er að fá meiri geislun á 

myndnemann og er það vísbending um að myndin sé yfirgeisluð.  

Target exposure index (EIT) er gildi sem bendir til að mynd sé rétt geisluð. Þetta er stillt eftir 

framleiðanda eða hugbúnaði út frá því hvernig rétt geisluð mynd lítur út. Gildið EIT er háð líkamsparti , 

sjónarhorni, aðferð og myndnema (16).  

Deviation index (DI) segir til um hver mikið EI víkur frá EIT. Til að reikna út DI er eftirfarandi jafna 

notuð:  

𝐷𝐼 = 10𝑙𝑜𝑔
𝐸𝐼

𝐸𝐼𝑇
 

Gildið sem kemur frá DI tölunni gefur endurgjöf til myndgreiningaraðila um tækið og myndgæði sem er 

byggt á Signal to noise ratio (12, 14). Fyrir rétt geislaða mynd er DI í kring um 0.   

 

 Myndvinnsla  

Myndvinnsla (e.image processing) er einn af mikilvægustu áhrifaþáttum myndgæða. Myndvinnsla er 

ætluð til að breyta gildum í dílum myndar sem koma inn og sýna breyttar niðurstöður í lokamynd 

(e.output image). Myndvinnsla notast við birtudreifingu (e. histogram) sem er graf af tölum. Þessar tölur 

eru gildi díla í fullgerðri mynd eða hluta af mynd. Gildi díla hafa þéttleikagildi sem gera gráskala í mynd. 

Breytingar á histogrami leiða til breytinga á kontrasti og birtustigi (9). Breið birtudreifing gefur til kynna 

meiri kontrast en þröng birtudreifing. 

Eftirmyndvinnsla (e. post-processing) vísar til breytinga eða aukningar á gildum í stafrænni mynd 

með algorithma og er markmiðið að bæta sjúkdómsgreiningu. Hægt er að vista þessar breytingar eða 

lagfæra til þess að auka greiningargildi myndar. Mikilvægt er að það komi fram að breytingar hafi verið 

gerðar á vinnustöð myndgreiningaraðila (8). 

 

1.4.1 Valmöguleikar myndvinnslu 

Myndvinnsla gefur nokkra valmöguleika sem hægt er að nýta til þessa að breyta myndum. 

Valmöguleikar eru gluggasetning, look up table, mýking, stækkun, útlínuaukning, jöfnun, umsnúin mynd 

og texti.  

Dílar í hverri mynd hafa gildi. Gluggasetning (e.windowing) leyfir notanda að aðlaga kontrast og 

birtustig myndar. Stafræn mynd er búin til úr gildum og heitir mælikvarðinn fyrir spönn gildanna 

gluggabreidd (e. window width, WW) en gildin í dílunum geta verið mun fleiri en eru notuð. Gildin í 

dílunum hafa spönn en gluggabreidd lýsir hversu breið spönnin er. Þessi spönn hefur miðju og kallast 

miðjan gluggastig (e.window level, WL). WW stjórnar kontrast og WL stjórnar birtustigi. Ef WW er þröng 

verður til hákontrast mynd og ef WW er víð verður til lágkontrast mynd. Þegar WL er hækkað verður 

myndin dekkri en þegar WL er lækkað verður myndin ljósari (9). Dílar sem búa saman til mynd með 

mismunandi gildi er hægt að eiga við með look up table (LUT) og breyta þannig gildi í hverjum díl fyrir 
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sig. Þannig er hægt að breyta lágkontrast mynd yfir í hákontrast mynd (9).  Mýking (e. smoothing) er 

notuð til þess að minnka sýnilegt suð í mynd. Þessi myndvinnsla eyðir ekki út suði þar sem suð er alltaf 

til staðar en hægt er að minnka skerpu til þess að minnka suð. Stækkun (e.magnification) gefur notanda 

þann kost að stækka alla myndina til þess að skoða hluta myndarinnar betur. Útlínuskerping (e. edge 

enhancement) segir til um getu myndvinnslu til að breyta gildi díls í mynd til að skerpa útlínur. Þessi 

myndvinnsla á að bæta myndir sem hafa óskarpar eða engar útlínur. Flatarupplausnin í allri myndinni 

breytist ekki þrátt fyrir að útlínurnar skerpist. Jöfnun (e. equalization) hefur áhrif á gildi díla þannig að 

þeir dílar sem hafa lágt birtustig er breytt til að hækka birtustig þeirra. Dílar sem hafa hátt birtustig er 

hægt að breyta með myndvinnslu þannig að þeir líti út fyrir að vera með lágt birtustig. Til að breyta 

röntgenmynd út neikvæðri mynd yfir í jákvæða mynd er myndin umsnúin (e.image reversal) en það er 

geta myndvinnslu til að breyta öllum ljósum dílum yfir í dökka díla og öfugt. Þannig verða til dæmis bein 

svört á mynd og lungu hvít á mynd. Hægt er að bæta við texta (e. annotation) á myndina ásamt því að 

merkja hvorn útliminn sé verið að mynda eða í hvaða stöðu skjólstæðingurinn er þegar hann er 

myndaður.  

 

 Myndgallar 

Með stafrænni mynd koma upp myndgallar (e.artifacts). Myndgallar skiptast í þrjá eftirfarandi flokka:  

myndgallar tengdir myndmóttakara, myndvinnslu eða myndefni. Ekki verður farið yfir alla myndgalla sem 

tengdir eru stafrænu röntgeni í þessu verkefni.  

 

1.5.1 Undir- og yfirgeislaðar myndir 

Röntgenmyndir geta verið undirgeislaðar og yfirgeislaðar. Í stafrænni myndgreiningu er hægt að meta 

hvort að mynd sé undir- eða yfirgeisluð með DI gildinu sem tækið gefur upp. Fyrirfram er EIT gildi í 

röntgentæki ákveðið út frá því hvernig rétt geisluð mynd á að líta út. Gildin fyrir DI segir til um í hverri 

rannsókn fyrir sig hversu mikið frávik er frá EIT. Þegar DI er í mínus telst mynd undirgeisluð (e.under 

exposure). Undirgeisluð mynd verður til þegar ekki eru notaðar nógu margar ljóseindir en einnig geta 

undigeisluð mynd orðið til þegar geislinn kemst ekki nægilega vel í gegnum myndefnið vegna lágrar 

orku geislans. Á slíkri mynd verður aukið suð og kallast sá myndgalli skammtasuð (e.quantum mottle) 

en það á sér stað þegar merkið er lítið á myndinni. Hægt er að koma í veg fyrir undirgeislaða mynd með 

því að nota hæfilegt magn af ljóseindum og er því stjórnað með mAs. Mynd 5 sýnir undirgeislaða mynd 

þar sem skammtasuð er einkennandi og birtist sem snjókoma á skjánum.   
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Mynd 5. Undirgeisluð mynd  

Á myndinni sést mikið suð sem gefur til kynna að myndin sé undirgeisluð (17). 

 

Þegar DI er í plús er mynd talin vera yfirgeisluð (e. overexposure). Yfirgeisluð mynd verður til þegar mAs 

er of hátt stillt. Þá eru of margar ljóseindir notaðar til að búa til röntgenmynd. Yfirgeisluð mynd kemur út  

með meira merki heldur en hæfilega geisluð mynd. Erfiðara er að greina myndefni ef of mikið merki er 

á myndinni. Mynd 6 sýnir yfirgeislaða mynd af höndum en ekki er hægt að sjá útlínur eða myndefnið vel.  

 

 



  

21 

 

Mynd 6. Yfirgeisluð mynd  

Á myndinni sést yfirgeisluð röntgenmynd af höndum. Myndin er of dökk og ekki er hægt að nota 

myndina til myndgreiningar (17).  

 

1.5.2 Efni utan á myndefninu 

Þegar skjólstæðingur kemur í röntgenmyndatöku er mikilvægt að passa undirbúning fyrir rannsóknina. 

Ef skjólstæðingur er ekki rétt undirbúinn er möguleiki á myndgöllum. Undirbúningur getur verið að 

fjarlægja alla skartgripi eða fatnað sem inniheldur málm líkt og brjóstahaldara og jafnvel elektróður eftir 

hjartalínurit. Fatnaður getur falið ýmis efni sem geta skapað myndgalla og er því mikilvægt að upplýsa 

skjólstæðing um mikilvægi þess að mynd sé tekin án fatnaðar. Vegna sætistölu málms birtist hann hvítur 

á röntgenmynd og getur því eyðilagt greiningargildi myndar. Málmur gerir greiningarferlið erfiðara fyrir 

röntgenlækna og getur málmur skyggt á myndsvæðið. Hægt er að sjá myndgalla vegna málms á mynd 

7.  
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Mynd 7. Myndgallar utan myndefnis 

Á myndinni sést myndgalli þar sem málmur er í brjóstahaldara skjólstæðings (18). 

