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Ágrip 

Inngangur 

Tölvusneiðmyndatækni (TS) er ein af mikilvægustu myndgreiningarrannsóknum sem notaðar eru í 

heiminum í dag. Mikil bylting varð í myndgreiningarheiminum þegar að TS tæknin kom til sögunnar, en 

henni fylgir þó mun hærra geislaálag heldur en við almennar röntgenrannsóknir. Það er því mikilvægt 

að huga að því að nota ekki meiri geislun en þarf þá sérstaklega þegar börn eiga í hlut, þar sem þau eru 

mun næmari fyrir geislun og þurfa almennt minni geislun en fullorðnir til þess að ná fullnægjandi 

myndgæðum til sjúkdómsgreininga. Áður en TS rannsókn er framkvæmd er nauðsynlegt að meta bæði 

áhættu og ávinning af rannsókninni. Ávallt skal hafa í huga meginregluna ALARA sem segir að halda 

skal allri geislun eins lágri og unnt er með skynsamlegu tilliti til aðstæðna. 

Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að athuga hvert geislaálag barna, 18 ára og yngri, er í 

tölvusneiðmyndarannsóknum á Íslandi.  

Efni og aðferðir 

Afturskyggn rannsókn, gögn skoðuð úr myndageymslu Landspítalans (PACS) úr þremur TS tækjum en 

aðeins var unnið með gögn úr tveimur af þeim tækjum. Rannsóknartímabilið var eitt ár, frá 1.2.2016 til 

1.2.2017. Algengustu TS rannsóknirnar voru af höfði, brjóstholi og kviðarholi. Fyrir hverja rannsókn var 

virkt þvermál mælt og SSDE (e. size specific dose estimate) reiknað fyrir búkinn. Miðgildi og meðaltöl 

lengdargeislunar (DLP) voru reiknuð og borin saman við viðmiðunarmörk geislaskammta í Evrópu. 

Meðalgeislaálag barna var reiknað fyrir þrjú algengustu rannsóknarsvæðin og að lokum var gerður 

samanburður á milli Landspítala Hringbrautar og Fossvogs. Við tölfræðiúrvinnslu gagna var notast við 

Microsoft Excel 2016 og R með R studio.  

Niðurstöður 

Þessar TS rannsóknir barna voru 3,6% af heildarfjölda allra TS rannsókna á Landspítalanum. Mikill 

meirihluti rannsókna fór fram á Landspítalanum við Hringbraut og var TS af höfði algengasta rannsóknin 

á báðum stöðum. Að nota þversnið sjúklings er nákvæm aðferð til þess að áætla geislaskammtinn, sem 

dæmi í rannsókn af kviðarholi hjá 10 ára barni þá var geislaskammturinn sem TS tækið gaf upp, 

CTDIvol=5,4 mGy en í SSDE=9,2 mGy. Meðalgeislaálag barna fyrir TS af höfði mældist á bilinu 2,1-5,3 

mSv, fyrir TS af brjóstholi mældist það á bilinu 1,0-3,3 mSv og fyrir TS af kviðarholi frá 3,4-6,5 mSv. 

Línuleg aðhvarfsgreining var gerð sem sýndi fram á víxlhrif á milli LSH Hringbrautar og Fossvogs 

eingöngu í TS rannsókn af höfði, p-gildi < 0,05. Í barnaprógrömunum var sjálfvirk geislunarstýring, 

ítrekunar-reikniaðferð og adaptive filter til staðar til þess að draga úr geisluninni.  

Ályktanir 

Rannsóknin sýndi að meðalgeislaálag barna var sambærilegt við önnur lönd. Barnaprógrömin í TS 

tækjunum voru misjöfn á milli Hringbrautar og Fossvogs, yfirleitt meiri geislun í Fossvogi. Það ætti að 

notast við SSDE aðferðina til þess að áætla geislaskammtinn, því hún er nákvæmari. 
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Þakkir 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til diplómaprófs í geislafræði við Læknadeild Háskóla Íslands. 

Rannsóknin var unnin á Landspítala Háskólasjúkrahúsi við Hringbraut. 

Jónína Guðjónsdóttir, leiðbeinandi minn átti hugmyndina að verkefninu og vil ég þakka henni kærlega 

fyrir góða leiðsögn við verkefnið og jafnframt góðum stuðningi á meðan á rannsóknarferlinu stóð.  

Ég vil þakka þeim geislafræðingum á Landspítalanum sem hjálpuðum mér á einhvern hátt við 

verkefnið fyrir góðan stuðning. Einnig þakka ég Díönu Óskarsdóttur yfirmanni röntgendeildar fyrir að 

veita mér aðgang að myndageymslu og aðstöðu á röntgendeildinni við rannsóknarvinnuna.   

Að lokum vil ég sérstaklega þakka kærasta mínum, Sigurði Rúnari Sigurðssyni og yndislegu 

fjölskyldu minni fyrir góðan stuðning, þolinmæði og hvatningu á meðan á þessu verkefni mínu stóð. 
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1 Inngangur 

Tölvusneiðmyndatækni eða TS tækni (e. computed tomography, CT) er ein af mikilvægustu 

myndgreiningarrannsóknum sem notaðar eru í heiminum í dag og hefur notkun hennar aukist verulega 

á undanförnum áratugum. TS tækni er rannsóknaraðferð þar sem ekki er þörf á inngripi (e. non-invasive) 

ásamt því að vera góð og fljótleg rannsókn. Tækið er öflugt og hefur góða upplausn til þess að búa til 

nákvæmar þversniðs- og þrívíddarmyndir af líffærum líkamans. Notkun TS tækisins hefur í flestum 

tilfellum mikil áhrif á sjúkdómsgreiningu og meðferð við ýmsum sjúkdómum, t.d. miðað við það sem fæst 

með almennri röntgenrannsókn. Aftur á móti fylgir því mun meira geislaálag (1, 2). Í TS rannsókn er 

geislað úr öllum áttum tækisins ólíkt því sem er í venjulegri röntgenrannsókn, þar sem geislunin kemur 

úr einni átt. 

Það má því segja að þessi uppfinning hafi gjörbreytt allri starfsemi röntgendeildar (1). Það var árið 

1981 sem að fyrsta TS tækið á Íslandi var sett upp og það á röntgendeild Borgarspítalans eða 

Landspítala Háskólasjúkrahús Fossvogi eins og hann heitir í dag (3). Í dag eru alls þrettán TS tæki í 

notkun á öllu landinu, þar af sjö á landsbyggðinni og sex á höfuðborgarsvæðinu og þar með talin 

eftirfarandi tvö tæki sem notuð verða í þessu rannsóknarverkefni en þau eru staðsett á Landspítalanum 

í Fossvogi og á Hringbraut. Árið 2013 var til dæmis 79% rannsókna framkvæmdar með TS tækjunum á 

höfuðborgarsvæðinu og 21% rannsókna voru framkvæmdar á landsbyggðinni (4).  

1.1 Þróun  

Þeir aðilar sem þróuðu þessa framúrskarandi tækni voru einna helst þeir Godfrey Newbold Hounsfield 

og Allan MacLeod Cormack. Árið 1979 fengu þeir Nóbelsverðlaun fyrir þessa frábæru uppfinningu. Það 

var svo árið 1972 sem að fyrsti sjúklingurinn var skannaður í TS tækinu en það tæki myndaði eingöngu 

höfuð. Fyrsta verulega tækniþróunin kom árið 1974 þegar að Dr. Robert Ledley þróaði fyrsta TS tækið 

til þess að mynda allan líkamann (e. whole-body scan) (1).  

Þróun tölvusneiðmyndatækja er skipt í nokkrar kynslóðir, sjá má fyrstu þrjár kynslóðirnar á mynd 1. 

Fyrsta kynslóðin hafði örmjóan röntgengeisla og einn eða tvo skynjara á móti lampanum. Þessi aðferð 

er kennd við blýantsgeisla (e. pencil beam). Tekin var ein mynd í einu og var lampanum hliðrað og snúið 

um 1° á milli mynda, þetta var endurtekið í 180° kringum sjúklinginn. Myndatökutíminn var um 4 til 5 

mínútur (1). 

Önnur kynslóðin hafði hliðrunar- og snúningstækni á lampanum. Þetta var röð af um 30 skynjurum 

sem mynduðu lítinn blævængsgeisla (e. multiple pencil beam). Þessi myndataka var styttri en hjá fyrstu 

kynslóð, enda því fleiri sem skynjararnir eru því styttri verður myndatökutíminn (1).  

Þriðja kynslóðin hafði fleiri skynjara og myndaðist því stærri blævængsgeisli (e. fan beam). Lampinn 

snerist sleitulaust 360° í kringum sjúklinginn og því þurfti ekki lengur að hliðra lampanum. Þessi tækni 

er notuð í flestum TS tækjum í dag (1).   
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Mynd 1. Fyrstu þrjár kynslóðir TS tækja. 

A) Fyrsta kynslóðin, örmjór röntgengeisli, B) Önnur kynslóðin, hliðrunar- og snúningstækni C) Þriðja 

kynslóðin, blævængstækni (1). 

Með fyrstu þremur kynslóðartækjunum voru leiðslurnar þannig að aðeins var hægt að mynda eina 

sneið í einu en með fjórðu kynslóð TS tækjanna kom svokölluð spíral- eða helicaltækni. Einn af helstu 

tæknilegu þáttum sem stuðla að velgengni helical er sleituhringur (e. slip-ring). Með þeirri tækni eru 

teknar samfelldar myndir í stað stakra sneiða þegar að borðið (z-ás) sem sjúklingurinn liggur á færist 

með jöfnum hraða í gegnum opið á TS hringnum (e. gantry) á meðan að lampinn í TS tækinu snýst 

stöðugt í kringum hann. Kostir helical tækninnar er meiri hraði, betri upplausn og betri þrívíddar myndir 

framleiddar (1, 5).  

1.2 Geislun í TS rannsókn 

Með árunum hefur rannsóknum fjölgað til muna en talið er að meira en 62 milljónir TS rannsókna séu 

framkvæmdar á hverju ári í Bandaríkjunum og þar á meðal um 4 til 7 milljónir TS rannsókna 

framkvæmdar á börnum (6).  

TS er talin vera ein af mikilvægustu myndgreiningaraðferðunum, bæði fyrir börn og fullorðna. TS 

rannsóknir valda mun hærra geislaálagi heldur en almennar röntgenrannsóknir. Þó svo að TS sé 

mikilvægt tæki til sjúkdómsgreiningar hjá börnum þá er líka mikilvægt fyrir heilbrigðisþjónustu 

samfélagsins að allir vinni saman að því að draga úr geislun á börn. Börn þurfa almennt minni geislun 

til þess að ná fullnægjandi myndgæðum til sjúkdómsgreininga (7). Það eru oft talað um þrjú atriði sem 

hafa þarf sérstaklega í huga þegar um er að ræða TS rannsókn á börnum. Í fyrsta lagi eru börn mun 

næmari fyrir geislun en fullorðnir, geislahættan er um tvisvar til þrisvar sinnum meiri. Í öðru lagi þá hafa 

börn lengri áætlaðan líftíma en fullorðnir til að þróa hugsanlegan geislaskaða. Í þriðja lagi geta börn ef 

til vill fengið meiri geislun á sig ef að stillingar í tækinu eru ekki leiðréttar fyrir smærri líkamsstærð (7, 8). 

