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Ágrip 

Inngangur: Lengdarmælingar hafa verið framkvæmdar með röntgenrannsóknum hér á landi en 

nýlega hóf Domus Medica að framkvæma slíkar rannsóknir með tölvusneiðmyndarannsókn. Bæði 

röntgen og tölvusneiðmyndarannsóknir gefa frá sér jónandi geislun í mismiklu magni. Jónandi geislun 

getur verið skaðleg og henni fylgir ávallt ákveðin áhætta, því er mikilvægt að hafa hana í huga við mat 

á hverskyns myndgreiningu sem sjúklingi er vísað í. Markmið: Rannsóknin er í raun tvíþætt, 

annarsvegar er borið saman geislaálag sem hlýst af lengdarmælingu sem framkvæmd er með röntgen 

og tölvusneiðmyndatæki. Í seinni hluta rannsóknar mun rannsakandi gera nákvæmnismælingu á 

úrlestri tveggja röntgenlækna og bera það saman. Markmið rannsóknar er því að athuga hvort önnur 

rannsóknaraðferðin er betri með tilliti til geislaálags og greiningarnákvæmnis. Efni og aðferðir: 

Geislaskammtamælingar: Röntgen- og tölvusneiðmyndatæki voru notuð við rannsóknina. Engir 

sjúklingar voru í tækjunum á meðan á mælingum stóð. Við tölvusneiðmyndarannsóknir var notast við 

föst tökugildi og yfirlitsmyndir eingöngu keyrðar. Í röntgenrannsóknum var notast við sjálfvirka 

geislunarstýringu og tillit tekið til mismunandi þykktar sjúklings. Nákvæmni í úrlestri: Úrtakið 

samanstendur af 37 lengdarmælingum sem valdar voru af handahófi (25 röntgenrannsóknir, 12 

tölvusneiðmyndarannsóknir). Tveir röntgenlæknar lásu tvisvar úr lengdarmælingum á 

rannsóknartímabilinu. Rýnt var í nákvæmni á milli lækna og einnig var metin nákvæmni mælinga innan 

sama læknis. Niðurstöður: Flatargeislun (DAP) fyrir lengdarmælingu í röntgenrannsókn er 2,583 

Gycm2 en 0,700 Gycm2 með tölvusneiðmyndarannsókn miðað við 80 kílóVolt (kV) sem Domus Medica 

notar í dag. Í upphafi voru notuð 120kV sem skilaði DAP gildinu 3,180 Gycm2. Gerður var 

samanburður á milli og innan röntgenlækna fyrir lengdarmælingu á hægri og vinstri útlim. Lítill 

breytileiki var í mælingum og fylgnin var mjög há (0,885 til 1). Ekki reyndist vera marktækur munur á 

milli mælinga (p=0,1749 til 0,9231). Ályktun: Niðurstöður rannsóknarinnar sýna mikla nákvæmni og 

lítinn breytileika í lengdarmælingum. Lengdarmæling sem framkvæmd er með 

tölvusneiðmyndarannsókn (80kV) gefur mun minni geislaskammt heldur en bæði röntgen og 120 kV 

tölvusneiðmyndarannsókn.  
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1 Inngangur/bakgrunnur 

Þegar bein neðri útlima vaxa mislöng er talað um ósamræmi í lengd neðri útlima (e. lower limb 

descrepancy (LLD)). Talið er að það séu eðlileg frávik ef það er örlítill munur á lengd neðri útlima og 

hefur það í raun enga eftirmála í för með sér fyrir einstaklinginn. Ef munurinn er hinsvegar meiri en 1 

cm getur það haft töluverð áhrif á einstakling. Ef munur á lengd er meiri en 1 cm á neðri útlimum getur 

það haft í för með sér kvilla svo sem hryggskekkju, bakverki, liðverki í neðri útlimum, niðurbrot liða og 

óeðlilegt göngulag (1). Lengdarmælingar neðri útlima á Íslandi eru greindar með röntgen en nýlega var 

byrjað að framkvæma slíkar mælingar með tölvusneiðmyndarannsóknum í Domus Medica.  