 

 Góð lungnamynd 

Lungnamyndatökur eru algengustu röntgenrannsóknir sem framkvæmdar eru í klínísku starfi. 

Röntgenmynd af lungum er ein af dýrmætustu rannsóknum til að leysa ýmis klínísk vandamál ásamt því 

að vera fyrsta skrefið í átt að sjúkdómsgreiningu. Út frá slíkri mynd er hægt að ákveða eftirfarandi 

meðferð og eftirfylgni aðgerða (19). 

 

1.6.1 Posterior anterior lungnamyndataka 

Algengasta aðferðin til að taka lungnamynd er posterior anterior (PA) myndataka þar sem  

skjólstæðingur stendur og snýr brjóstkassa að myndplötu og röntgenlampi miðar á bakið.  
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Mynd 8. PA lungnamynd 

Myndin sýnir PA stöðu á lungnamynd en þá snýr skjólstæðingur brjóstkassa að myndnema (20). 

 

Þessi aðferð er notuð til að fá nákvæmari hjartastærð og er hjartað staðsett nær myndnema líkt og sjá 

má á mynd 8. Minni hjartastækkun er fengin með þessari aðferð, ef stækkun er á hjarta þá er það merki 

um hjartabilun hjá skjólstæðing. Staðan PA gefur einnig góða sýn á daufar útlínur af miðju og efri 

brjósthrygg ásamt aftanverðum rifbeinum og miðmætis (e.mediastinum) (8, 20). Há kV eru notuð í 

lungnamyndum til að fá lágan kontrast en það er mikilvægt til að auðvelt sé að greina lungnavef. Lágur 

kontrast skilar stærri gráskala og til þess þurfa kV að vera í kring um 110 til 125. Þegar kV eru orðin 

hærri en 100 er dreifigeislasía sett fyrir framan myndnema. Oftast er sjálfvirk geislunarstýring í 

lungnamyndtökum notuð og FFF er 180 cm. Til að lágmarka hreyfingu og hættu á að missa góða 

flatarupplausn er notað hátt mA og stuttur geislunartími. Fyrir hámarks þéttleika þarf að nota nægilega 

háa mAs (8). 

Staðsetning einstaklings skal vera alveg upp við myndnema og er brjóstkassa snúið að nema. Gott 

er að einstaklingur standi jafnt í báða fætur þannig að undirstaða hans sé góð til að minnka líkur á 

hreyfingu. Hendur geta annað hvort verið neðarlega utan um myndnema eða viðkomandi verið með 

handarbök á mjöðm og olnboga að myndplötu til þess að herðablöð séu minna inn á myndinni. Hakan 

er staðsett upp á við til að koma í veg fyrir að hún skyggi á myndsvæðið. Ljósblenda nær yfir allt brjósthol 

og miðja ljósblendu er miðuð 15 til 20 cm fyrir neðan efsta brjósthryggjarlið. Ljósblenda skal vera alveg 

að myndefni til þess að fá sem bestu myndgæði. Á mynd 9 sést miðja ljósblendunar á baki skjólstæðings.  
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Mynd 9. Ljósblenda fyrir lungnamynd á standi  

Myndin sýnir þau kennimerki sem geislafræðingur miðar við til að ná góðri PA lungnamynd (8). 

 

1.6.2 Anterior posterior liggjandi lungnamynd 

Anterior posterior (AP) er staða þar sem skjólstæðingur snýr baki að myndplötu og geislinn stefnir að 

brjóstholi. Í þessari stöðu verður stærð hjarta meiri eins og sjá má á mynd 10. Ef bornar eru saman 

posterior anterior og anterior posterior myndir eru myndgæði síðri í AP myndum heldur en PA myndum.  

 

Mynd 10. AP lungnamynd  

Í AP lungnamyndatöku snýr skjólstæðingur baki að myndplötu og verður þá hjartastækkun (20). 
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Í sitjandi og liggjandi lungnamyndum er staðan AP notuð. Hún getur verið sérstaklega hentug ef 

skjólstæðingur á erfitt með hreyfingu eða á erfitt með að standa. Í liggjandi lungnamynd er myndplata 

sett undir bakið á skjólstæðing. Miðja ljósblendu er miðuð um 8 til 11 cm fyrir neðan hvilft (e. jugular 

notch). Mælt er með því að nota dreifigeislasíu fyrir framan myndplötu þegar verið er að nota há kV eða 

um 110 til 125 kV (8). Á mynd 11 má sjá miðju ljósblendu.  

 

Mynd 11. Ljósblenda fyrir AP liggjandi lungnamynd  

Á þessari mynd má sjá þau kennimerki sem geislafræðingur miðar við í AP lungnamynd (8). 

 

 Gæðaeftirlit 

Gæðaeftirlit er til að tryggja og viðhalda gæðum og/eða til að bæta gæði í geislatækjum. Eftirlitið felur í 

sér að vakta, meta og halda öllum þáttum innan settra marka fyrir virkni búnaðar sem hægt er að 

skilgreina, mæla eða hafa eftirlit með. Þetta eftirlit er notað til að sýna að starfsemi og framleiðsla uppfylli 

ákveðnar kröfur. Geislavarnir ríkisins  eru með vottað gæðakerfi sem byggist á kröfum ISO 9001(21).  

Gæðaeftirlit vegna geislatækja getur verið hluti af almennu gæðaeftirliti þar sem það á við.  Á þeim 

stöðum þar sem að geislatæki eru notuð skal koma upp viðeigandi gæðaeftirliti. Mikilvægt er að það sé 

í samræmi við umfang starfseminnar og þá áhættu sem henni getur fylgt og ná jafnt til tækjabúnaðar 

sem og vinnuaðferða. Gæðakerfið á að bæta og auðvelda starf allra á sjúkrastofnun ásamt því að tryggja 

öryggi (21).  
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1.7.1 Duke líkan 

Duke líkan (e.duke phantom) af gerðinni 07-646 líkir eftir brjóstholi. Líkanið er notað í gæðamælingar á 

röntgentækjum og sem kennslutæki fyrir lækna og geislafræðinga. Kennslutæknin beinist að því að ná 

góðum myndgæðum í stafrænni mynd með lágum geislaskammti en að hafa lágan geislaskammt hefur 

ekki aðeins góð áhrif á skjólstæðing heldur einnig fyrir starfsfólk (22). Eiginleikar líkansins gera það 

tilvalið til gæðamælinga fyrir lungnamyndatöku þar sem líkanið líkir eftir brjóstholi.  Duke líkanið hefur 

marga kosti eins og sjónrænt mat á myndgæðum, stuðlar að uppgötvun á breytingu á kerfinu eða 

vandamál greinast fyrr. Líkanið er auðvelt í notkun og þægilegt er að flytja það á milli staða.  

Duke líkanið var hannað með það í huga að bregðast við þörfum á hlutlægum rannsóknum á 

stafrænum myndgæðum í klínískum röntgenrannsóknum. Líkanið veitir tölulegar mælingar fyrir mat á 

myndgæðum og starfsemi stafrænna kerfa. Kosturinn við Duke líkanið er að það gefur mynd sem líkir 

eftir raunverulegri lungnamynd svo að myndkerfið vinnur myndina líkt og verið er sé að mynda brjósthol. 

Líkanið er úr mismunandi efnum svo hægt sé að greina á milli mismunandi líkamsvefja. Efni líkt og 

aluminum og acrylic eru notuð til þess að búa til lungu, hjarta, rif, kviðarhol og fleira. Mynd 12 sýnir 

hvernig líkanið lítur út (22).  

 

 

Mynd 12. Duke líkan 

Á þessari mynd sést Duke líkanið en það er 13,6 kg og auðvelt að færa á milli staða (22). 

 

Í gæðamælingum er notast við línuparalestur og doppulestur. Línuparalestur segir til um flatarupplausn 

í tækinu. Doppurnar segja til um kontrastupplausn tækisins. Kontrastdoppur eru á þremur mismunandi 

líffæraskuggum. Skuggarnir eru lungna-, hjarta- og mjúkvefsskuggi. Geislafræðingur framkvæmir þetta 
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gæðaeftirlit og skráir niðurstöður til að halda utan um gæðaeftirlit með tækjabúnaði. Ef niðurstöður úr 

gæðamælingum passa ekki við fyrri mælingar er athugasemd gerð og tækið fer í frekari skoðun.  