Áður en TS rannsókn af börnum er framkvæmd er nauðsynlegt að meta bæði áhættu og ávinning af 

rannsókninni. Ef að ávinningurinn er talin vera meiri en áhættan í tengslum við geislun er rannsóknin 

réttlætanleg. Það ættu hins vegar allir læknar sem að senda beiðni í TS rannsókn sem og 

geislafræðingar sem að vinna við TS, að vera meðvituð um þetta og hafa í huga aðrar 

myndgreiningaraðferðir sem gætu uppfyllt svipuð klínísk gildi og sem að nota minni eða jafnvel enga 
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geislun (7). Ávallt skal hafa í huga meginregluna ALARA (e. as low as reasonably achievable) sem segir 

að halda skal allri geislun eins lágri og unnt er með skynsamlegu tilliti til aðstæðna (9).  

Geislaskammtur (e. absorbed dose, D) er skilgreindur sem orkan sem að gleypist í ákveðnum massa 

vegna jónandi geislunar og hefur mælieininguna gray (Gy) (2). Geislaskammtur er ekki jafndreifður í 

rúmmáli hverrar sneiðar í TS rannsókn. Þónokkur munur getur verið á geislaskammti milli yfirborðs og 

miðju sneiðar, en hann er lægstur við miðju en hæstur við yfirborð sneiðar (3). Hægt er að skilgreina  

geislaskammt sem eftirfarandi: 

𝐆𝐞𝐢𝐬𝐥𝐚𝐬𝐤𝐚𝐦𝐦𝐭𝐮𝐫 (𝐃) =
𝐨𝐫𝐤𝐚 (𝐄)

𝐦𝐚𝐬𝐬𝐢 (𝐦)
 

Geislaálag (e. effective dose, E) er hins vegar skilgreint sem mat á áhættu vegna jónandi geislunar 

á allan líkamann og hefur SI-mælieininguna sívert (Sv). Að reikna út geislaálag í TS rannsókn getur 

verið nokkuð flókið. Geislaálag getur annars vegar verið reiknað sem vegið meðaltal hlutgeislaálags 

(HT) líffæra líkamans, þar sem hvert líffæri hefur vægisstuðul (WT) í samræmi við hlut þess í 

heildaráhættu líkamans (3). Jafnan fyrir það er eftirfarandi: 

𝐆𝐞𝐢𝐬𝐥𝐚á𝐥𝐚𝐠 (𝐄) = ∑ 𝐯æ𝐠𝐢𝐬𝐬𝐭𝐮ð𝐮𝐥𝐥 (𝐖𝐓) ∙ 𝐡𝐥𝐮𝐭𝐠𝐞𝐢𝐬𝐥𝐚á𝐥𝐚𝐠 (𝐇𝐓)

𝐓

 

Hlutgeislaálag í ákveðin vef eða líffæri er geislaskammtur líffæris (T) margfaldaður með vægisstuðli 

viðkomandi geislunar, þessi vægisstuðull miðast við líffræðilega virkni geislunar. Líffæri eru misnæm 

gagnvart skaðlegum áhrifum geislunar. Til þess eru vægisstuðlar en þeir eru notaðir til þess að lýsa 

hversu hlutfallslega misnæm líffæri eru, má finna þessa vægisstuðla í töflu frá ICRP 103 (3, 10).  

Hins vegar hafa einnig verið gerðir breytistuðlar fyrir algengar TS rannsóknir. Þar eru þessir 

breytistuðlar eru margfaldaðir með lengdargeisluninni (DLP) til þess að áætla geislaálagið, jafnan fyrir 

það er eftirfarandi: 

𝐆𝐞𝐢𝐬𝐥𝐚á𝐥𝐚𝐠 (𝐄) = 𝐥𝐞𝐧𝐠𝐝𝐚𝐫𝐠𝐞𝐢𝐬𝐥𝐮𝐧 (𝐃𝐋𝐏) ∙ 𝐛𝐫𝐞𝐲𝐭𝐢𝐬𝐭𝐮ð𝐮𝐥𝐥 (𝐤) 

Sjá betur um þetta hér að neðan í undirkafla 1.3.2, um lengdargeislunina (11). 

Geislaálag fyrir sömu TS rannsókn getur verið misjafnt, bæði á milli tækja og á milli staða fer allt eftir 

því hvernig framkvæmdin fer fram (1, 3).  

1.2.1 Overbeaming og overranging  

Overbeaming er almennt hugtak sem notað er til þess að lýsa því ástandi þegar að röntgengeisli nær út 

fyrir virka svæði nemans. Overranging eða overscanning er almennt hugtak sem notað er til þess að 

lýsa aukningu lengdargeislunar, DLP. Þetta er geislunin sem er í upphafi og enda helicals/spirals, utan 

þess myndsvæðis sem verið er að skoða. Þessi geislun er þó nauðsynleg til þess að reikna fyrstu og 

síðustu mynd skannsins. Það þarf að minnsta kosti hálfan hring fyrir ofan og neðan myndsvæði til þess 

að geta reiknað fyrstu og síðustu myndina, þannig að viðbótin er alltaf að minnsta kosti einn hringur. Að 

hafa mjóa blendu eða geislabreidd í z-áttina er betra í overranging en það er öfugt í overbeaming þá er 

breið blenda betri (12). Á mynd 2 hér að neðan má sjá þessi tvö hugtök ásamt fleirum í helical/spiral 

skanni.  
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Mynd 2. Skýringarmynd fyrir spiral skann. 

Hér má sjá lýsingar á hugtökunum overbeaming og overranging (13). 

1.2.2 Sneiðbreytur 

Í þessum undirkafla verður fjallað um allar helstu sneiðbreytur sem notaðar eru í 

tölvusneiðmyndarannsóknum, hvernig þær hafa áhrif á geislaskammt sjúklings og þess háttar.  

Þessar sneiðbreytur ættu ávallt að vera sniðnar að líkamsstærð eða þeim líkamshluta sem verið er 

að rannsaka. Aðalmarkmiðið er að fá greiningarhæfa mynd en ekki að fá sem bestu myndgæði, það er 

gert til þess að lágmarka geislaskammtinn sem sjúklingur verður fyrir (14). Helstu sneiðbreyturnar eru: 

lampastraumur (e. tube current), lampaspenna (e. tube voltage), snúningstími (e. rotation time), þvermál 

skannsvæðis (e. scan field of view), sneiðþykkt (e. slice width) og sát (e. pitch) (14, 15).   

Þegar lampastraumur, mældur í mA, er lækkaður verður hlutfallsleg lækkun á geislaskammti. Meira 

skammtasuð verður í mynd sem er mikill galli en svo lengi sem hægt er að greina myndina er suðið 

ásættanlegt (14). Lampastraumurinn er oftast ákveðinn af sjálfvirkri geislunarstýringu eða AEC sjá betur 

í undirkaflanum 1.4.1 hér að neðan.   

Lampaspenna, mæld í kV, er annar mikilvægur þáttur sem ræður geislaskammti, sem og stillingu á 

mA. Sum tæki geta valið kV sjálfvirkt. Það að minnka kV getur dregið úr geisla framleiðslu TS tækis og 

getur verið góður kostur til þess að minnka geislaskammt (16). Í TS rannsóknum eru frekar há kV notuð 

eða um 120-140 hjá fullorðnum (14). Hjá börnum og smávöxnu fólki ættu kV hins vegar að vera stillt á 

≤ 100 til að draga úr geislaskammti (11). Eins og sjá má í fylgiskjali 3 um prógröm fyrir kviðarhol barna 

en þar eru notuð 100 kV. 

Snúningstími er sá tími sem það tekur lampann að fara heilan hring eða 360° og getur hann verið 

bæði valin handvirkt eða af tækinu sjálfu. Með hraðari snúning minnkar geislaskammturinn (6, 9). Flest 

nútíma TS tæki hafa snúningstíma á lampanum um 0,3-0,5 sekúndur en það leiðir til þess að hver 
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rannsóknartími er styttri. Í TS rannsóknum af börnum er þetta góður kostur þar sem að hreyfimyndgallar 

eða myndgallar af völdum öndunar minnka þar af leiðandi (14). 

Þvermál skannsvæðis eða SFOV ætti að vera sniðið að líkamsstærð sjúklings eins vel og mögulegt 

er en passa þó að það nái út fyrir það sem verið er að mynda til að koma í veg fyrir myndgalla. Einn 

helsti kosturinn af minna SFOV er betri upplausn (14). Með þynnri sneiðþykkt verður aukin 

geislaskammtur (6).  

Sát er skilgreint sem ferill röntgenlampans sem að ferðast 360° í kringum sjúklinginn. Hugtakið sát 

er sameiginlegt fyrir spíral eða helical í TS, stundum kallað spíral sát eða helical sát en það fer eftir 

framleiðanda tækisins (1, 9). Jafnan fyrir sát er eftirfarandi:  

𝐒á𝐭 =  
𝐁𝐨𝐫ð𝐟æ𝐫𝐬𝐥𝐚 á 𝐞𝐢𝐧𝐮𝐦 𝐡𝐫𝐢𝐧𝐠

𝐇𝐞𝐢𝐥𝐝𝐚𝐫𝐛𝐫𝐞𝐢𝐝𝐝 𝐠𝐞𝐢𝐬𝐥𝐚/𝐬𝐧𝐞𝐢ðþ𝐲𝐤𝐤𝐭
 

 Sát og geislaskammtur eru í öfugu hlutfalli. Með stærra sát minnkar geislaskammturinn og meira 

suð verður í mynd vegna þess að ljóseindum fækkar. Sem dæmi skanni með 2 sát gefur 50% eða 

helming af geislaskammti miðað við 1 sát (6). 

Loks er það mAs eða milliamper á sekúndu. Það er mikilvægt að hafa í huga að geislaskammturinn 

í TS er í réttu hlutfalli við mAs á sneið, þannig ef að kV helst óbreytt en tvöföldun verður á mAs þá 

tvöfaldast skammturinn og öfugt ef að mAs er helmingað þá helmingast skammturinn. Því er mAs 

aðallega notað til þess að aðlaga geislaskammt að sjúkling. Það er því mikilvægt að hafa í huga að mAs 

er lykilþáttur sem hefur áhrif á birtuskil myndar. Hefur það bein áhrif á fjölda ljóseinda sem eru 

framleiddar í mynd og hefur þannig áhrif á suðið í myndinni (2).  