Tölvusneiðmynda- og röntgenmyndatæki gefa frá sér jónandi geislun sem ber að taka tillit til. Þegar 

læknir vísar sjúklingi í myndgreiningu, þá er notast við hina gullnu reglu að áhættan sé minni en 

ávinningurinn. Geislavarnir Ríkisins hafa sett fram hámörk á leyfilegu árlegu geislaálagi starfsfólks 

sem vinnur við búnað sem gefur frá sér jónandi geislun. Einnig eru sett fram hámörk árlegs 

geislaálags fyrir almenning. Hámark árlegs geislaálags á starfsmann er 20 milliSievert (mSv) en 1 mSv 

fyrir almenning (2). Þetta er gott að hafa í huga þegar geislaálag er skoðað. Vitað er að geislun frá 

tölvusneiðmynd er töluvert meiri en við röntgenmynd, en skortur er á rannsóknum um hvor 

myndgreiningin væri betri kostur þegar kemur að greiningu á LLD, bæði hvað varðar geislaálag og 

nákvæmni lengdarmælinga. 

Meðferðir við ósamræmi á lengd neðri útlima eru fjölbreyttar, sem dæmi má nefna Kastfesta (e. 

Epiphysiodesis) en það er skurðaðgerð sem hefur verið framkvæmd frá árinu 1930. Meðferðin hamlar 

frekari vexti lengri útlims við vaxtarlínu sem í kjölfarið gefur styttri útlim möguleika á að ná hinum 

útlimnum í lengd. Ef munur á lengd útlima er meira en 5 cm er hægt að framkvæma lengingu útlims. 

Það er gert með því að beinið er brotið upp en haldið saman með stillanlegum plötum. Beinið grær 

síðan saman aftur aðeins lengra en áður, þetta er gert þar til áætlaðri lengingu er náð(3). 

1.1 Saga röntgengeislans 

Þann 8. nóvember árið 1895 uppgötvaði maður að nafni Wilhelm Conrad Röntgen röntgengeislann. 

Hann fæddist í Þýskalandi árið 1845 þann 27. mars. Wilhelm var eðlisfræðingur að mennt en hann 

útskrifaðist með doktorsgráðu frá Háskólanum í Zurich í þýskalandi árið 1869. Árið 1895 var Wilhelm C 

Röntgen að rannsaka hvað fylgir því þegar rafstraumur er leiddur í gegnum gas sem hefur lágan 

þrýsting. Það var ekki rannsóknin sjálf sem skapaði Wilhelm frægð og skráði nafn hans í 

sögubækurnar heldur það sem gerðist fyrir tilviljun einn daginn (4). Wilhelm var í rannsóknarvinnu 

kvöldið 8.nóvember 1895 og var að vinna með rafmagn eða nánar tiltekið Crookes lampa, sem er 

rafeindalampi sem hefur þann hæfileika að geta framkallað röntgengeisla (5).  

Hann hafði vafið þykkum svörtum pappa í kringum rafeindalampann til þess að fyrirbyggja að 

ekkert ljós kæmist í gegn. Hann tók eftir því að pappírsplata sem var húðuð með Baríum 

platinocyanide á annarri hliðinni lýstist upp í myrkri þegar hún var sett í fyrir geislann. Platan lýstist 

jafnvel upp þótt hún væri í töluverðri fjarlægð frá lampanum. Hann ákvað því að gera frekari tilraunir 

með þessa uppgötvun og gat sýnt fram á það að hlutir með mismikla þykkt hleyptu ekki jafn miklu ljósi 

í gegn, sem sagt voru hreinlega misgegnsæir þegar þeir voru skráðir á myndplötu. Fyrsta 

röntgenmyndin sem hann tók var af hönd eiginkonu sinnar, þar sáust skuggar frá beinum, frá hring 

hennar sem og mjúkvefjum sem  skiluðu veikari skuggum (4) 
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1.2 Röntgentæki 

Röntgentækin eru eins misjöfn og þau eru mörg. Þau samanstanda af mismunandi pörtum sem allir 

gegna sínu hlutverki. Sem dæmi má nefna þrjá hluti sem gegna mikilvægustu hlutverkum tækisins,  

röntgenlampinn, aflgjafinn og stjórnborð. Stjórnborðið er aðskilið tækinu sjálfu með blýgleri sem ver 

starfsmenn fyrir geislun. Stjórnborðið gerir starfsmanni kleyft að stjórna  tökugildum tækis svo sem 

kiloVolt (kV), miliamper (mA) og tíma ásamt því að geta hafið rannsókn án þess að koma nálægt 

röntgenlampanum (5) Röntgenlampinn sjálfur er glerhylki sem búið er að lofttæma. Inni í hylkinu eru 

tvö rafskaut, í öðru skautinu er svokallaður glóðarþráður eða katóða.  