Framkvæmd gæðaeftirlits fer þannig fram að líkanið er staðsett fyrir framan myndnema tækisins og 

stillt er inn fyrir venjulega lungamyndatöku. Höfð eru há kV og háir mAs. Notað er FFF fyrir 180 cm 

ásamt síu fyrir 180 cm. Eftir að líkanið er geislað kemur röntgenmynd upp á röntgenskjá á vinnustöð 

geislafræðinga og í kjölfarið er skrifað á skjal hversu mörg línupör og kontrastsdoppur viðkomandi sér á 

mismunandi skuggum. Geislafræðingar lesa línupörin og doppurnar. Mynd 13 sýnir hvernig 

röntgenmynd af Duke líkani lítur út. Hægt er að sjá líffæraskuggana sem doppurnar eru í og línupörin. 

Einnig er hægt að sjá hversu vel Duke líkanið líkir eftir brjóstholi.  

Línupörin á líkaninu  eru frá 2,3 til 5,0 en tölurnar segja til hversu góð flatarupplausn er í tækinu. Því 

hærri sem gildið er fyrir línupörin því betri flatarupplausn er í tækinu eins og í þessu tilfelli þá eru 5,0 

línupör betri flatarupplausn heldur en 2,3. Kontrastdoppur í hverjum líffæraskugga er skipt niður í 5x5 

fylki af doppum og eru þær á stærðinni 6 mm niður í 0,5 mm. Eftir því sem við sjáum meira af doppum 

því betri er kontrastupplausnin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13. Röntgenmynd af Duke líkani  

Á myndinni sést hvernig duke líkan kemur upp á röntgenmynd (22). 

 

 Flatargeislun 

Flatargeislun (e.dose area product, DAP) er geislaskammtur í lofti margfaldaður með stærð geislasviðs. 

Kostur flatargeislunar er að hún er óháð fjarlægð frá röntgenlampa og út frá henni er hægt að áætla 

geislaálag skjólstæðings. Eining flatargeislunar er Gycm2 (23). 
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 Fatnaður sjúklinga 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á fatnaði skjólstæðinga heldur hefur verið einblínt á líðan þeirra 

í sjúkrahúsklæðnaði. Í röntgenrannsóknum eiga skjólstæðingar alltaf að vera myndaðir án klæða en 

stundum verða frávik frá því. Sumar sjúkrastofnanir og myndgreiningarfyrirtæki bjóða skjólstæðingum 

að vera í klæðnaði frá þeim á meðan á myndatöku stendur. Það er mismunandi eftir sjúkrastofnunum 

hvort að skjólstæðingar séu látnir afklæðast eða fá fatnað frá þeim. Fatnaður frá skjólstæðingum er 

oftast ekki leyfður í myndatöku þar sem möguleiki er á að eftirfarandi klæðnaður innihaldi málm eða að 

efnið sé of þykkt. Þau tilfelli þar sem skjólstæðingur nær ekki að hreyfa sig vegna veikinda eða annarra 

ástæðna er ekki möguleiki á að fjarlægja fatnað eða lín. Í þeim aðstæðum er myndplötu komið fyrir undir 

skjólstæðing og hann myndaður liggjandi. Þessi aðferð er algeng á deildum líkt og á gjörgæslu en þá er 

skjólstæðingur gjarnan rúmliggjandi og þurfa geislafræðingar að geisla í gegnum þau efni sem eru í 

kring um eða á skjólstæðing.  
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort fatnaður skjólstæðinga eða önnur efni í kring um þá í 

lungnamyndatöku hafi áhrif á myndgæði í röntgenmynd. Skoðað verður hvort að myndgalli birtist á 

myndum út frá fatnaði eða líni fyrir lungnarannsókn á standi og lungnarannsókn á lausri myndplötu.  
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3 Efni og aðferðir 

 Gagnasöfnun 

Fengið var leyfi til afnota af aðstöðu og röntgentæki hjá Röntgen Domus, sjá viðauka 1. Rannsóknin var 

framkvæmd á tímabilinu febrúar til mars 2017. Í febrúar var fengið leyfi til að nota Duke líkan frá 

Raferninum.  

 

 Tækjabúnaður, áhöld og efni 

Tækjabúnaðurinn sem notaður var í rannsókninni var röntgentæki. Röntgentækið er í eign Röntgen 

Domus og var tekið í notkun í maí 2016. Að auki var Duke líkan notað og er af gerðinni 07-646. Fatnaður 

og efnin sem voru notuð í rannsókninni má sjá í töflu 1. 

 

Tafla 1. Fatnaður og lín sem notuð voru í rannsókninni 

Fatnaður og lín sem var notað í rannsóknina og upplýsingar varðandi hvernig hver fatnaður og lín 

eru gerð úr. 

 

Fatnaður Lín  

Bómullarbolur Lak 

- Cotton 100% - Cotton 100% 

Polyester og lycra bolur Sleipilak 

- Polyester 93% - Nylon 100% 

- Lycra 7% Undirbreiðsla 

Polyester bolur - Fluff 

- Polyester 100% - Nonwoven 

Sloppur með tölum - PE 

- Cotton 100% Handklæði 

Sloppur opinn - Cottom 100% 

- Cotton 100% Teppi 

Íþróttartoppur - Cotton 100% 

- Polyester 88%  

- Elastane 12%  

 

 

 



  

31 

3.2.1 Röntgentæki 

Röntgentækið er frá framleiðandanum Canon og er af gerðinni Decotron Triathlon DR. Tækið er staðsett 

á Röntgen Domus á Egilsgötu 3. Notast var við tökugildin fyrir lungnamyndatöku á standi, kV voru 125, 

mA voru 200, þéttnistilling var höfð 2, enginn viðbótarfilter var notaður, fókuspunkturinn var stór, FFF 

var 180 cm, geislunartíminn var 12 millisekúndur og dreifigeislasía var notuð. Fyrir lungnamynd á lausri 

myndplötu var notað 120 kV, 200 mA, þéttnistilling var höfð 0, enginn viðbótafilter var notaður, 

fókuspuntur var hafður stór, FFF var 110 cm, geislunartíminn 10 millisekúndur og notuð var 

dreifigeislasía.  

 

 Framkvæmd 

3.3.1 Lungnamynd á standi 

Innstillingin sem var notuð var fyrir lungnamynd á standi. Tökugildin fyrir myndatökuna voru höfð þau 

sömu og fyrir lungnamyndir á standi. Duke líkanið var staðsett fyrir framan myndnemann. Ljósblendunni 

var breytt í 36,5 cm x 34,0 cm.  Líkanið var látið snúa að myndnema til að líkja eftir PA lungnamyndatöku. 

Myndvinnslan snýr myndinni þannig að hjartað er vinstra megin á myndinni því þurfti að snúa líkaninu 

að myndplötunni til að líka eftir skjólstæðingi. Myndir voru teknar til að staðsetja líkanið og til að meta 

hvort að ljósblenda væri hæfileg fyrir líkanið. Þegar staðsetning líkansins og ljósblendan voru rétt stillt 

voru teknar myndir til viðmiðunar. Ekki var breytt neinum tökugildum milli mynda. Teknar voru fimm 

myndir til viðmiðunar af líkaninu án fatnaðar og líns. Á mynd 14 er hægt að sjá uppstillingu fyrir 

lungnamynd á standi. 

 

Mynd 14. Mynd af uppsetningu líkansins fyrir lungnamynd á standi 
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Eftir að tökum á viðmiðunarmyndum lauk var líkanið klætt í bómullarbol og ein mynd tekin. Eftir myndina 

var bómullarbolurinn fjarlægður af líkaninu og líkanið klætt í polyester og lycra bol frá Röntgen Domus 

og sama framkvæmd endurtekin. Dæmi um þegar líkanið er í fatnaði sést á mynd 15. Þessi aðferð var 

endurtekin þar til að búið var að mynda allan fatnað sem kemur fram í töflu 1. Hægt er að sjá allar 

uppstillingar í viðauka 2. 

 

 

Mynd 15. Líkan klætt í íþróttartopp 

 

 

3.3.2 Lungnamynd á lausri myndplötu  

Að lokinni framkvæmd á lungnamynd á standi var tækið fært yfir í stöðu fyrir lungnamynd á lausri 

myndplötu. Innstillingar voru notaðar fyrir AP liggjandi lungnamyndir á lausri myndplötu. Notast var við 

stóra myndplötu, dreifigeislasía og FFF var 110 cm. Dreifigeislasían er sett utan um myndplötuna.  