1.2.3 Viðmiðunarmörk geislaskammta 

Viðmiðunarmörk geislaskammta (e. diagnostic reference levels, DRL) eru notuð til þess að veita 

viðmið að geislaskammti sjúklings og einnig til þess að bera saman dæmigerða starfshætti milli landa 

eða svæða (17). Eins og staðan er í dag eru DRL viðmið fyrir TS rannsóknir ekki til á Íslandi, en til þess 

að búa til DRL fyrir land þarf að safna saman gögnum um meðalgeislaskammta úr dæmigerðum 

rannsóknum af meðalstóru fólki frá öllu landinu. Þessi tala er gefin út sem landsviðmið þannig að flestir 

ættu að geta framkvæmt rannsóknir með lægri geislaskammti. Miðað er við þriðja fjórðungsmarkið eða 

75%. Hins vegar þeir sem mæla hjá sér hærri meðalgeislaskammt en þessi tala segir til um þ.e.a.s hærri 

en þessi 75% segja til um, þeir þurfa að athuga hverjar ástæður þess gætu verið. DRL talan er oftast 

gefin upp sem CTDIvol eða DLP. Það er ekki einfalt verkefni og getur verið vandamál að safna 

fullnægjandi gögnum til að finna DRL og bera þau viðmið saman á milli landa, þar sem mikill skortur er 

á þeim og þá sérstaklega fyrir börn (18, 19).  

Í Evrópu er verið að gefa út DRL fyrir TS rannsóknir hjá börnum og sem dæmi þá er viðmiðið þar fyrir 

höfuð hjá 10-14 ára 54 mGy (CTDIvol) og 730 mGy·cm (DLP) (19). 

Í Finnlandi má einnig sjá að DRL viðmið fyrir höfuð hjá 10-15 ára er 35 mGy (CTDIvol) og 560 mGy·cm 

(DLP). Þessar tölur Finnlands eru almennt lægri heldur en birt DRL í öðrum löndum (18). 

Til eru nýrri viðmiðunarmörk geislaskammta (e. diagnostic reference ranges, DRR)  þau eru aðeins 

nákvæmari heldur en DRL viðmiðin en í DRR eru mörkin á ákveðnu bili frá fyrsta fjórðungsmarki til þriðja 
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fjórðungsmarks eða frá 25-75%. Það er að segja að miðast er við að hafa geislaskammtana á þessu bili 

en í DRL er miðast við að vera við þriðja fjórðungsmarkið eða 75%. DRR er betra að því leitinu að bilið 

fyrir viðmiðun geislaskammtana er þrengra. Ef geislaskammtur er fyrir neðan 25% minnka myndgæðin 

og verður myndin ef til vill ekki nógu góð til sjúkdómsgreiningar en ef geislaskammtur er fyrir ofan 75% 

verður of mikil geislun (20).  

1.3 Líkan og geislastuðlar 

Til þess að áætla geislaskammt sjúklings í TS rannsókn er geislaskammtur oft mældur út frá tveimur 

stærðum af plast sívalningum eða PMMA líkönum (e. phantom) eins og sjá má á mynd 3. Annars vegar 

er það minna líkanið, 16 cm, sem líkir eftir höfði og hins vegar stærra líkanið, 32 cm, sem líkir eftir 

búknum. Bæði líkönin eru 15 cm að lengd, akrýlhúðuð í föstu formi og með fimm holum í (1, 21). 

 

Mynd 3. Tvær gerðir PMMA líkana. 

Á myndinni má sjá stærra líkanið (32 cm), sem líkir eftir búknum og minna líkanið (16 cm), sem líkir eftir 

höfðinu (22).  

1.3.1 CTDI og CTDIvol 

Eitt aðal skammtamælinga hugtakið í tölvusneiðmyndum er CTDI (e. computed tomography dose index). 

En CTDI talan segir okkur hver meðal geislaskammturinn er að mælast í einni sneið. CTDI hefur 

mælieininguna Gy (=J/kg). Þessa CTDI tölu er hægt að nota ef að sjúklingurinn sem verið er að mynda 

er jafn stór og líkanið sem notað var en hún mun vanáætla geislaskammtinn ef að sjúklingurinn er stærri 

eða minni en líkanið sem mælingin var gerð í.  Það má því segja að geislaskammturinn fari í raun mikið 

eftir stærð og lögun sjúklingsins ásamt því hve mikið geislað er á hann (23, 24).  

CTDIvol eða rúmmáls CTDI er alþjóðlega viðurkennt og að öllum líkindum mikilvægasti mælikvarðinn 

á geislaskammt sem að flest nútíma TS tæki gefa upp í dag (9). Þetta er stöðluð mælieining sem er 

eingöngu notuð með TS rannsókn. CTDIvol er almennt skilgreint fyrir tvær stærðir PMMA líkana, annars 



  

17 

vegar 16 cm og hins vegar 32 cm sem sjá má á mynd 3 hér að ofan. Það eru nokkrir framleiðendur sem 

að nota 16 cm líkanið, sem að líkir eftir höfði, í stað 32 cm líkanið til þess að mæla CTDIvol fyrir líkamann 

hjá litlum börnum (9, 23, 25). Eftirfarandi jafna er notuð til að reikna út CTDIvol:  

𝐂𝐓𝐃𝐈𝐯𝐨𝐥 =
(
𝟐
𝟑

∙ 𝐘𝐟𝐢𝐫𝐛𝐨𝐫ð𝐬 𝐬𝐤𝐚𝐦𝐦𝐭𝐮𝐫 +  
𝟏
𝟑

∙ 𝐌𝐢ð𝐣𝐮 𝐬𝐤𝐚𝐦𝐦𝐭𝐮𝐫)

𝐒á𝐭
 

(26). 

CTDIvol er hins vegar ekki talin vera skynsamleg leið við mat á geislaskammti einstakra sjúklinga, þá 

sérstaklega ekki þegar um er að ræða börn vegna þess að það tekur ekki tilliti til líkamsstærðar. Barnið 

gæti fengið meira en tvöfaldan geislaskammt m.v. fullorðinn. Hins vegar er hægt að nota CTDIvol með 

upplýsingum um stærð sjúklingsins til þess að meta geislaskammtinn (26, 27). 

1.3.2 Lengdargeislun  

Lengdargeislun (e. dose length product, DLP) hefur mælieininguna mGy·cm. DLP er CTDIvol (mGy) 

margfaldað með lengd skannsins (cm) (26). Jafnan fyrir DLP er eftirfarandi:    

𝐃𝐋𝐏 = 𝐂𝐓𝐃𝐈𝐯𝐨𝐥 ∙ 𝐋𝐞𝐧𝐠𝐝 𝐬𝐤𝐚𝐧𝐧𝐬  

DLP eykst með fjölda sneiða ef sneiðþykktin er óbreytt, það er annað en CTDIvol  sem að helst óbreytt, 

því þar sem lengd skannsins er sama og sneiðþykkt margfölduð með fjölda sneiða (26). DLP og CTDIvol 

eru svipaðar stærðir og eru þær báðar innbyggðar í flestum TS tækjum. 

Í skýrslu frá AAPM (e. american association of physicists in medicine) nr. 96 frá árinu 2008 eru 

breytistuðlarnir sem hægt er að nota til þess að áætla geislaálag sjúklings. Í töflu 1 má sjá þessa 

breytistuðla flokkaða eftir svæði líkamans sem verið er að mynda og aldri sjúklings. Þessir breytistuðlar 

eru margfaldaðir með DLP til þess að áætla geislaálagið (mSv) (24).  

Tafla 1. Breytistuðlar, k. 

Í töflunni má sjá breytistuðlana k, þeir eru margfaldaðir með lengdargeisluninni (DLP) til þess að áætla 

geislaálag (24). 

1.3.3 Stærðarleiðréttur geislaskammtur   

Í skýrslu AAPM 204 sem kom út árið 2011 var kynnt til leiks ný aðferð sem hægt er að nota til þess að 

áætla geislaskammtinn og tekur hún tillit til líkamsstærðar sjúklings, þessi aðferð hefur skammstöfunina 

Svæði líkamans k (mSv·mGy-1·cm-1) 

 0 ára 1 árs 5 ára 10 ára Fullorðin 

Höfuð og háls 0,013 0,0085 0,0057 0,0042 0,0031 

Höfuð 0,011 0,0067 0,0040 0,0032 0,0021 

Háls 0,017 0,012 0,011 0,0079 0,0059 

Brjósthol 0,039 0,026 0,018 0,013 0,014 

Kviður og mjaðmagrind 0,049 0,030 0,020 0,015 0,015 

Búkurinn 0,044 0,028 0,019 0,014 0,015 
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SSDE (e. size-specific dose estimate). Aðferðin byggist á því að nota þversnið (e. cross section)  

sjúklings til þess að áætla geislaskammtinn. Mælieining þess er mGy (21). 

Stærð sjúklings er áætluð út frá rúmfræðilegri breytu sem kallast virkt þvermál (e. effective diameter).  

Virkt þvermál er þvermál hrings sem hefur sama flatarmál og þversnið sjúklings. Til að reikna þetta þarf 

að vita AP (e. anteroposterior)  eða LAT þvermál (e. lateral diameters) og gert er ráð fyrir að sjúklingurinn 

sé sporöskjulaga í þversniði sjá mynd 4. Til þess að reikna út virka þvermálið er AP margfaldað með 

LAT þvermáli og tekin er kvaðratrótin af því. 

LAT þvermál er mælt frá einni hlið til annarrar eða frá vinstri til hægri. AP þvermál er þykktin á  

líkamshluta sjúklings sem verið er að skanna, til dæmis frá yfirborði maga til yfirborðs baks. Þetta er 

hægt að mæla með því að nota rafrænt mælitæki sem er t.d innbyggt í myndageymslu (PACS) kerfinu 

(21). 

 

Mynd 4. AP og LAT þvermálin, ásamt virka þvermálinu (e. effective diameter). 

Þetta er hringur með svæði af þversniði sjúklings. Hægt er að áætla virka þvermálið ef AP eða LAT 

þvermálin eru þekkt (21).  

Til þess að reikna svo út SSDE, er CTDIvol margfaldað með breytistuðli á grundvelli sjúklings. Þessi 

breytistuðull var þróaður af AAPM 204 (21) til þess að geta metið betur geislaskammt sjúkling í TS 

rannsókn, þessa breytistuðla má finna neðst í fylgiskjölum 4 og 5 (11, 16). 

Reiknað er út fyrir einni axial sneið sem staðsett er nokkurn veginn í miðju sjúklings eða miðju lengd 

skannsins. SSDE hefur verið metið bæði hjá fullorðnum og börnum í TS af brjóstholi, kviðarholi og 

mjaðmagrind og hefur verið sýnt fram á að þetta sé aðferð sem gefur áreiðanlegar niðurstöður (27).  

Að nota þversnið sjúklings til þess að áætla geislaskammtinn er mun nákvæmara heldur en að nota 

aldur hans, þar sem að þau geta verið breytileg. Stórt barn gæti til dæmis verið jafn stórt og lítill fullorðinn. 

Þó svo að SSDE sé talin vera betri mælikvarði til þess að áætla geislaskammt sjúklings, er þó ekki hægt 

að skipta honum út í staðinn fyrir CTDIvol þegar breytistuðullinn k er notaður til að áætla geislaálag í TS 

rannsókn (26). 