Þegar straumur frá aflgjafa er sendur á katóðuna veldur það því að hún hitnar og rafeindir á ystu 

hvelum málmatómanna losna. Lausu rafeindirnar færast yfir á annað rafskaut sem nefnist anóða 

þegar há spenna er sett á skaut röntgenlampans. Þegar spenna er á milli skautanna veldur það hærri 

hreyfiorku rafeindanna og þegar þær færast yfir á anóðuna og lenda þar í árekstri við hana þá stoppa 

þær snögglega. Þegar rafeindirnar stoppa á anóðunni verða til orkuríkar ljóseindir sem nýtast 

mögulega til myndgreiningar. Það er þó afar lágt hlutfall þeirrar orku rafeinda sem stöðvast í anóðunni 

sem umbreytist í röntgengeisla eða um 1% en flest öll orkan sem þar stöðvast er umbreytt í 

varmaorku. Við getum stjórnað magni geislunar með því að auka strauminn yfir katóðuna og þar með 

fjölgað þeim rafeindum sem lenda á anóðunni (6).  Mikilvægt er að röntgenlampinn fái aðeins jafna 

háspennu yfir sig, sem sagt að rafeindir fara einungis í eina átt. Rafmagnstenglar hérlendis sem 

röntgentækið tengist við eru með 220V riðspennu, sem virkar þannig að það er breytileg stefna 

rafeinda og þarf því að breyta því í aflgjafanum í jafna háspennu svo það henti röntgentækinu (5). Á 

stórum spítala líkt og við höfum hérlendis, getur dreifing rafmagns um stofnunina verið misjöfn og 

jafnvel mælst allt að 5% frávik á flæði straums á milli hluta byggingar, slík frávik henta 

röntgentækjunum ekki vel (5). 

1.3 Tölvusneiðmyndatæki 

Tölvusneiðmyndatæki byggja á sama grunni og röntgentæki, röntgenlampa og myndnema. Í stað þess 

að sendur er af stað röntgengeisli í einni stakri töku líkt og í hefðbundnum röntgenrannsóknum þá 

snýst lampinn og myndnemar umhverfis sjúkling í tölvusneiðmyndahring (e. Gantry). Þegar geislinn 

hefur farið í gegnum sjúkling er hann numinn af myndnema og merkinu breytt í tví- eða þrívíddarmynd. 

Líkt og nafnið gefur til kynna er um sneiðmynd að ræða og myndmerkið sem er numið er því samsett 

úr einni sneið líkamans. Þar sem tækið er að mynda samfellt frá mismunandi sjónarhornum á meðan 

tölvusneiðmyndahringurinn ferðast í kringum sjúkling fáum við sneiðmyndir af öllu myndefninu (7). 

Tækið samanstendur af tölvusneiðmyndahring, stjórnborði og sjúklingaborði. Borðið sem sjúklingur 

liggur á færist á meðan myndað er. Í upphafi rannsóknar áður en geislafræðingur skipuleggur 

myndgreininguna og velur hvaða svæði hann vill sneiða þá er framkvæmd yfirlitsmynd (e. Scout). 

Yfirlitsmyndin er tekin á meðan sjúklingur færist á bekk í gegnum tölvusneiðmyndahringinn en lampinn 

og myndnemar eru í kyrrstöðu (8). Við lengdarmælingar með tölvusneiðmyndatæki er einungis stuðst 

við yfirlitsmyndina. 
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1.4 Tökugildi 

Á stjórnborði röntgentækis getur geislafræðingur stillt tökugildi sem stjórnar geislun sem lampinn skilar 

frá sér. Þær stillingar sem valdar eru í upphafi hafa áhrif á geislaálag rannsóknar sem og myndgæði. Á 

stjórnborðinu er hægt að stilla kV sem stýrir orkuinnihaldi ljóseinda sem koma frá lampanum hverju 

sinni, því hærri sem orkan er því meiri er smýgni geislans. Eftir því sem myndefnið er þykkara þurfum 

við hærri kV eða aukið orkuinnihald ljóseinda. mA er einnig stillt á stjórnborðinu en mA segir til um 

magn ljóseinda sem framleiddar eru og sendar frá lampa hverju sinni.  