Tökugildi fyrir liggjandi lungnamynd voru notuð. Ljósblendan var höfð 36,5 cm x 34,0 cm. Þessi aðferð 

var notuð til að líkja eftir því þegar myndir eru teknar liggjandi en það er gert þegar skjólstæðingar 

komast ekki úr rúmi eða komast ekki frá deild til að fara í röntgenmyndatöku. Rúmliggjandi 

lungnamyndataka er algeng rannsókn sem er bæði framkvæmd á færanlegu röntgentæki og á 

röntgentæki á myndgreiningardeild. Þegar tækið var komið í stöðu var líkaninu komið fyrir ofan á 

myndplötuna. Teknar voru fimm viðmiðunarmyndir af líkaninu án fatnaðar og líns.  Á mynd 15 sést 

uppstilling fyrir lungnamynd á lausri myndplötu.  
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Mynd 16. Uppsetning fyrir lungnamynd á lausri myndplötu  

 

Eftir töku á viðmiðunarmyndum fimm var lak sett á myndplötuna og líkanið sett ofan á lakið. Ein mynd 

var tekin af þessari uppsetningu. Því næst var lakið fjarlægt undan líkaninu og sleipilaki komið fyrir í 

staðinn. Þessi aðferð var framkvæmd á öllum þeim fatnaði og líni sem eru í töflu 1. Hægt er að sjá allar 

uppstillingar í viðauka 2.  

 Algengt er að teknar séu myndir af rúmliggjandi skjólstæðingum á spítölum og öðrum 

sjúkrastofnunum og því var ákveðið að taka eina mynd af líkaninu rúmliggjandi í bómullarbol með lak, 

sleipilak og undirbreiðslu en þessi efni eru í flestum tilfellum öll til staðar í lungnamyndatöku fyrir 

rúmliggjandi skjólstæðinga. Notast var við sömu innstillingu og var fyrir liggjandi lungnamynd og öll 

tökugildin voru höfð þau sömu. Þegar bolnum og líninu var komið fyrir var ein mynd tekin. Á mynd 17 

má sjá rúmliggjandi röntgenrannsókn af líkaninu sem líkir eftir myndatöku á deild. Hægt er að sjá myndir 

af uppstillingum líkans með fatnaði og líni í viðauka 2.  
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Mynd 17. Myndataka af líkaninu sem líkir eftir rúmliggjandi rannsókn 

 

 Geislunarvísar og flatargeislun 

Til þess að fá rétt mat á myndgæðum þurfa myndir að vera svipaðar og spönn geislunarvísana í tækinu. 

Í Canon röntgentækinu er miðað við að EI fyrir lungnamyndir sé um 80-160. Eftirfarandi aðferð var notuð 

fyrir rannsókn á standi og rannsókn á lausri myndplötu. Farið var yfir öll gildin fyrir viðmiðunar- og 

rannsóknarmyndirnar til að meta hvort að eitthvað af gildunum væri ekki í samræmi til að meta hvort 

þau væru öll sambærileg og með því nothæf í rannsóknina. Þessi aðferð var notuð til þess að meta 

hvort að hægt væri að bera saman allar myndirnar.  

 

 Myndgæði  

Til að hægt væri að meta myndgæði var búið til myndgæða stigakerfi. Einnig var aðferð búin til svo hægt 

væri að meta hversu sýnilegir myndgallar væru á myndum. 
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3.5.1 Myndgæða stig 

Notast var við bæði röntgentölvuskjá af gerðinni Totoku og Barco úrlestrartölvuskjá til að meta línupörin 

og kontrastdoppurnar í myndunum. Totoku röntgenskjárinn hefur upplausnina 1200 x 1600 og díla dýptin 

er 1024 (210). Barco úrlestrarskjárinn hefur upplausnina 3280 x 2048 og dýpt díla er 1.073.741.824 (230). 

Lesið var úr myndunum fyrst af Totoku röntgenskjá og því næst var lesið úr myndunum á Barco 

úrlestrarskjá. Hver mynd fékk myndgæða stig eftir því hversu mörg línupör voru lesin og hversu margar 

kontrastdoppur sáust á myndunum. Rannsakandi las úr myndunum og gaf þeim myndgæða stig. Hver 

og ein mynd fékk heildar myndgæða stig sem notuð voru til að bera saman við aðrar myndir.   

 

3.5.2 Myndgæða stig milli tveggja aðila 

Myndgæða stig voru gefin og var það gert af tveimur aðilum. Þessi aðferð var gerð til þess að sjá mun 

myndgæða stiga frá þeim aðila sem framkvæmdi rannsóknina og mat frá öðrum aðila. Myndirnar voru 

lesnar af Barco úrlestarskjá. Sá sem tók myndirnar hafði fulla vitneskju um hvað væri að gerast á 

myndunum en annar aðilinn hafði takmarkaðar upplýsingar varðandi myndirnar. Annar aðilinn fékk ekki 

að vita hvað væri að gerast á myndunum eða hvað væri viðmiðunarmynd og hvað væri 

rannsóknarmynd. Mat rannsakanda og mat aðilans voru borin saman til að meta hvort að marktækur 

munur væri á myndgæða stigum. Gefin voru stig eftir því hversu margar kontrastdoppur voru lesnar á 

myndunum og heildarútkoman út frá því var notuð til samanburðar. Talið var að flatarupplausnin héldist 

óbreytt og er hún ekki innifalin í myndgæða stigunum í þessum lið.  

 

3.5.3 Samanburður myndgæða með og án fatnaðar  

Samanburður var gerður á myndgæða stigum viðmiðunar- og rannsóknarmynda á milli myndplata. Þetta 

var gert til þess að athuga hvort að myndgæða stigin minnkuðu þegar líkanið var myndað með fatnaði 

eða líni.   

 

 Myndgallar 

Rannsóknarmyndirnar voru skoðaðar til að meta hvort að myndgallar birtust á þeim. Til samanburðar 

voru viðmiðunarmyndirnar sem teknar voru í upphafi rannsóknar. 

 

3.6.1 Mat á myndgöllum 

Myndgallar voru metnir út frá kontrastdoppunum sem sáust á Barco úrlestrarskjá. Hver myndgalli var 

borinn saman við hvaða kontrastdoppu væri líkust myndgallanum og þannig fékk myndgallinn númer. 

Mynd 18 sýnir hvernig kontrastdoppurnar voru númeraðar til að geta gefið myndgöllunum einkunn.  
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Mynd 18. Mat myndgalla út frá kontrastdoppum 

Á myndinni er hægt að sjá með litum hvernig dofnunin á sér stað í kontrasdoppunum en dökku 

doppurnar dofna fyrst og þær ljósu síðast. Hver doppa fékk númer sem segir til um kontrastinn í henni. 

Númerin voru 1 upp í 25. Doppan sem hefur númerið 1 sést minnst og doppan sem hefur númerið 25 

sést mest. 

 

Kontrastdoppurnar hafa allar mismunandi kontrast. Stærðarmunur og kontrasmunur ýtir undir það að 

kontrastdoppurnar dofni. Þær sem eru minnstar og hafa minnstu þéttnina eru mun erfiðari að greina 

heldur en þær doppur sem eru stórar og hafa mestu þéttnina. Á mynd 18 er hægt að sjá með litum 

hvernig dofnunin á sér stað í kontrasdoppunum en dökku doppurnar dofna fyrst og þær ljósu síðast.   

 

3.6.2 Myndgallar á rannsóknarmyndum 

Mat á myndgöllum var gert af tveimur aðilum. Annar aðilinn skráði hjá sér hvort að myndgallar birtust á 

myndunum. Þau gögn voru borin saman við gögn frá rannsakanda til að meta hvort að bæði rannsakandi 

og aðilinn greindu jafn margar myndir með myndgalla. Samanburður var gerður á milli fjölda mynda þar 

sem myndgallar birtust af röntgen- eða úrlestrarskjá. 
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 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna í rannsókninni var notast við tölfræðiforritið Microsoft Excel 2016. Öll gildi fyrir 

myndgæða stig voru skráð niður ásamt öllum gildunum EI, DI og DAP. 