Þess má þó geta að SSDE aðferðina er ekki hægt að nota til þess að áætla geislaálag. Geislaálag 

má hins vegar áætla með því að margfalda DLP með breytistuðlinum k sem talað er um hér að ofan. 
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Geislaálag táknar meðaltalsáhættu fyrir hinn almenna borgara sem er meðalmaður að hæð og þyngd 

en ekki hættuna fyrir einhvern ákveðinn einstakling, sú hætta getur verið meiri eða minni fer allt eftir 

stærð einstaklingsins (11, 28).  

Í framtíðinni mun SSDE talan líklega vera komin innbyggð í öllum TS tækjum, eins og DLP og CTDIvol 

eru í dag. Þetta mun veita geislafræðingum hagnýtt verkfæri til þess að meta áhættu á móti ávinning 

fyrir þann sem þarf að fara í TS rannsókn (26). 

1.4 Tæknileg atriði sem hafa áhrif á geislaskammt 

Á síðasta áratug hafa áhyggur geislaskammts í tengslum við TS rannsóknir aukist, þá sérstaklega hjá 

börnum. Mikið af þeim áhyggjum stafa af hraðri aukningu TS rannsókna sem framkvæmdar eru um allan 

heim og samsvarandi aukningu geislunar á almenning. Til þess að bregðast við þessum áhyggjum hafa 

framleiðendur TS tækja þróað nokkrar aðferðir sem geta hjálpað til við að viðhalda 

sjúkdómsgreiningarhæfum myndgæðum rannsóknar (29). Þær helstu núverandi aðferðir eru að nota 

sjálfvirka geislunarstýringu, ítrekunar-reikniaðferðir og adaptive filterinn.  

1.4.1 Sjálfvirk geislunarstýring 

Sjálfvirk geislunarstýring (e. automatic exposure control, AEC) er búnaður í TS tækinu sem virkar þannig 

að hann stillir lampastraum (mA) sjálfvirkt út frá yfirlitsmynd (e. scanogram) miðað við stærð og lögun 

sjúklings. Það er að segja að tækið reiknar út frá yfirlitsmynd hve mikla dofnun (e. attenuation) þarf 

hverju sinni á hvern líkamshluta, sjá mynd 5. Fyrir börn eða smærri líkama er mA sjálkrafa minnkað til 

að aðlagast því sem verið er að mynda. Fyrir fullorðna eða stærri líkama er það öfugt, þá er mA aukið. 

Notkun á AEC er því góð leið til þess að minnka geislaskammt hjá börnum og að viðhalda góðum 

myndgæðum. Lykilatriði í AEC er góð innstilling sjúklings í tækið, lampastraumurinn sem AEC skammtar 

breytist ef sjúklingurinn er ekki rétt innstilltur í miðju tækisins (e. isocenter) (7, 11, 30).  

Aðaltilgangur hennar er sem sagt að stilla lampastraum til að vega upp á móti mismikilli dofnun í 

myndefninu. Allir helstu framleiðendur TS tækja í heiminum í dag hafa sett AEC búnaðinn innbyggðan í 

tækin sín (11, 30).  Í TS rannsóknum af höfði er AEC ekki notuð. AEC heita mismunandi nöfnum eftir 

því frá hvaða framleiðenda þær eru, en t.d hjá Philips eru þær kallaðar Dose Right, Z-DOM og Angular 

Modulation. Það er ekki mælt með því að nota Dose Right hjá börnum, en hin má nota og skilar það 

geislasparnaði þegar verið er að skanna yfir misþykk svæði (munnleg heimild Magnús Guðjónsson og 

Svanhvít Hulda Jónsdóttir, 4.apríl 2017).  
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Mynd 5. AP og LAT yfirlitsmyndir. 

Á myndinni má sjá hvernig dofnun er eftir z-ásnum út frá yfirlitsmynd með AEC (30). 

1.4.2 Ítrekunar-reikniaðferð 

Afturvörpun (e. back projection, FBP) er sú reikniaðferð sem hefur verið notuð til þess að reikna út 

tölvusneiðmyndir. Reikniaðferðin getur búið til TS rannsóknir í góðum myndgæðum með öflugum og 

skjótum hætti. Þessar reikniaðferðir valda þó hærra myndsuði ásamt myndgöllum. Kostir aðferðarinnar 

er meiri hraði og styttri tími (31).  

Ítrekunar-reikniaðferð (e. iterative reconstruction, IR) er aftur á móti önnur reikniaðferð sem að bætir 

myndgæðin og er notuð til þess að minnka geislaskammt í TS rannsókn. Aftur á móti þá tekur hún mun 

lengri tíma heldur en afturvörpunin. Eins og nafnið ítrekunar-reikniaðferð bendir til, þá endurtekur 

aðferðin uppbyggingu myndarinnar nokkrum sinnum til að áætla betur útkomuna og býr til mynd með 

minna suði (11, 32). Hver TS framleiðandi býður upp á sína eigin tegund IR aðferða með tækjum sínum, 

t.d hjá Philips heitir tegundin iDose.  

IR aðferðirnar eru stöðugt í þróun. Það eru til margar mismunandi IR aðferðir á markaðnum í dag 

sem að hafa mismunandi áhrif á endanlega útkomu myndar t.d. áhrif á myndgalla, lækkun á suði, áhrif 

á upplausn og fleira.  

1.4.3 Adaptive filter  

Adaptive filter er tækni sem er innbyggð í flestum af nýju TS tækjunum, þessi tækni er notuð til þess að 

draga úr geislaskammti vegna overscanning eða overranging á z-ásnum. Þetta er sérstaklega 

árangursríkt þar sem skannsvæðið er lítið eða minna en 12 cm. Talið er að sparnaður geislaskammts 

sé allt að 38% með þessari tækni og er því talin sérstaklega gagnlegur fyrir börn (33).  
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2  Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar er að athuga hvert geislaálag barna er í tölvusneiðmyndarannsóknum á 

Íslandi. Það var gert með því að afla upplýsinga úr myndageymslu Landspítalans (PACS) úr TS tækjum 

sem eru mest notuð hér á landi til þess að mynda börn. 
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3 Efni og aðferðir  

Þetta var afturskyggn rannsókn þar sem skoðuð voru gögn úr myndageymslu Landspítalans (e. picture 

archiving and communication system, PACS). Á Landspítalanum eru þrjú TS tæki í notkun, tvö þeirra 

eru staðsett í Fossvogi og eitt á Hringbraut. Í töflu 2 hér að neðan má finna upplýsingar um tækin.  

Tafla 2. Tölvusneiðmyndatækin á Landspítalanum. 

Í þessari töflu má sjá öll þrjú TS tækin sem eru i notkun á Landspítalanum. 

3.1 Þátttakendur  

Þátttakendur þessa rannsóknarverkefnis voru öll börn á aldrinum 0 til 18 ára sem höfðu komið í 

tölvusneiðmyndarannsókn á Landspítalanum á tímabilinu 1.2.2016 til 1.2.2017.  

Allar TS rannsóknir sem framkvæmdar voru á þessu tímabili voru flokkaðar og skráðar niður í Excel 

(Microsoft, 2016) skjal.  

3.2 Gagnasöfnun 

Við upphaf gagnasöfnunar voru rannsóknir úr öllum þremur TS tækjunum skoðuð en einungis var unnið 

með gögnin úr tveimur tækjum, þar sem rannsóknirnar úr einu tækinu voru svo fáar.  

Eftirfarandi upplýsingum úr þessum tveimur tækjum var safnað saman úr myndageymslu og skráð 

skipulega niður í Excel skjal:  

 Staðsetning rannsóknar  

 Tegund rannsóknar 

 Heiti prógrams 

 Aldur  

 Kyn 

 Heildar DLP  

 CTDIvol  

 kV 

 mA 

 mAs 

 AP þvermál 

 LAT þvermál 

 Líkan stærð  

 

Staðsetning Framleiðandi Módel Uppsetningarár Fjöldi sneiða 

Hringbraut (Tæki 1) Philips iCT 2010 128 

Fossvogur (Tæki 2) Philips Brilliance 2009 64 

Fossvogur (Tæki 3) Toshiba Aquilion prime 2016 80 
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3.3 Úrvinnsla gagna 

Í þessu rannsóknarverkefni voru þrjár megináherslur, í fyrsta lagi var reiknað samkvæmt SSDE 

aðferðinni, í öðru lagi var meðaltal lengdargeislunar (DLP) reiknað og var það notað til þess að bera 

saman við viðmiðunarmörk geislaskammta í Evrópu, EDRL. Í þriðja lagi var geislaálag áætlað fyrir 

mismunandi aldurshópa. Að lokum var gerður samanburður á milli Landspítala Hringbrautar og 

Fossvogs. Á mynd 6 má sjá hvernig rannsóknaraðferðin fór fram. 

 

Mynd 6. Rannsóknaraðferðin. 

Hér má sjá hvernig gagnaleitin fór fram og hvernig unnið var úr gögnunum. 

3.3.1 Stærðarleiðréttur geislaskammtur 

Í öllum TS rannsóknum af höfði, brjóstholi og kviðarholi var þversnið hvers og eins mælt og það notað 

til þess að áætla geislaskammtinn miðað við stærð. Þetta var gert með því að ákveða eina axial sneið 

hjá hverjum og einum sjúkling, og voru sneiðarnar mældar eins hjá öllum. Sneiðin var mæld í AP (e. 

anteroposterior) og LAT þvermáli (e. lateral diameters) en það var gert með því að nota rafrænt mælitæki 

(e. markup caliper) sem er innbyggt í myndageymslu kerfinu. Í axial sneið í TS rannsókn af höfði var 

miðast við að mæla fyrir ofan eyru, í brjóstholi var mælt við upphaf herðablaða og í kviðarholi var miðað 

við mitt nýra og upphaf rifbeina sjá má myndir 7, 8 og 9 af þessum mælingum.  

 

Öll börn 0-18 ára í TS 
rannsókn á  

Landspítalanum á 
tímabilinu 1.2.2016-

1.2.2017

Tæki 1 og 2

Algengustu rannsóknirnar:  
TS höfuð, brjósthol, 

kviðarhol

SSDE

DRL

Geislaálag

Samanburður milli 
Hringbrautar og 

Fossvogs

Aðrar 
rannsóknir

Taldar og 
skráðar í Excel

Tæki 3
Of fáar rannsóknir -

ónothæft
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Mynd 7. Axial sneið af höfði. 

Á myndinni má sjá hvernig stafræna mælitækið er notað til að mæla AP og LAT þvermál af höfði. 
 
 

 

Mynd 8. Axial sneið af brjóstholi. 

Á myndinni má sjá hvernig stafræna mælitækið er notað til að mæla AP og LAT þvermál af brjóstholi.  
 
 

 

Mynd 9. Axial sneið af kviðarholi. 

Á myndinni má sjá hvernig stafræna mælitækið er notað til að mæla AP og LAT þvermál af kviðarholi.  