 

3.7.1 Lýsandi tölfræði 

Það fyrsta sem er gert þegar kemur að úrvinnslu gagna er einföld lýsing á niðurstöðum rannsóknar. Til 

þess er notast við lýsandi tölfræði (24). Meðaltal og staðalfrávik gefa góða upplýsingar og gefa ákveðna 

mynd af heildaryfirliti yfir það sem verið er að rannsaka (25). Meðaltal var fundið fyrir gildin EI, DI og 

DAP úr viðmiðunar- og rannsóknarmyndunum fyrir lungnamynd á standi og lungnamynd á lausri 

myndplötu. Ekki var hægt að bera saman DI milli myndplatanna þar sem target exposure index (EIT) var 

ekki stillt í tækið fyrir lausu myndplötuna. Tækið gat því ekki reiknað út DI fyrir lungnamynd á lausri 

myndplötu. Staðalfrávik gildanna var fundið til að sjá dreifingu gildanna. Meðaltal og staðalfrávik var 

fundið fyrir bæði röntgen- og úrlestarskjá. Staðalfrávik var fundið fyrir myndgæða stig milli rannsakanda 

og annars aðilans. Meðaltal var reiknað fyrir samanburð á milli viðmiðunar- og rannsóknarmyndirnar 

eftir því hvor myndplatan var notuð.  

 

3.7.2 Ályktunarpróf 

Til að reikna út t-prófin var notast við öll heildar myndgæða stigin en ekki meðaltal. Framkvæmt var 

parað t-próf í Excel til að meta hvort tölfræðilega marktækur munur væri á milli myndgæða stiga frá 

röntgen- og úrlestrarskjánum. Einnig var gert parað t-próf til að meta hvort að marktækur munur væri á 

myndgæða stigum milli mat rannsakanda og annars aðilans. Chi-square próf var gert til að meta hvort 

að marktækur munur var á því í hversu háu hlutfalli myndgallar birtust á mynd eftir því hversu mikið 

myndirnar voru geislaðar. Ef að p-gildið var undir 0,05 er það skilgreint sem tölfræðilega marktækt. 

Súlurit (e. bar chart) voru útbúin til að lýsa samanburðar niðurstöðum ásamt því að sýna styrkleika 

myndgalla. Farið var eftir APA kerfinu þegar það kom að töflum og súluritum. 
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4 Niðurstöður 

Markmið rannsóknar var að kanna hvort að myndgallar myndast út frá fatnaði og líni sem sumar 

sjúkrastofnanir og myndgreiningarfyrirtæki leyfa skjólstæðingum að klæðast eða hafa í kring um sig í 

röntgenmyndatöku af lungum. 

 

 Geislunarvísar og flatargeislun 

Meðaltal fyrir EI, DI og DAP fyrir lungnamynd á standi og lungnamynd á lausri myndplötu sést á töflu 2. 

Dreifing fyrir EI, DI og DAP fyrir báðar myndplöturnar sést á töflu 3.   

 

Tafla 2. Meðaltal EI, DAP og DI fyrir mismunandi myndplötur 

Meðaltal sýnir að viðmiðunar- og rannsóknarmyndirnar eru með svipuð gildi og er því hægt að bera 

myndirnar saman.  

 
Á standi 

 
Laus myndplata 

 
EI DAP DI 

 
EI DAP 

Viðmiðunarmyndir 123 76 1,89 
 

245 153 

Rannsóknarmyndir 122 78 1,83 
 

242 153 

 

 

Tafla 3. Staðalfrávik  

Staðalfrávik gildanna á standi eru hærri heldur en fyrir lausu myndplötuna. Niðurstöður sýna að meiri 

dreifing er á milli gildanna fyrir lungnamynd á standi en fyrir lungnamynd á lausri myndplötu.  

 

 
Á standi   Laus myndplata 

  EI DAP DI   EI DAP 

Viðmiðunarmyndir 3,14 1,94 0,11 
 

1,17 0,49 

Rannsóknarmyndir 6,28 3,57 0,23   3,65 0,41 
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 Myndgæði  

Ekki er marktækur munur á milli fjölda myndgæða stiga af röntgen- og úrlestarskjá en parað t-próf sýndi  

p-gildinu 0,65. Tafla 4 sýnir meðaltal og staðalfrávik myndgæða stiganna af röntgenskjá og úrlestrarskjá. 

Hægt er að skoða töflur með öllum gildum línupara og kontrasdoppa ásamt stigafjölda í viðauka 3.   

Ekki er marktækur munur á milli fjölda myndgæða stiga rannsakanda og annars aðilans. Parað t-próf 

sýnir p-gildið 0,31. Mynd 19 sýnir samanburð meðaltala myndgæða stiga frá rannsakanda og aðilanum. 

Staðalfrávik sýnir dreifinguna 3,01 á milli rannsakanda og aðilans.  

Marktækur munur er á milli fjölda myndgæða stiga viðmiðunar- og rannsóknarmynda fyrir 

lungnamynd á standi. Parað t-próf sýnir p-gildið 0,00016. Fyrir lungnamynd á lausri myndplötu sýndu 

niðurstöður að ekki er marktækur munur á milli fjölda myndgæða stiga fyrir viðmiðunar- og 

rannsóknarmynda en parað t-próf sýnir p-gildið 0,35994. Myndgæða stig eru færri þegar líkanið er 

myndað í fatnaði heldur en án eins og sést í töflu 5.  

 

Tafla 4. Meðaltal og staðalfrávik myndgæða stiga  

Meðaltal eru fengin út frá myndgæða stigum frá standi og frá lausri myndplötunni. Taflan sýnir meiri 

dreifingu er úr myndgæða stigum af úrlestrarskjá og lægri dreifingu úr myndgæða stigum af 

röntgenskjánum.  

 

 
Meðaltal Staðalfrávik 

Röntgenskjár 51 2,63 

Úrlestrarskjár 52 2,79 
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Mynd 19. Samanburður myndgæða stiga frá rannsakanda og aðilanum 

Myndin sýnir myndgæða stig rannsóknarinnar frá rannsakanda og annars aðila. Ekki er marktækur 

munur á milli rannsakanda og aðilans.  

 

 

Tafla 5. Samanburður myndgæða með og án fatnaðar og líns 

Taflan sýnir samanburð viðmiðunarmyndanna og rannsóknarmyndirnar. Viðmiðunarmyndirnar eru 

án fatnaðar og líns en rannsóknarmyndirnar eru með fatnaði og líni. Út frá meðaltali myndgæða stiganna 

er fundið p-gildið sem sýnir að marktækur munur er á milli myndanna sem teknar voru á standi hins 

vegar er ekki marktækur munur á milli myndanna sem teknar voru á lausu myndplötuna.  

 

 
Standi Lausri myndplötu 

Viðmiðunarmyndir 55 54 

Rannsóknarmyndir 50 53 

P-gildi 0,00016 0,35994 
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 Myndgallar 

Allir myndgallarnir sem birtust á rannsóknarmyndunum sáust á bæði röntgen- og úrlestrarskjá. Myndir 

20 til 23 sýna nokkur dæmi um myndgalla sem birtust á myndunum þegar líkanið var myndað. 

Myndgallarnir voru merktir inn á myndirnar en hægt er að skoða allar myndirnar án merkinga úr 

rannsókninni í viðauka 4.  

 

 

Mynd 20. Líkan myndað í bómullarbol 

Myndin er af Duke líkaninu í bómullarbol. Bómullarbolurinn skilur eftir sig myndgalla á myndinni eins 

og litlar línur.  
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Mynd 21. Polyester og lycra bolur 

Myndgallar sjást greinilega þegar líkanið er myndað í polyester og lycra bol. Myndgallarnir birtast 

sem línur yfir myndina og einnig er hægt að sjá útlínur af hálsmáli bolsins.  
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Mynd 22. Hnepptur sloppur hafður opinn 

Myndgallar birtast út frá sloppnum. Ef skoðað er efsta rif hægra megin má sjá móta fyrir tölu einnig 

má sjá tölu í lifrarskugganum hægra megin í líkaninu.  
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Mynd 23. Íþróttartoppur  

Hálsmálið og bakið á íþróttatoppunum birtist á myndinni sem myndgalli.  
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Á mynd 24 sést styrkleika myndgallanna út frá kontrasdoppunum. Á mynd 25 er sýnt á hver mörgum 

myndir birtust myndgallar en samanburður er gerður á milli rannsakanda og annars aðilans ásamt 

samanburði á röntgen- og úrlestrarskjá. 

 

Mynd 24. Styrkleiki myndgalla miða við kontrasdoppur 

Á myndinni er hægt að sjá hversu skýrt myndgallarnir birtust á myndunum í samanburði við 

kontrasdoppurnar. Myndgallar birtust á 9 myndum af 13 myndum. Myndgallar birtust ekki þegar lak, 

sleipilak, undirbreiðsla og handklæði var myndað.  