LAT 

AP 

LAT 

AP 

AP 

LAT 
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Til þess að áætla stærð sjúklingsins var notuð rúmfræðilega breytan virkt þvermál (í cm) sem lýst var 

í kafla 1.3.3 hér framar, við mynd 4. En það var reiknað út fyrir hvern og einn sjúkling með eftirfarandi 

jöfnu: 

𝐕𝐢𝐫𝐤𝐭 þ𝐯𝐞𝐫𝐦á𝐥 = √𝐀𝐏 ∙ 𝐋𝐀𝐓 

Því næst var reiknað út SSDE (í mGy) fyrir kviðarhol og brjósthol. SSDE var reiknað út með því að 

margfalda CTDIvol fyrir annaðhvort 16 cm eða 32 cm líkan með breytistuðli úr skýrslu AAPM 204 (21), 

sjá breytistuðlana í fylgiskjölum 4 og 5. Ekki var reiknað út SSDE fyrir höfuðið, vegna þess að 

breytistuðlarnir voru eingöngu gerðir fyrir búkinn. Jafnan fyrir SSDE er eftirfarandi: 

𝐒𝐒𝐃𝐄 = 𝐁𝐫𝐞𝐲𝐭𝐢𝐬𝐭𝐮ð𝐮𝐥𝐥 ∙ 𝐂𝐓𝐃𝐈𝐯𝐨𝐥
𝟏𝟔 𝐞ð𝐚 𝟑𝟐 𝐜𝐦 𝐥í𝐤𝐚𝐧 

Útreikningar á virka þvermálinu og SSDE var fengið með Excel (Microsoft, 2016). Notast var við 

tölfræðiforritið R (34) í RStudio (35) við myndræna framsetningu gagna. 

3.3.2 Viðmiðunarmörk geislaskammta  

Byrjað var á því að skipta sjúklingum niður í fimm aldurshópa frá 0 til 15 eftir ákveðnum aldursbilum, 

samkvæmt ráðleggingum frá PiDRL (e. paediatric imaging DRL) (19) og var fjöldi sjúklinga (n) í hverju 

aldursbili skráður niður. Því næst voru reiknuð meðaltals DLP fyrir hvern og einn aldurshóp fyrir sig og 

voru þau síðan borin saman við viðmiðunarmörk geislaskammta í Evrópu, EDRL. 

Miðgildi og meðaltal lengdargeislunar (DLP) var reiknað með Excel (Microsoft, 2016).  

3.3.3 Geislaálag 

Hérna var einnig skipt niður í fimm aldurshópa og geislaálag áætlað fyrir hvern og einn aldurshóp fyrir 

sig en farið var eftir aldurshópaskiptingu eins og Thomas KE. o.fl. (36) gerðu til þess að geta borið 

saman við það. Geislaálag (í mSv) var reiknað fyrir hvert svæði fyrir sig höfuð, brjósthol og kviðarhol.  

En til þess að áætla geislaálag sjúklings eru notaðir ákveðnir breytistuðlar k, sem hægt er að nálgast 

úr skýrslu AAPM nr. 96 (24). Þessir breytistuðlar eru margfaldaðir með DLP eða lengdargeisluninni, eins 

og eftirfarandi jafna sýnir:  

𝐆𝐞𝐢𝐬𝐥𝐚á𝐥𝐚𝐠 = 𝐃𝐋𝐏 ∙  𝐛𝐫𝐞𝐲𝐭𝐢𝐬𝐭𝐮ð𝐮𝐥𝐥, 𝐤 

Geislaálag, meðaltal og svið lengdargeislunar (DLP) var reiknað með Excel (Microsoft, 2016).   

3.3.4 Hringbraut og Fossvogur 

Samanburður var gerður á milli Hringbrautar og Fossvogs. Línuleg aðhvarfsgreining var gerð til þess að 

meta áhrif hvorrar breytu og til að athuga hvort um væri að ræða víxlhrif milli staðsetningar og breytunnar 

x. Það var gert með breytunum CTDIvol á y-ás og virkt þvermál á x-ás. Við mat á marktækni var miðað 

við 95% öryggismörk (p ≤ 0,05). Þ.e.a.s ef p-gildi fyrir virkt þvermál var lágt eða undir 0,05 þá var víxlhrif 

milli breytanna. 

Algengustu prógrömin úr TS tækjunum tveimur á Hringbraut og úr Fossvogi voru flokkuð og skráð 

ásamt þeim fjölda rannsókna sem fylgdi með hverju prógrami.  
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Töflur fyrir algengustu prógrömin á báðum stöðum voru gerðar í Excel (Microsoft, 2016). Línuleg 

aðhvarfsgreining og myndræn framsetning gagna gerð með tölfræðiforritinu R (34) í Rstudio (35). 

3.4 Leyfi  

Rannsóknin var gerð með leyfi frá eftirfarandi aðilum: 

- Framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala Háskólasjúkrahúsi (sjá fylgiskjal 1), 

- Siðanefnd Landspítala Háskólasjúkrahúsi (nr. 51/2016) (sjá fylgiskjal 2).  
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4 Niðurstöður 

Á þessu eins árs tímabili voru alls 662 TS rannsóknir framkvæmdar á börnum yngri en 18 ára og var 

það u.þ.b. 3,6% af heildarfjölda allra TS rannsókna sem framkvæmdar voru á Landspítalanum á þessu 

tímabili. Á mynd 10 má sjá hvaða rannsóknir þetta voru og fjölda þeirra, einnig má sjá að algengustu 

rannsóknirnar voru af höfði, brjóstholi og kviðarholi.  

 

Mynd 10. TS rannsóknir barna. 

Á myndinni má sjá allar þær TS rannsóknir sem framkvæmdar voru á Landspítalanum á eins árs tímabili.  
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Algengustu rannsóknirnar í tölvusneiðmyndum barna voru alls 438 talsins, þar af 247 strákar og 191 

stelpur. Meirihluti TS rannsókna fór fram á Landspítalanum við Hringbraut eða 287 á móti 151 

rannsóknum í Fossvoginum. Á þessu eins árs rannsóknartímabili voru framkvæmdar 122 rannsóknir af 

höfði, 8 af brjóstholi og 21 af kviðarholi í Fossvogi. Aftur á móti á Hringbraut voru framkvæmdar alls 145 

rannsóknir af höfði, 60 af brjóstholi og 82 af kviðarholi. Á mynd 11 má sjá heildarfjölda TS rannsókna af 

brjóstholi, höfði og kviðarholi, sjá má hvernig þær skiptust niður eftir staðsetningu og kyni. 

 

Mynd 11. Heildarfjöldi rannsókna. 

Súluritið sýnir fjölda algengustu TS rannsókna sem framkvæmdar voru eftir staðsetningu og kyni. 
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4.1 Geislaskammtur fundinn með stærðarleiðréttingu  

Á mynd 12 má sjá TS rannsóknir af brjóstholi og hvernig SSDE (y-ás) og virka þvermálið (x-ás) var að 

mælast eftir aldri. Á myndinni sést hvernig dreifingin á aldri barnanna var miðað við stærð þeirra, sjá má 

að yngstu börnin eru flest öll neðst í vinstra horninu. Eftir því sem börnin verða eldri verða þau í flestum 

tilfellum stærri um sig. 

 

Mynd 12. Stærðarleiðréttur geislaskammtur af TS brjóstholi. 

Á myndinni er punktarit af TS brjóstholi sem sýnir útkomuna úr stærðarleiðrétta geislaskammtinum og 

virka þvermálinu eftir aldri. 
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Á mynd 13 má sjá TS rannsóknir af kviðarholi og hvernig SSDE (y-ás) og virka þvermálið (x-ás) var 

að mælast eftir aldri. Á myndinni sést hvernig dreifingin á aldri barnanna var miðað við stærð þeirra, þau 

börn sem eru grönn miðað við aldur fá á sig stærri geislaskammt.  

 

Mynd 13. Stærðarleiðréttur geislaskammtur af TS kviðarholi. 

Á myndinni er punktarit af TS kviðarholi sem sýnir útkomuna úr stærðarleiðrétta geislaskammtinum og 

virka þvermálinu eftir aldri. 
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Í TS rannsókn af höfði var eingöngu mælt virka þvermálið en ekki SSDE, því ekki er hægt að reikna 

út geislaskammtinn með stærðarleiðréttingu fyrir höfuðið af því að breytistuðlarnir frá AAPM 204 eru 

eingöngu gerðir fyrir búkinn. Á mynd 14 má sjá TS rannsóknirnar af höfði og hvernig virka þvermálið (y-

ás) mældist eftir aldri (x-ás).  

 

Mynd 14. Virkt þvermál af TS höfði. 

Á myndinni er punktarit sem sýnir dreifingu á stærð barnanna eftir aldri. 
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Tafla 3 er yfirlitstafla fyrir algengustu TS rannsóknirnar og sýnir hún lægsta og hæsta gildið, 25% og 

75% hlutfallsmark, miðgildi og meðaltal fyrir CTDIvol, heildar DLP, AP+LAT, virkt þvermál, SSDE og 

aldur.  

Tafla 3. Yfirlitstafla fyrir höfuð, brjósthol og kviðarhol. 

 

Höfuð 

 
CTDIvol 

(mGy) 

Heildar DLP 

(mGy·cm) 

AP+LAT 

(cm) 

Virkt þvermál 

(cm) 

SSDE 

(mGy) 

Aldur 

(ár) 

Lægsta gildi 7,88 273,50 18,36 9,10 - 0,00 

25% Hlutfallsmark 44,10 706,60 28,92 14,33 - 4,00 

Miðgildi 50,75 905,10 30,88 15,35 - 10,00 

Meðaltal 47,21 856,80 30,48 15,13 - 9,27 

75% Hlutfallsmark 53,47 1019,70 32,59 16,16 - 15,00 

Hæsta gildi 71,39 1907,90 36,82 18,35 - 17,00 

 

Brjósthol 

 
CTDIvol 

(mGy) 

Heildar DLP 

(mGy·cm) 

AP+LAT 

(cm) 

Virkt þvermál 

(cm) 

SSDE 

(mGy) 

Aldur 

(ár) 

Lægsta gildi 0,97 37,50 22,39 11,17 1,73 0,00 

25% Hlutfallsmark 2,35 64,50 32,07 15,64 4,96 3,00 

Miðgildi 3,82 99,05 41,34 20,16 5,81 10,00 

Meðaltal 4,18 143,37 40,70 19,87 6,59 9,40 

75% Hlutfallsmark 5,19 183,38 48,91 23,63 7,71 15,00 

Hæsta gildi 13,95 554,10 62,77 30,91 23,02 17,00 

 

Kviðarhol 

 
CTDIvol 

(mGy) 

Heildar DLP 

(mGy·cm) 

AP+LAT 

(cm) 

Virkt þvermál 

(cm) 

SSDE 

(mGy) 

Aldur 

(ár) 

Lægsta gildi 2,70 99,00 21,18 10,58 4,73 0,00 

25% Hlutfallsmark 4,74 202,20 36,10 17,81 8,25 7,50 

Miðgildi 5,49 266,00 42,00 20,68 9,31 11,00 

Meðaltal 6,43 303,70 41,91 20,62 10,53 10,89 

75% Hlutfallsmark 7,24 390,00 47,17 23,20 11,58 15,00 

Hæsta gildi 22,30 920,10 62,29 30,87 38,13 17,00 

mGy=Milligray, mGy·cm=Milligray·centimeter, cm=centimeter 

Í töflunni hér að ofan má finna lægsta og hæsta gildið, 25% og 75% hlutfallsmark, miðgildi og meðaltal 

fyrir ýmsar breytur. 
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4.2 Meðalgeislaskammtur á Íslandi borin saman við viðmiðunarmörk 

geislaskammta í Evrópu 

Á mynd 15 má sjá hver meðaltals lengdargeislunin (DLP) var að mælast í TS rannsóknum af höfði (grár) 

og borin saman við viðmiðunarmörk geislaskammta í Evrópu, EDRL (rauður). Á myndinni má sjá alla 

fimm aldurshópana og fjölda sjúklinga (n) í hverjum hóp ásamt aldurshópaskiptingunni til hægri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 15. Samanburður á TS höfði. 