 

  

Mynd 25. Fjöldi mynda sem höfðu myndgalla 

Hægra megin er samanburður á fjölda mynda sem myndgallar birtust út frá mismunandi tölvuskjáum. 

Vinstra megin er samanburður fjölda mynda sem myndgallar birtust út frá hvort rannsakandi eða hinn 

aðilinn las úr myndunum. 
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Niðurstöður sýna að fleiri myndir eru með myndgalla eftir því sem geislunin sem lendir á myndplötunni 

er lægri. Því hærri sem geislunin er því færri myndgallar birtast á myndunum. Marktækur munur er á því 

í hversu háu hlutfalli myndgallar birtust á mynd eftir því hversu mikið myndirnar voru geislaðar 

niðurstöður úr Chi-square prófi sýna p-gildið 2,8x10-15. Tafla 6 sýnir samhengi geislunar og myndgöllum. 

 

Tafla 6. Samhengi á milli geislunar og myndgöllum 

Í töflunni sést gildi geislunarvísi og hvort að myndgallar birtust á myndinni.  

 

 EI Myndgallar 

Viðmiðunar 123 Nei 

Bómullar 116 Já 

Polyester og lycra 111 Já 

Polyester 119 Já 

Hnepptur sloppur 126 Já 

Hnepptur opinn sloppur 129 Já 

Opinn sloppur 128 Já 

Íþróttatoppur 125 Já 

Viðmiðunar 245 Nei 

Lak 243 Nei 

Sleipilak  243 Nei 

Undirbreiðsla 243 Nei 

Handklæði 245 Nei 

Teppi 234 Já 

Rúmliggjandi  244 Já 
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5 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna áhrif fatnaðar skjólstæðings og líns í kringum viðkomandi á 

myndgæði röntgenmynda.  

Meginniðurstöður sýna að fatnaður birtist sem myndgallar á röntgenmynd af lungum. Myndgallarnir 

birtust á röntgenmyndunum sem línur eða útlínur eftir eitthvað sem var í fatnaðnum. Myndgallar geta 

líkt eftir sjúkdómum og trufla sjúkdómsgreiningu. Skulu því allar sjúkrastofnanir og 

myndgreiningarfyrirtæki fylgja þeim fyrirmælum um að allir ættu að vera myndaðir án fatnaðar og líns.  

Ekki á að mynda fólk í fötum nema í undantekningartilvikum.   

 

 Geislunarvísar og flatargeislun 

Viðmiðunarmyndirnar sem teknar voru í upphafi rannsóknar segir til hve mikils breytileika rannsakandi 

ætti að búast við milli mynda af sömu gerð.  Viðmiðunarmyndirnar höfðu mismunandi geislunarvísa eftir 

því hvort að myndin var tekin á standi eða á lausu myndplötunni. Farið var yfir hverja og eina mynd til 

að meta hvort að allar myndirnar höfðu svipuð gildi og viðmiðunarmyndirnar. Eftir staðfestingu á að öll 

gildin væru svipuð var fundið meðaltal gildanna fyrir rannsóknarmyndirnar og viðmiðunarmyndirnar. 

Meðaltal geislunarvísa viðmiðunarmyndanna fyrir stand var lægri heldur en fyrir lausu myndplötuna. 

Fyrir stand var meðaltal geislunarvísa 123 en fyrir lausu myndplötuna 245. Fyrir rannsóknarmyndirnar 

var meðaltalið svipað og á viðmiðunarmyndunum. Meðaltal rannsóknarmyndanna fyrir stand var einnig 

lægra heldur en fyrir lausu myndplötuna. Meðaltal fyrir rannsóknarmyndirnar á standi var 122 og fyrir 

lausu myndplötuna 242. Niðurstöður sýndu að allar myndirnar voru samanburðarhæfar í rannsókninni, 

ef einhver myndanna hefði ekki verið með svipuð gildi hefði sú mynd verið ónothæf í rannsóknina. 

Flatargeislunin sýndi einnig að hægt væri að bera saman myndirnar. Meðaltal flatargeislunar fyrir 

viðmiðunarmyndirnar á standi var 76 Gycm2 og fyrir lausu myndplötuna 153 Gycm2. Fyrir 

rannsóknarmyndirnar var flatargeislunin á standi 78 Gycm2 og á lausu myndplötunni 153 Gycm2. 

Niðurstöður úr staðalfráviki sýndi að meiri dreifing væri á þeim gildum sem voru af standi heldur en af 

lausu myndplötunni. Meðaltal fyrir geislunarvísi og flatargeislun voru hærri fyrir lungnamynd á lausri 

myndplötu heldur en fyrir lungnamynd á standi sem sýnir að gildin fyrir mismunandi myndplötur séu ekki 

svipuð. Út frá meðaltali geislunarvísa á lausu myndplötunni sést að meiri geislun er að lenda á 

myndplötunni heldur en fyrir stand. Flatargeislunin var einnig hærri fyrir lausu myndplötuna og var þá 

Duke líkanið að fá hærri geislaskammt heldur en þegar það var myndað á standi.  Þrátt fyrir að meiri 

geislun sé að lenda á lausu myndplötuna eru myndirnar ekki endilega yfirgeislaðar. Í rannsókn Zhang, 

Liu, Niu og Liu sem náði til geislunarvísa í röntgenrannsóknum af börnum, kemur fram að ákjósanlegra 

er að hafa mynd í DR yfirgeislaða heldur en undirgeislaða. Þar sem undirgeislaðar myndir hafa mikið 

suð sem myndvinnsla getur ekki breytt og betri myndgæði var í myndunum sem voru yfirgeislaðar vegna 

lítils magns af suði (26). Þegar meiri geislun lendir á myndplötu verður minni suð í myndinni og eru hefur 

myndin góð myndgæði en þegar of mikil geislun lendir á myndplötunni fer dreifigeislun að hafa áhrif á 

myndina. Dreifigeislunin verður það mikil að kontrastinn fer að minnka (27). Kontrastinn hefur áhrif á 

myndgæði og þegar kontrastinn verður minni er erfiðara að greina á milli líkrar líkamsvefjar í líkamanum. 
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Hafa verður það í huga að þetta er mismunandi rannsóknir fyrir mismunandi myndplötur og hafa margir 

þættir áhrif á hversu mikil geislun lendir á myndplötunni en það eru tökugildi rannsóknar ásamt FFF, 

dreifigeislasía, viðbótafilter og fókuspunktur. Myndvinnsla hefur einnig áhrif á lokamyndina með LUT en 

myndvinnslan aðlagar gráskala myndarinnar, myndirnar sem hafa lágt merki eða eru undirgeislaðar 

birtast á skjánum með mikið suð og hafa óskerpu. Myndvinnslan vinnur þær myndir sem hafa hátt merki 

eða yfirgeislaðar myndir þannig að myndin birtist með góð myndgæði (12).   

 

 Myndgæði  

Allar myndirnar í rannsókninni voru lesnar af tveimur tölvuskjáum, af röntgenskjá og úrlestarskjá. Við 

mat fengu myndirnar myndgæða stig. Myndgæða stigin sýndu hver kontrastupplausin og 

flatarupplausnin væru í myndinni. Niðurstöður sýndu að ekki var marktækur munur á myndgæða stigum 

milli tölvuskjáa. Ekki skipti máli á hvorum skjánum myndirnar voru lesnar þar sem niðurstöður úr 

myndgæða stigum voru svipuð. Dreifing myndgæða stiga var meiri fyrir úrlestarskjá heldur en fyrir 

röntgenskjá.  

Fyrir áreiðanleika í rannsóknina var annar aðili fenginn til að lesa myndirnar af úrlestrarskjánum og 

fengin til að gefa myndunum myndgæða stig. Ekki var marktækur munur á milli lesninga frá rannsakanda 

og frá hinum aðilanum. Þetta sýndi að þrátt fyrir að rannsakandinn framkvæmdi rannsóknina og hafði 

fulla vitneskju á því hvað væri að gerast á myndunum gaf hann svipuð myndgæða stig og hinn aðilinn, 

en sá hafði enga vitneskju hvað væri á hverri mynd eða munin sem var á viðmiðunarmyndunum og 

rannsóknarmyndunum.  

Til að meta hvort að myndgæða stigin færu minnkandi eftir því hvort að fatnaður og lín væri myndaður 

voru viðmiðunarmyndirnar bornar saman við rannsóknarmyndirnar á standi. Niðurstöður sýndu að 

marktækur munur er á myndgæðum þegar Duke líkanið er myndað án fatnaðar og með fatnaði á standi. 

Með fatnaði og líni er verið að auka þá þykkt sem þarf að geisla í gegnum en þykkt myndefnis hefur 

áhrif á magn geislunar sem lendir á myndnemanum og þannig áhrif á myndgæði (12). 

Kontrastupplausnin minnkar þegar fatnaður og lín eru með í lungnaröntgenrannsókn. Flatarupplausnin 

hélst óbreytt. Einnig var borið saman hvort að sömu áhrif væru fyrir báðar myndplötur. Niðurstöður sýna 

að ekki er marktækur munur á milli myndgæða stiganna á lausri myndplötu. Líkt og nefnt var hér að 

ofan er meiri geislun sem lendir á lausu myndplötuna en fyrir standinn.  

Myndgreiningardeildir þurfa að endurnýja geislatæki eftir ákveðin tíma. Vilja 

myndgreiningardeildirnar góð tæki sem gefa góð myndgæði. Því er mikilvægt til að hámarka myndgæði 

í hverri röntgenrannsókn að allir séu myndaðir án fatnaðar.   

Fólk er orðið meira meðvitað um persónuvernd og um hlutverk þess. Skjólstæðingar eru farnir að 

þekkja réttindi sín betur og vita að þeir geta farið fram á ákveðna hluti sem þarf að uppfylla. Með tilkomu 

snjallsíma er auðveldara að taka myndir fólki þegar það veit ekki til. Fólk er orðið upplýst varðandi hversu 

hratt myndir geta farið um á netinu og að tilfelli hafa verið um að fólk sé myndað nakið í búningsklefum 

(28). Spéhræðsla skjólstæðinga hefur aukist vegna þessa og myndað þrýsting á myndgreiningarfólk um 

að fá að klæðast þeim fatnaði sem þeir voru beðnir um að fjarlægja. Skjólstæðingum finnst þeir jafnvel 
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vera berskjaldaðir á meðan á röntgenrannsókn stendur. Vegna aukins þrýstings hafa sjúkrastofnanir 

byrjað að bjóða skjólstæðingum að vera í fatnaði frá þeirra stofnun. Til þess að mesti ávinningur verði 

úr rannsókninni er mikilvægt að fylgja þeim fyrirmælum sem hafa verið settar fyrir röntgenrannsóknir 

varðandi fatnað. Myndgreiningarfólk þarf að upplýsa skjólstæðinga sína vel ástæðu þess hvers vegna 

fjarlæging á fatnaði er mikilvæg fyrir röntgenrannsókn. Vel upplýst fólk er líklegra til þess að vinna með 

myndgreiningarfólki til þess að fá hámarks myndgæði. 

 

 Myndgallar 

Allir myndgallarnir sem birtust á rannsóknarmyndunum sáust á bæði röntgen- og úrlestarskjá. 

Myndgallarnir voru mismunandi eftir því úr hvaða efni og hvert snið þess var. Allir myndgallarnir voru 

skoðaðir á úrlestarskjá af rannsakanda og þar voru þeir bornir saman við kontrastdoppur. Myndgallarnir 

fengu númer sem lýsti styrkleika myndgallanna.  

Annar aðilinn skráði einnig niður hjá sér hvort að hann sæi myndgalla á myndunum. Þegar borin voru 

saman niðurstöður úr mati rannsakanda og aðilanum sýndu niðurstöður að báðir viðkomendur sáu 

myndgalla á jafn mörgum myndum. Myndgallarnir voru það skýrir að auðvelt var að greina myndgallanna 

á myndunum.  

Marktækur munur var á því í hversu háu hlutfalli myndgallar birtust á mynd eftir því hversu mikið  

myndirnar voru geislaðar. Þegar geislunin hækkar þá minnkar magn birtra myndgalla. Auðveldara var 

að sjá myndgalla á standi heldur en á lausri myndplötu. Þetta eru mismunandi rannsóknir með 

mismunandi innstillingum og tökugildum. Geislunin er ekki sú sama fyrir þessar rannsóknir en 

myndvinnslan getur einnig verið ástæðan fyrir því að ekki birtust myndgallar fyrir lungnamynd á lausri 

myndplötu. Einnig voru mynduð mismunandi efni á myndplötunum. Á lausu myndplötunni var verið að 

mynda aðallega lín en möguleiki er línið sést síður á röntgenmynd heldur en fatnaður vegna sniðs og 

gerð efnisins. Þegar verið er að geisla fatnað eða lín þarf að hafa í huga hvernig fatnaðurinn er sem og 

gerð efnis. Þegar geislað er í gegnum fatnað þarf geislinn að fara í gegnum efnið tvisvar sinnum, að 

framan og að aftan. Þar sem saumur er í fatnaðinum þarf að geisla efnið að minnsta kosti fjórum sinnum. 

Ekki er allur fatnaður röntgenþéttur og myndgallar geta auðveldlega birst þar sem málmar eða tölur geta 

leynst á miðum sem eru staðsettir innan á flík. 

Röntgenlæknar sem eru að lesa úr myndum sjá ekki hvernig skjólstæðingurinn er nema á 

röntgenmyndinni. Viðkomandi veit ekki hvort að skjólstæðingur hafi verið í fötum eða hvort að eitthvað 

utan á liggjandi sé í raun inni í líkama skjólstæðingsins. Sem dæmi getur hár skjólstæðings birst á 

myndinni, sérstaklega ef það er mjög mikið eða jafnvel blautt. Röntgenlæknar átta sig oftast á því þegar 

svona myndgallar koma upp en það er ekkert víst að þeir geri það í öllum tilfellum og getur hann þannig 

greint skjólstæðing með sjúkdómsgreiningu sem ekki er viðeigandi.  
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 Styrkleiki og takmarkanir rannsóknar 

Helsti styrkleiki rannsóknar er að rannsakandi notaðist við þann fatnað og lín sem er notaður á 

sjúkrastofnunum og myndgreiningarfyrirtækum. Þetta rannsóknarefni hefur ekki verið rannsakað hér á 

landi áður og sýnir fram á hvernig myndgallar birtast á lungnamyndum vegna fatnaðar og líns. Út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar geta sjúkrastofnanir og myndgreiningarfyrirtæki endurskoðað hvort að 

leyfa eigi skjólstæðingum að vera í fatnaði í röntgenrannsóknum af lungum.  

Takmarkanir í rannsókninni voru að úrtakið var lítið. Röntgentækið sem var notað í rannsókninni 

notast ekki jafn mikið við rúmliggjandi lungnarannsóknir og við lungnarannsóknir á standi.  

 

 Næstu skref 

Áhugavert væri að halda áfram með rannsóknina og meta myndgalla í kviðarholsmyndatökum, 

mjaðmagrind eða útlimum. Ef að framkvæma á svipaða rannsókn er betra að gera hana á röntgentæki 

sem er notað jafn mikið til að taka rúmliggjandi rannsóknir og rannsóknir á standi.  
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6 Ályktanir 

Hægt er að draga þær ályktanir út frá niðurstöðum rannsóknar að fatnaður valdi myndgöllum í 

lungnarannsóknum. Allar sjúkrastofnanir ættu því að fylgja þeim fyrirmælum um að allir ættu að fjarlægja 

fatnað af þeim líkamshluta sem verið er að mynda. Með því að takmarka fatnað og lín í 

röntgenrannsóknum er verið að minnkað óþarfa geislaskammt á skjólstæðinga vegna endurtekninga 

myndar. Einnig sýndi rannsóknin að upplausn  röntgentækisins sé minni eftir því hvort fatnaður eða lín 

er til staðar í röntgenrannsóknum og eykur það möguleika á að mikilvægar upplýsingar fyrir greiningar 

gætu yfirsést. 
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Viðauki 1 
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Viðauki 2 

 

 

Mynd 26. Duke líkan í bómullarbol 

 

Mynd 27. Duke líkan í polyester og lycra bol 
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Mynd 28. Polyester bolur 

 

 

Mynd 29. Duke líkan í hnepptum slopp sem var hafður lokaður  
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Mynd 30. Duke líkan í hnepptum slopp sem var hafður opinn 

  

Mynd 31. Duke líkan í opnum slopp án talna 



  

58 

 

Mynd 32. Duke líkan í íþróttartoppi 

 

 

Mynd 33. Lak undir Duke líkaninu 
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Mynd 34. Sleipilak undir Duke líkaninu 

 