Í súluritinu má sjá meðaltals DLP borið saman við viðmiðunarmörk geislaskammta í Evrópu, EDRL. 
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Á mynd 16 má sjá hver meðaltals lengdargeislunin (DLP) var að mælast í TS rannsókn af brjóstholi 

(grár) og borin saman við viðmiðunarmörk geislaskammta í Evrópu, EDRL (rauður). Á myndinni má 

einnig sjá alla fimm aldurshópana og fjölda sjúklinga (n) í hverjum hóp ásamt aldurshópaskiptingunni til 

hægri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 16. Samanburður á TS brjóstholi. 

Í súluritinu má sjá meðaltals DLP borið saman við viðmiðunarmörk geislaskammta í Evrópu, EDRL. 
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Á mynd 17 má sjá hver meðaltals lengdargeislunin (DLP) var að mælast í TS rannsókn af kviðarholi 

(grár) og borin saman við viðmiðunarmörk geislaskammta í Evrópu, EDRL (rauður). Á myndinni má 

einnig sjá alla fimm aldurshópana og fjölda sjúklinga (n) í hverjum hóp ásamt aldurshópaskiptingunni til 

hægri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 17. Samanburður á TS kviðarholi. 

Í súluritinu má sjá meðaltals DLP borið saman við viðmiðunarmörk geislaskammta í Evrópu, EDRL. 
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4.3 Geislaálag 

Í töflu 4 má sjá þrjár algengustu TS rannsóknirnar, höfuð, brjósthol og kviðarhol ásamt fjölda rannsókna 

á hverju svæði. Sjá má hvernig sjúklingum var skipt í fimm aldurshópa frá 0 til 15 ára eftir ákveðnum 

aldursbilum samkvæmt ráðleggingum frá Thomas KE. o.fl. (36) og sjá má fjölda í hverjum hóp. Meðaltal 

og svið lengdargeislunar (DLP) var reiknað út fyrir hvern aldurshóp fyrir sig. Til þess að áætla 

geislaálagið voru notaðir breytistuðlar samkvæmt AAPM nr. 96 (24). Að lokum má sjá hvert geislaálagið 

mældist í þessum rannsóknum.  

Tafla 4. Geislaálag. 

TS rannsókn Sjúklingar DLP (mGy·cm) 
Breytistuðull, 

k (mSv·mGy-

1·cm-1)² 

Meðaltals 

geislaálag 

(mSv) 
Svæði 

Fjöldi 

rannsókna 

Aldurshópar 

(ára)¹ 
Aldursbil¹ 

Fjöldi 

sjúklinga  
Meðaltal 

Svið 

(lægsta – 

hæsta) 

Höfuð 267 

0 < 3 m 5 478 436-512 0,0110 5,3 

1 4 m til < 2 ára 45 622 274-1123 0,0067 4,2 

5 3 til < 7 ára 54 664 334-1082 0,0040 2,7 

10 8 til < 14 ára 88 986 546-1908 0,0032 3,2 

15 > 15 ára 75 1009 554-1335 0,0021 2,1 

Brjósthol 68 

0 < 3 m 1 78 78-78 0,0390 3,0 

1 4 m til < 2 ára 13 72 43-104 0,0260 1,9 

5 3 til < 7 ára 13 56 3-180 0,0180 1,0 

10 8 til < 14 ára 21 78 4-554 0,0130 1,0 

15 > 15 ára 20 238 56-458 0,0140 3,3 

Kviðarhol 103 

0 < 3 m 1 100 100-100 0,0490 4,9 

1 4 m til < 2 ára 5 183 99-278 0,0300 5,5 

5 3 til < 7 ára 20 172 106-515 0,0200 3,4 

10 8 til < 14 ára 48 296 130-759 0,0150 4,4 

15 > 15 ára 29 435 260-920 0,0150 6,5 

¹ Aldursflokkað skv. Thomas KE. o.fl. (36), ² Breytistuðlar skv. AAPM nr.96 (24). 

Í töflunni má meðal annars sjá meðaltal og svið fyrir lengdargeislunina (DLP) og meðalgeislaálagið fyrir 

alla fimm aldurshópana í TS rannsókn af höfði, brjóstholi og kviðarholi. 
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Á eftirfarandi þremur myndum 18, 19 og 20, má sjá súlurit sem sýnir hvert meðalgeislaálagið úr TS 

rannsóknunum af höfði, brjóstholi og kviðarholi mældist eftir hverjum aldurshóp fyrir sig og hver fjöldinn 

(n) í hverjum hópi var. Til hægri má sjá aldurshópaskiptinguna.  

 

Mynd 18. Geislaálag fyrir TS höfuð. 

Í súluritinu má sjá hvert meðalgeislaálagið var að mælast í TS rannsóknum af höfði fyrir alla fimm 

aldurshópana.  

 

Mynd 19. Geislaálag fyrir TS brjósthol. 

Í súluritinu má sjá hvert meðalgeislaálagið var að mælast í TS rannsóknum af brjóstholi fyrir alla fimm 

aldurshópana.  
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Mynd 20. Geislaálag fyrir TS kviðarhol. 

Í súluritinu má sjá hvert meðalgeislaálagið var að mælast í TS rannsóknum af kviðarholi fyrir alla fimm 

aldurshópana.  
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4.4 Samanburður milli Hringbrautar og Fossvogs 

4.4.1 Er munur milli staða? 

Á mynd 21 má sjá punktarit af TS rannsóknum af höfði, þar sem breyturnar eru CTDIvol (y-ás) og virkt 

þvermál (x-ás). Línuleg aðhvarfsgreining var gerð til þess að athuga hvort það væru víxlhrif á milli 

staðsetningar, Hringbrautar (blár) og Fossvogs (bleikur), og x-breytunnar.  

 

Mynd 21. TS höfuð.  

Punktarit með aðhvarfslínum sem sýnir greinilegt víxlhrif á milli Hringbrautar og Fossvogs. 

Á myndinni má sjá að um greinileg víxlhrif sé að ræða á milli Hringbrautar og Fossvogs. Úr línulegu 

aðhvarfsgreiningunni kom einnig út lágt p-gildi sem segir okkur að það er samband á milli breytanna. P-

gildi = 1,832e-07, (α = 0,05). Þetta segir okkur það að það séu víxlhrif milli breytanna, þ.e.a.s. að 

hallatalan sem lýsir breytingu á aukningunni á geislaskammtinum, fyrir hverja einingu á aukningu á virka 

þvermálinu sé breytileg eftir staðsetningu.  
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Á mynd 22 má sjá punktarit af TS rannsóknum af brjóstholi, þar sem breyturnar eru CTDIvol (y-ás) og 

virkt þvermál (x-ás). Línuleg aðhvarfsgreining var gerð til þess að athuga hvort það væru víxlhrif á milli 

staðsetningar, Hringbrautar (blár) og Fossvogs (bleikur), og x-breytunnar.  

 

Mynd 22. TS brjósthol. 

Punktarit með aðhvarfslínum sem sýnir hvort um er að ræða víxlhrif á milli Hringbrautar og Fossvogs. 

Á myndinni er ekki um víxlhrif að ræða á milli staðanna, sést það bæði myndrænt og á p-gildinu sem 

kom úr aðhvarfsgreiningunni. Þar var p-gildi = 0,01274, (α = 0,05). 
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Á mynd 23 má sjá punktarit af TS rannsóknum af kviðarholi, þar sem breyturnar eru CTDIvol (y-ás) 

og virkt þvermál (x-ás). Línuleg aðhvarfsgreining var gerð til þess að athuga hvort það væru víxlhrif á 

milli staðsetningar, Hringbrautar (blár) og Fossvogs (bleikur), og x-breytunnar.  

 

Mynd 23. TS kviðarhol. 

Punktarit með aðhvarfslínum sem sýnir hvort um er að ræða víxlhrif á milli Hringbrautar og Fossvogs. 

Á myndinni sést greinilega að ekki sé um víxlhrif að ræða á milli Hringbrautar og Fossvogs, en það 

sést bæði myndrænt og á p-gildinu úr aðhvarfsgreiningunni. Þar var p-gildi = 0,9266, (α = 0,05).  
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4.4.2 Algengustu prógrömin 

Í töflum 5 og 6 hér að neðan má sjá heitin á algengustu prógrömunum sem notuð voru í TS tækjunum 

tveimur, annars vegar úr Fossvoginum og hins vegar á Hringbrautinni og fjölda þeirra rannsókna sem 

framkvæmdar voru.  

Tafla 5. Prógröm í Fossvogi. 

Taflan sýnir heiti á algengustu barnaprógrömmunum sem notuð voru í Fossvogi og fjölda rannsókna. 

Tafla 6. Prógröm á Hringbraut. 

Taflan sýnir heiti á algengustu barnaprógrömmunum sem notuð voru á Hringbraut og fjölda rannsókna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS rannsóknir í Fossvogi 

Höfuð Fjöldi: Brjósthol Fjöldi: Kviðarhol Fjöldi: 

trauma_heili/hals ID_1-2 31 thorax.bolus_tracker ID1 4 trauma > 7ara ID2 5 

1.2_heili_trauma ID1 17 thorax 20-30kg 1 abdomen.bolus_tracker ID1 5 

hofud_helical_18m-7 ID1 17 trauma >7ara 1 abdomen 20-40kg 4 

hofud_helical > 7ara 13 thorax an_k 1 trauma/abd_ID_faeturinn 3 

Annað 43 Annað 1 Annað 6 

TS rannsóknir á Hringbraut 

Höfuð Fjöldi: Brjósthol Fjöldi: Kviðarhol Fjöldi: 

heili_Helical ID1 57 thorax_lagskammta ID1 9 abdomen+k bolus ID1 19 

hofud_18m-6Y ID1 41 thorax 10-15kg ID1 Bolus 8 abdomen 40-50kg ID1 12 

hofud_0-18m ID1 21 thorax 15-20kg 5 abdomen 30-40kg ID1 11 

hofud_7Y+ D1 16 thorax_undir_10kg ID1 4 abdomen+k bolus ID4 1 

Annað 11 Annað 34 Annað 37 
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5 Umræða 

Tilgangur rannsóknarinnar var að athuga geislaálag barna í tölvusneiðmyndarannsóknum á Íslandi í 

dag. Meðalgeislaálagið úr þessum rannsóknum var í fínu samræmi við önnur lönd. Í TS af höfði var 

meðalgeislaálagið hæst hjá 0 ára aldurshópnum, en í brjóstholi og kviðarholi mældist hæsta 

meðalgeislaálagið hjá 15 ára aldurshópnum.  