Mynd 35. Undirbreiðsla undir Duke líkaninu 
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Mynd 36. Handklæði undir Duke líkaninu 

 

Mynd 37. Teppi ofan á Duke líkaninu 
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Mynd 38. Mynd sem líkir eftir rúmliggjandi lungnamynd á deild 

 

Mynd 39. Nærmynd af rúmliggjandi lungnamynd á deild 
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Viðauki 3 

 

Tafla 7. Úrlestur gagna af röntgenskjá fyrir lungnamynd á standi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplausn  Staðal 
Viðmiðunar 

myndir 
Bómullar 

bolur 
Polyester 
og lycra 

Polyester 
bolur 

Hnepptur 
sloppur 

Hnepptur 
sloppur 
opinn 

Opinn 
sloppur 

Íþrótta- 
toppur 

Línupör 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Lákontrast          

Stærstu doppurnar 5 4 4 4 4 4 4 3 4 
Stórar doppur 5 4 4 4 4 4 3 3 4 
Mið doppur 5 3 3 3 3 3 3 3 3 
Litlar doppur 5 3 2 2 2 3 2 1 2 
Minnstu doppur 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kontrast          

Stærstu doppurnar 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
Stórar doppur 5 4 4 3 4 4 4 4 4 
Mið doppur 5 4 3 3 3 3 4 4 4 
Litlar doppur 5 3 2 3 3 3 3 3 3 
Minnstu doppur 5 1 1 1 1 0 0 0 1 
Hákontrast          

Stærstu doppurnar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Stórar doppur 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Mið doppur 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
Litlar doppur 5 4 3 3 3 3 3 3 4 
Minnstu doppur 5 3 2 1 2 2 2 1 3 

Stig 78 54 50 49 51 51 50 46 54 
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Tafla 8. Úrlestur gagna af röntgenskjá fyrir lungnamynd á lausri myndplötu 
 

Upplausn  Staðal Viðmiðunar Lak Sleipilak  Undirbreiðsla Handklæði Teppi Rúmliggjandi 

Línupör 3 3 3 3 3 3 3 3 
Lákontrast          

Stærstu doppurnar 5 4 4 4 3 4 4 4 

Stórar doppur 5 4 4 3 3 4 4 3 

Mið doppur 5 4 4 3 3 4 3 3 

Litlar doppur 5 3 3 2 3 2 2 2 

Minnstu doppur 5 0 0 0 0 0 0 0 

Kontrast          

Stærstu doppurnar 5 4 4 4 4 4 4 4 

Stórar doppur 5 4 4 4 3 4 4 4 

Mið doppur 5 4 4 4 3 3 4 4 

Litlar doppur 5 3 3 3 2 2 2 2 

Minnstu doppur 5 2 1 1 2 1 1 0 

Hákontrast          

Stærstu doppurnar 5 5 5 5 5 5 5 5 

Stórar doppur 5 5 5 5 5 5 5 5 

Mið doppur 5 5 5 5 5 4 4 5 

Litlar doppur 5 4 4 4 4 3 3 4 

Minnstu doppur 5 3 2 3 3 2 2 2 

Stig  78 57 55 53 51 51 50 50 
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Tafla 9. Úrlestur gagna af úrlestrarskjá fyrir lungnamynd á standi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplausn  Staðal Viðmiðunar Bómullar 
Polyester 
og lycra Polyester 

Hnepptur 
sloppur 

Hnepptur 
opinn 

sloppur 
Opinn 

sloppur Íþróttatoppur 

Línupör 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Lákontrast          
Stærstu doppurnar 5 4 3 3 3 3 3 3 3 

Stórar doppur 5 3 3 3 3 3 3 3 3 

Mið doppur 5 3 3 3 3 3 3 3 3 

Litlar doppur 5 3 2 2 2 2 2 2 2 

Minnstu doppur 5 2 2 1 1 1 1 1 1 

Kontrast          
Stærstu doppurnar 5 4 4 4 4 4 4 3 4 

Stórar doppur 5 4 4 4 4 4 3 3 4 

Mið doppur 5 4 4 4 4 4 3 3 4 

Litlar doppur 5 3 2 3 3 3 2 3 3 

Minnstu doppur 5 2 1 2 1 1 1 1 1 

Hákontrast          
Stærstu doppurnar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Stórar doppur 5 5 5 5 4 4 5 5 5 

Mið doppur 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

Litlar doppur 5 4 4 3 3 3 4 4 3 

Minnstu doppur 5 2 2 2 1 2 2 2 2 

Stig  78 56 52 52 48 49 48 48 50 
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Tafla 10. Úrlestur ganga af úrlestrarskjá fyrir lungnamynd á lausri myndplötu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplausn  Staðal Viðmiðunar Lak Sleipilak  Undirbreiðsla Handklæði Teppi Rúmliggjandi 

Línupör 3 3 3 3 3 3 3 3 
Lákontrast          
Stærstu doppurnar 5 4 4 4 4 4 3 3 
Stórar doppur 5 3 3 3 3 3 3 3 
Mið doppur 5 3 3 3 3 3 3 3 
Litlar doppur 5 3 3 3 3 2 2 3 
Minnstu doppur 5 1 2 2 1 1 1 1 
Kontrast          
Stærstu doppurnar 5 4 4 4 4 4 4 4 
Stórar doppur 5 4 4 4 4 4 4 4 
Mið doppur 5 4 4 4 3 4 4 3 
Litlar doppur 5 3 2 3 3 3 3 3 
Minnstu doppur 5 2 1 2 2 2 1 1 
Hákontrast          
Stærstu doppurnar 5 5 5 5 5 5 5 5 
Stórar doppur 5 5 5 5 5 5 5 5 
Mið doppur 5 5 4 4 4 5 5 4 
Litlar doppur 5 4 4 3 4 4 3 3 
Minnstu doppur 5 3 2 3 3 3 3 3 

Stig 78 56 53 55 54 55 52 51 
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Viðauki 4 

Lungnamynd á standi 

 

 

Mynd 40. Viðmiðunarmynd fyrir lungnamynd á standi 

Á myndinni er hægt að sjá eina af viðmiðunarmyndunum fyrir lungnamynd á standi. Engir myndgallar 

birtast á líkaninu.  
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Mynd 41. Bómullarbolur 

Myndin er af Duke líkaninu í bómullarbol. Bómullarbolurinn skilur eftir sig á myndinni myndgalla.  
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Mynd 42. Polyester og lycra bolur 

Myndgallar sjást greinilega þegar líkanið er myndað með polyester og lycra bol. Myndgallarnir koma 

sem línur yfir myndina.  
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Mynd 43. Polyesterbolur 

Polyesterbolurinn skilur eftir smá myndgalla sem hægt er að greina hægra megin í líkaninu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

70 

 

Mynd 44. Hnepptur sloppur 

Sloppurinn er með tölum og þegar hann er hnepptur þá verða þær í skugga brjósthryggsins. Hægt 

er að greina myndgalla í sloppnum.  
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Mynd 45. Hnepptur sloppur hafður opinn 

Myndgallar koma út frá sloppnum. Ef skoðað er efsta rif hægra megin þá er hægt að sjá móta fyrir 

tölu.  
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Mynd 46. Opinn sloppur án talna 

Hægt er að greina myndgalla þegar líkanið er myndað í opnum slopp án talna.  
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Mynd 47. Íþróttartoppur  

Hálsmálið á íþróttatoppunum kemur inná myndina sem myndgalli.  
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Lungnamynd á lausri myndplötu 

 

 

 

Mynd 48. Viðmiðunarmynd fyrir AP mynd 

Ein af viðmiðunarmyndunum af liggjandi lungnamynd á lausri myndplötu.  
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Mynd 49. Lak 

Líkanið er látið liggja ofan á laki. Ekki er hægt að greina myndgalla á þessari mynd. 
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Mynd 50. Sleipilak 

Líkanið er myndað með sleipilak undir. Engir myndgallar koma upp. 
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Mynd 51. Undirbreiðsla 

Engir myndgallar koma út frá undirbreiðslunni. 
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Mynd 52. Handklæði 

Líkanið er myndað ofan á handklæði. Engir myndgallar koma upp.  
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Mynd 53. Teppi  

Teppi var sett undir líkanið og það svo myndað. Myndgallar koma upp.  



  

80 

 

 

Mynd 54. Rúmliggjandi lungnamynd 

Lak, sleipilak, undirbreiðsla og bómullarbolur voru með líkaninu á myndinni. Hægt er að sjá 

myndgalla sem koma upp í hjartaskugganum.  

 