TS rannsókn af höfði var algengasta rannsóknin á báðum stöðum en hún var einnig algengasta TS 

rannsóknin fyrir rúmum 20 árum eða árið 1996 (3). Næst algengasta rannsóknin var af kviðarholi og þar 

á eftir rannsókn af brjóstholi. Meirihluti TS rannsókna barna fór fram á Landspítalanum við Hringbraut, 

eins og búast mátti við þar sem að Barnaspítali Hringsins er á því svæði. Kynjaskiptingin var þannig að 

það voru þó nokkuð fleiri strákar eða 29% fleiri sem fóru í TS rannsókn á þessu eins árs tímabili. 

5.1 Geislaskammtur  

SSDE aðferðin leiðréttir misræmi á geislaskammti í CTDIvol tölunni sem TS tækið gefur upp, á móti stærð 

hvers og eins, en hún leiðréttir ekki fyrir mismun á dreifingu líffæraskammts og er það þess vegna sem 

ekki er hægt að reikna geislaálag með þessari aðferð. Auk þess var hugmyndin um geislaálag ekki ætluð 

til þess að nota á hvern og einn sjúkling (21). SSDE aðferðin verður mest fyrir áhrifum af því hvernig 

lögun sjúklings er á z-ásnum og hvernig hann er staðsettur í miðju tækisins. Einnig skal hafa í huga að 

staðsetning líffæra og lögun þeirra er mismunandi milli hvers og eins og þar af leiðandi getur verið erfitt 

að reikna líffæraskammt. Það má samt segja að SSDE sé það sem kemst næst því að vera 

líffæraskammtur (e. organ dose) (21).  

Í TS rannsókn af kviðarholi var eitt 17 ára barn með mun hærra gildi en jafnaldrar hans af svipaðri 

stærð, það er því greinilegt að hann hafi fengið of mikla geislun á sig miðað við stærð við framkvæmd 

rannsóknar. Við nánari skoðun upplýsinga úr gagnasöfnuninni þá sést að það hafi verið notað annað 

prógram sem heitir ID4 í stað ID1, sem gaf þar að leiðandi of mikla geislun. Þar mældist 

geislaskammturinn 38,1 mGy en miðað við hjá jafnaldra og svipað stóru barni var hann 10,8 mGy. Þetta 

má einnig sjá á mynd 23 í kafla 4.4.1, þar er geislaskammturinn gefinn sem CTDIvol en það er talan sem 

TS tækið gefur upp á skammtaskýrslunni.  

Í TS rannsókn af höfði var eingöngu mælt virka þvermálið en ekki reiknað út SSDE vegna þess að 

breytistuðlarnir sem AAPM 204 gáfu út voru eingöngu ætlaðir fyrir búkinn. Höfuð barna geta verið 

misstór þrátt fyrir að vera jafnaldrar. Því eldri sem börnin voru því meiri munur var á höfuðstærð. Það 

má einnig sjá að bilið fyrir virka þvermálið var t.d. breiðast hjá 15 ára börnum, frá 12,7 cm upp í 18,4 

cm. Lægsta gildi fyrir virka þvermálið var 9,1 cm og hæsta gildið 18,4 cm. Meðalgeislaskammturinn sem 

TS tækið gaf upp, CTDIvol, fyrir allar rannsóknirnar af höfði var 47,2 mGy. 

Í TS rannsókn af brjóstholi mældist lægsta gildi fyrir virka þvermálið 11,2 cm og hæsta gildi 30,9 cm. 

Þar var meðalgeislaskammturinn sem TS tækið gaf upp, CTDIvol, fyrir allar rannsóknirnar af brjóstholi 

4,2 mGy. En meðalgeislaskammturinn með stærðarleiðréttingunni var örlítið hærri eða 6,59 mGy.  
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 Í TS af kviðarholi mældist lægsta gildi fyrir virka þvermálið 10,6 cm og hæsta gildið 30,9 cm. Þar 

mældist meðalgeislaskammturinn fyrir CTDIvol, fyrir allar rannsóknir af kviðarholi 6,4 mGy en með 

stærðarleiðréttingunni var meðalgeislaskammturinn töluvert hærri eða 10,5 mGy.   

Að nota þversnið sjúklings til þess að áætla geislaskammtinn er góð aðferð og ætti frekar að nota 

það heldur en að nota eingöngu aldur hans eins og talað var um í greininni frá Strauss KJ. o.fl. Þar sem 

að börn geta verið misstór, stórt barn gæti t.d verið jafn stórt og lítill fullorðinn einstaklingur. Þau börn 

sem eru t.d. grönn miðað við aldur geta þar að leiðandi fengið of mikinn geislaskammt. Sem dæmi í TS 

rannsókn af kviðarholi hjá 10 ára barni þá mældist geislaskammturinn fyrir CTDIvol = 5,4 mGy en SSDE 

= 9,2 mGy, þetta segir okkur það að nákvæmara er að nota þversnið til þess að áætla geislaskammtinn. 

Það er einnig hægt að nota þyngd í stað þversnið sjúklings til að áætla geislaskammt barna samkvæmt 

rannsókn hjá Khawaja RD. o.fl. (37). Í öllum TS rannsóknum af brjóstholi og kviðarholi var 

meðalgeislaskammturinn sem TS tækið gaf upp, CTDIvol, lægri heldur en stærðarleiðrétti 

geislaskammturinn, SSDE.  

Í TS tækjum er CTDIvol staðlaða mælieiningin og hún er mæld með því að geisla á jónunarhylki sem 

staðsett er annaðhvort í 16 cm líkani sem að líkir eftir höfðinu eða 32 cm líkani sem líkir eftir búknum og 

því er það notað í brjósthols og kviðarhols rannsóknum. Við gagnasöfnunina kom í ljós að í einstaka 

rannsóknum hafi 16 cm líkanið verið í rannsóknum fyrir búkinn. Sem dæmi var það notað hjá 4 ára barni 

í TS rannsókn af brjóstholi, prógramið sem notað var fyrir 20-25 kg. Tækið vanmat stærð barnsins og 

gaf því þar að leiðandi hærri geislaskammt t.d. miðað við hvað jafnaldri og svipað stórt barn fékk.  

5.2 Samanburðurinn við viðmiðunarmörk geislaskammta  

Helstu niðurstöðurnar voru þær að í nokkrum tilfellum voru meðaltals DLP hærri hér í þessu verkefni 

heldur en viðmiðunarmörk geislaskammta í Evrópu, EDRL (19). Mesti munurinn á DLP má sjá í TS 

rannsóknum af höfði en þá var útkoman úr þessu verkefni í öllum tilfellum hærri heldur en Evrópsku 

viðmiðunarmörkin.  

Ef niðurstöður eru bornar saman við DRL viðmið sem gefin voru út í Finnlandi árið 2015 fyrir höfuð 

hjá 10-15 ára þá var það 560 mGy·cm gefið upp í meðaltals DLP (18). Hér á landi var það næstum því 

helmingi hærra eða 1029 mGy·cm hjá 10-14 ára. DRL viðmiðin í Bretlandi fyrir höfuð voru einnig lægri 

heldur en meðaltals DLP var hér á landi, en þó ekki helmingi lægri (38). 

Til þess að búa til DRL viðmið fyrir land þarf að safna saman gögnum um meðalgeislaskammta úr 

algengum rannsóknum af meðalstóru fólki frá öllu landinu. Það er ekki einfalt verkefni og getur verið 

flókið að framkvæma hér á landi þar sem hugsanlega eru ekki til næg gögn og á það sérstaklega við um 

TS rannsóknir barna.  

Í þessu verkefni var ákveðið að reikna út og notast við meðaltals DLP en það er einnig hægt að 

reikna út og nota miðgildi DLP. Það að nota meðaltal í stað miðgildis getur ef til vill gefið hærri útkomu, 

t.d ef að ein TS rannsókn sem hefur miklu hærri tölu heldur allar hinar þá getur það skekkt lokaútkomuna 

og hækkað meðaltalið talsvert. Eins og hjá Vassileva J. o.fl. (39) þá er talið vera betri kostur að nota 

miðgildi. Meðaltal og miðgildi DLP var borið saman í töflu sem má finna neðst í fylgiskjali 6 og má þar 

sjá að meðaltalið er alltaf örlítið hærra en miðgildið. Á einum stað má sjá mikinn mun en það var í TS 
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rannsókn af kviðarholi hjá aldurshópnum 15 ára. Þar var eitt barn sem fékk mun hærri geislun á sig 

heldur en jafnaldrar hans sem gerði það að verkum að þegar meðaltalið var reiknað fyrir hópinn þá 

hækkaði það töluvert út af þessu eina barni.  

5.3 Geislaálag í TS rannsóknum barna 

Að áætla geislaálag í TS rannsókn er ekki einfalt verkefni. Til þess að áætla geislaálag hafa verið þróaðir 

ákveðnir breytistuðlar fyrir algengar TS rannsóknir en þeir eru svo margfaldaðir með lengargeisluninni 

DLP sem gefin er upp á skammtaskýrslunni (e. dose report) (24). Í brjóstholi og kviðarholi er mun meira 

af geislanæmum líffærum heldur en í höfðinu svo að breytistuðlarnir fyrir líkamann eru um fjórum til sjö 

sinnum hærri heldur en fyrir höfuð, alveg sama á hvaða aldri viðkomandi er (36, 40).  

Í þessu rannsóknarverkefni var bilið sem sýndi meðalgeislaálag barna í TS rannsóknum nokkuð þétt 

eða frá 1 mSv til 7 mSv, allavega þegar það var borið saman við meðalgeislaálagið sem Thomas KE. 

o.fl. fengu út, þar var bilið mun breiðara eða frá 1 mSv til 13 mSv. Meðalgeislaálagið í TS rannsóknum 

af höfði mældist í öllum aldurshópum örlítið hærri eða frá 0,3 mSv til 1,2 mSv hærri í þessu verkefni 

heldur en það sem mældist hjá Thomas KE. o.fl. Í TS rannsóknum af brjóstholi og kviðarholi þá var í 

flestum tilfellum meðalgeislaálagið hér mun lægra heldur en hjá Thomas KE. o.fl. (36). Þegar 

meðalgeislaálagið var borið saman við rannsókn hjá Huda W. o.fl. var það í öllum þremur rannsóknunum 

mjög svipað (41). 

Meðalgeislaálagið fyrir TS af höfði fyrir alla fimm aldurshópana 0, 1, 5, 10 og 15 ára var 5,3 mSv, 4,2 

mSv, 2,7 mSv, 3,2 mSv og 2,1 mSv í þessari röð. Meðalgeislaálagið fyrir TS af brjóstholi fyrir sömu 

aldurshópa og í sömu röð að ofan mældist það 3,0 mSv, 1,9 mSv, 1,0 mSv, 1,0 mSv og 3,3 mSv. 

Meðalgeislaálagið fyrir TS af kviðarholi fyrir sömu aldurshópa og í sömu röð að ofan mældist það 4,9 

mSv, 5,5 mSv, 3,4 mSv, 4,4 mSv og 6,5 mSv. 

Réttlæting og bestun er lykilatriði þegar kemur að TS rannsóknum barna. Börn eru yfirleitt næmari 

fyrir geislun en fullorðnir og áhættan hjá þeim því meiri þar sem líffæri þeirra eru næmari fyrir geislun og 

hafa þau lengra æviskeið fyrir höndum til að geta hugsanlega þróað með sér krabbameinsmyndun af 

völdum geislunar. Ávallt skal hafa í huga meginregluna ALARA sem segir að halda skal allri geislun eins 

lágri og unnt er með skynsamlegu tilliti til aðstæðna. Á heimasíðu bandalagsins www.imagegently.org 

má finna ýmsar upplýsingar og eru þær uppfærðar reglulega, meðal annars um áhættuna af völdum 

geislunar í tengslum við myndgreiningarrannsóknir og leiðbeiningar fyrir mögulegum barnaprógrömum 

í TS rannsókn.  

5.4 TS rannsóknir á Hringbraut og í Fossvogi  

5.4.1 Munurinn á milli staða 

Í TS rannsóknum af höfði voru greinileg víxlhrif til staðar á milli staðsetningar, Hringbrautar og Fossvogs, 

og breytunnar virkt þvermál. Aðhvarfsgreiningin gaf lágt p-gildi < 0,05, sem segir okkur að það er 

samband á milli breytanna. Í TS rannsóknum af brjóstholi og kviðarholi voru þó engin víxhrif á milli 

Hringbrautar og Fossvogs til staðar. Á myndum 22 og 23 má sjá að það er greinilega meiri 

http://www.imagegently.org/
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meðalgeislaskammtur sem mælist úr tölvusneiðmyndatækinu úr Fossvoginum, bæði í rannsóknum af 

brjóstholi og kviðarholi. Þetta væri hugsanlega hægt að bæta með því að samræma prógrömin betur á 

milli staðanna.  

5.4.2 Prógrömin 

Í TS rannsókn af höfði eru prógröm flokkuð eftir aldri barns en ekki eftir þyngd þess eins og er t.d. í 

kviðarholsrannsóknum. Það er kannski gert ráð fyrir að höfuð barna séu svipað stór eftir aldri en í þessu 

verkefni var komist að því að svo er ekki raunin, heldur eru þau mismunandi í laginu og misstór. 

Algengustu prógrömin sem notuð voru á Hringbraut t.d. fyrir kviðarhol fara yfirleitt eftir þyngd (kg) 

barns eða aldri þess eins og í höfuðrannsóknum. Í Fossvogi heita algengustu prógrömin oftast „trauma“ 

eitthvað, þó eru líka til prógröm þar sem fara eftir þyngd en þau eru ekki eins mikið notuð. Þó svo að 

heitin á prógrömunum séu misjöfn milli staða þá skiptir það ekki öllu máli heldur er það hvernig hvert 

prógram er uppbyggt og það má sjá með því að opna hvert prógram fyrir sig og skoða. Til þess að gera 

þetta skiljanlegra og auðveldara fyrir þann sem að framkvæmir rannsókn, þá væri hægt að reyna að 

samræma prógrömin betur á milli Fossvogs og Hringbrautar.  

Þegar framkvæma á TS rannsókn þarf að skoða vel hvaða prógram skal velja fyrir hvern og einn en 

það sem þarf að huga að er stærð, þyngd og aldur sjúklingsins. Það þarf að hafa í huga að ein ákveðin 

stærð hentar ekki öllum og því þarf að velja rétt prógram út frá hverjum og einum. Með því að velja rétt 

prógram er hægt að koma í veg fyrir óþarfa geislun og minnka þar að leiðandi líkur á það þurfi að 

endurtaka rannsókn.  

Í TS rannsóknunum af brjóstholi og kviðarholi var annaðhvort notast við 100 kV eða 120 kV, nema 

þó í lágskammta brjóstholsrannsóknum en þá voru notuð hærri kV eða 140 kV. Í rannsóknum af höfði 

var t.d eingöngu notast við 120 kV. Lampaspenna sem mæld er í kV er einn af þeim mikilvægu þáttum 

sem ræður geislaskammtinum sem og stilling á lampastraumnum sem mældur er í mA. 

Þau tæknilegu atriði sem innbyggð voru í prógrömin í TS tækjunum og höfðu einhver áhrif á 

geislaskammtinn voru meðal annars sjálfvirka geislunarstýringin, ítrekunar-reikniaðferðin og adaptive 

filterinn. Í barnaprógrömunum af kviðarholi í Philips tækinu á Hringbraut heitir sjálfvirka 

geislunarstýringin t.d Angular Modulation. Þessi geislunarstýring aðlagar lampastrauminn að 

mismunandi dofnun eftir mismunandi sjónarhornum. Sem dæmi þá þarf meiri geislun á hlið sjúklings þar 

sem hann er breiðari heldur en framan á hann (42). Sjálfvirka geislunarstýringin var ekki til staðar í 

prógrömunum fyrir TS rannsókn af höfði. Í barnaprógrömunum í Philips tækinu á Hringbraut heitir 

ítrekunar-reikniaðferðin annars vegar iDose2, sem notað var fyrir höfuð og hins vegar iDose1 fyrir 

kviðarhols rannsókn. Því hærra sem iDose er því lægra er hægt að stilla mAs. Fyrri rannsóknir hafa sýnt 

fram á að ítrekunar-reikniaðferðin getur minnkað geislaskammtinn og bætt myndgæðin hjá börnum í TS 

rannsóknum (11, 32). Adaptive filterinn var einnig til staðar í Philips tækjunum tveimur. 

5.5 Kostir og takmarkanir rannsóknar 

Það er mikill kostur að hafa fengið aðstöðu til að fara skipulega yfir allar rannsóknir sem framkvæmdar 

voru á árstímabili með samræmdum hætti. Rannsóknin var gerð á Landspítalanum þar sem flestar TS 



  

47 

rannsóknir af börnum á Íslandi eru framkvæmdar, með því fékkst stærsta úrtak sem mögulegt var. Það 

er einnig kostur að geislafræðingar sem að þekkja bæði til tækjanna sem og rannsóknanna voru 

rannsakanda innan handar ásamt því að rannsakandi þekkir til á þessum deildum. Þannig eru minni 

líkur á misskilningi í túlkun gagna. 

Það hefði vissulega mátt skoða fleiri ár aftur í tímann, til þess að geta verið með stærra úrtak þá 

sérstaklega fleiri rannsóknir t.d. af brjóstholi og kviðarholi. Þar sem börnunum var skipt niður í 

aldurshópa voru mismargir í hverjum hóp, allt frá einum og upp í níutíu börn, það gæti hafa skekkt 

einhverjar mælingar. Það hefði líklega verið hægt að bæta með því að skoða fleiri rannsóknir.   

5.6 Næstu skref 

Innan nokkurra ára má búast við því að SSDE aðferðin verði innbyggð í öll nýjustu TS tækin eins og 

heildar DLP og CTDIvol breyturnar eru í dag. Mun það veita geislafræðingum og læknum hagnýtt verkfæri 

til þess að meta áhættu á móti ávinning fyrir þann sem þarf að fara í tölvusneiðmyndarannsókn. Áhættan 

sem tengist geislun er eitt helsta áhyggjuefni sem tengist TS rannsókn.  

Það væri hugsanlega hægt að framkvæma nákvæmari rannsóknarvinnu með þessum gögnum þar 

sem t.d. þyngd barna væri einnig tekið með. Geislavarnir ríkisins væri sú stofnun sem gæti hugsanlega 

notað einhvern hluta af mælingunum úr þessu rannsóknarverkefni við frekari mælingar á 

tölvusneiðmyndarannsóknum barna. 
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6 Ályktanir 

Þessi rannsókn lýsir hinum ýmsu breytum og skammtamælingum á Íslandi í TS rannsóknum barna af 

höfði, brjóstholi og kviðarholi. Helstu niðurstöður voru að meðalgeislaálag barna úr þessum rannsóknum 

voru sambærileg við önnur lönd. Barnaprógrömin í TS tækinu á Hringbraut voru yfirleitt betur stillt og 

gáfu minni geislun heldur en í Fossvogi. Meðalgeislaskammturinn sem TS tækin gáfu upp, CTDIvol, voru 

heldur lægri og gáfu þar af leiðandi ónákvæmari niðurstöður heldur en stærðarleiðrétti 

geislaskammturinn, SSDE.  

Með því að skoða fleiri staði á Íslandi þar sem framkvæmdar eru TS rannsóknir á börnum og fá nógu 

stórt úrtak úr algengum TS rannsóknum af meðalstórum börnum, væri hægt að búa til viðmiðunarmörk 

geislaskammta fyrir TS rannsóknir barna á Íslandi. 
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7 Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1: Leyfi frá framkvæmdastjóra lækninga LSH 
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Fylgiskjal 2: Leyfi frá siðanefnd LSH 
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Fylgiskjal 3: Prógröm fyrir kviðarhol barna á LSH Hringbraut 
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Fylgiskjal 4: Breytistuðlar fyrir 32 cm PMMA líkan 
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Fylgiskjal 5: Breytistuðlar fyrir 16 cm PMMA líkan 
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Fylgiskjal 6: Meðalgeislaskammtur á Íslandi borin saman við viðmiðunarmörk geislaskammta í 

Evrópu 

¹ Samkvæmt ráðleggingum PiDRL(19) ² EDRL = Evrópu DRL, mGy·cm = Milligray·centimeter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS rannsókn Sjúklingar  Samanburður 

Svæði 
Fjöldi 

rannsókna 

Aldurshópar 

(ár)¹ 
Aldursbil¹ 

Fjöldi 

sjúklinga 

(n) 

Miðgildi 

DLP 

(mGy·cm) 

Meðaltals 

DLP 

(mGy·cm) 

EDRL² 

(mGy·cm) 

Höfuð 

 

 

267 

 

 

0 < 1 m 3 482 488 343 

1 1 m til < 4 ára 63 621 630 382 

5 4 til < 10 ára 65 768 763 531 

10 10 til < 14 ára 46 1010 1029 730 

15 14 til < 18 ára 90 1005 1008 902 

Brjósthol 

 

 

68 

 

 

0 < 1 m 1 78 78 52 

1 1 m til < 4 ára 17 63 69 73 

5 4 til < 10 ára 11 83 96 103 

10 10 til < 14 ára 15 121 145 154 

15 14 til < 18 ára 24 204 220 241 

Kviðarhol 

 

 

103 

 

 

0 < 1 m 1 100 100 76 

1 1 m til < 4 ára 9 124 153 142 

5 4 til < 10 ára 25 163 216 191 

10 10 til < 14 ára 31 254 298 314 

15 14 til < 18 ára 37 346 409 625 