Tími geislunar er stilltur á stjórnborði en hann stýrir því hversu lengi geislun á sér stað og hefur því 

bein áhrif á fjölda ljóseinda sem koma frá röntgenlampanum (9). Þess má geta að oft er talað um kV 

og milliAmpere á sekúndu (mAs) þegar tökugildum er lýst en mAs er margfeldi tíma og mA og er því 

góð breyta sem lýsir magni geislunar á skilvirkan máta. Í tölvusneiðmyndarannsóknum eru töluvert 

fleiri atriði sem geta haft áhrif á geislaálag sjúklinga og eru þau oft nefnd sneiðbreytur. Geislafræðingur 

getur í mörgum tilfellum haft áhrif á sneiðbreyturnar á stjórnborði tækis. Líkt og í röntgen er hægt að 

stilla kV, mA og tíma en einnig atriði eins og Pitch sem oft er kallað á íslensku „Sát“. Sát er skilgreint 

sem hlutfall á borðfærslu á einum hring á móti heildarbreidd geisla. Ef sátið er aukið, þá minnkar 

geislaskammtur (8). 

1.5 Víxlverkanir 

Þegar röntgengeisli fer í gegnum efni á sér stað víxlverkun sem veldur dreifigeislun. Ljóseindir 

röntgengeislans geta víxlverkað með mismunandi hætti. Röntgengeisli hefur frekar stutta bylgjulengd 

eða 10-8 til 10-9 m og það er fylgni á milli orku röntgengeislans og bylgjulengdar, því hærri sem orka 

geislans er því styttri er bylgjulengdin. Röntgengeislar sem hafa háa orku víxlverka almennt við kjarna 

atóma á meðan lágorkugeislar víxlverka almennt við heil atóm. Röntgengeislar sem hafa orku sem er 

mitt á milli há og lág- orku röntgengeisla víxlverka þá helst við rafeindir (5). Tegund víxlverkunar sem á 

sér stað fer eftir eiginleikum þess efnis sem röntgengeislun víxlverkar við og bylgjulengd hennar (10). 

Líkt og áður kom fram geta víxlverkanir átt sér stað með mismunandi hætti og munu næstu kaflar  

fjalla lítillega um einstaka víxlverkanir.  

1.5.1 Compton hrif 

Compton hrif er víxlverkun, sem veldur dreifigeislun, þar sem ljóseind röntgengeisla víxlverkar við 

rafeind og skýtur henni út úr kjarna og þar með jónast atómið. Rafeindin sem var skotið úr kjarnanum 

nefnist Compton rafeind. Við þessa tegund af víxlverkun heldur röntgengeislinn áfram með minni orku 

og stefna geislans breytist (5). Það eru þó ákveðin skilyrði sem þurfa að vera til staðar til þess að 

víxlverkun af þessu tagi eigi sér stað, ljóseindin verður að hafa hærri orku en bindiorka rafeindarinnar 

sem ræðst af eiginleika efnis sem á í hlut (10).  

Víxlverkun af þessu tagi er sérstaklega mikilvæg fyrir myndgreiningu, en Compton hrif hefur áhrif á 

myndgæði með því að minnka kontrast og veldur aukinni dreifigeislun (5). 
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Mynd 1. Compton hrif 

Á mynd 1 má sjá Compton hrif og hvernig ljóseind víxlverkar við rafeindina (5). 

1.5.2 Ljósröfun 

Ljósröfun er víxlverkun þar sem öll sú orka sem innkomandi ljóseind býr yfir er sett í að losa rafeind frá 

frumeind. Orkuna frá ljóseindinni fær rafeindin að fullu. Rafeindin sleppur frá kjarna með hreyfiorku.  

Líkt og við Compton hrif þá verður orka innkomandi röntgengeisla að vera meiri eða jöfn bindiorku 

rafeindarinnar (5). Eftir víxlverkun af þessu tagi jónast atómið og laus rafeind myndast og atómið 

verður jákvætt hlaðið. Meiri líkur er á ljósröfun eftir því sem atómmassatalan er hærri (11). Hægt er að 

áætla líkur á að víxlverkun af þessu tagi eigi sér stað en líkur á ljósröfun er í öfugu hlutfalli við orkuna í 

þriðja veldi eða ( 1 / E)3.  (5)  

 

 

Mynd 2. Ljósröfun 

Á mynd 2 má sjá hvernig ljósröfun virkar (5). 

1.6 Jónandi geislun 

Geislun sem er tegund af orkuflutningi, sem getur fallið undir agnarstraum eða rafsegulbylgjur. Við 

myndgreiningu með notkun röntgen- og tölvusneiðmyndatækja erum við að vinna með jónandi geislun. 

Þegar geislun er talin orðin jónandi, þá er orka hennar orðin það mikil að breyting getur orðið á 

sameindum í líkama einstaklings. Breyting á sameindum í líkamanum getur leitt til frumubreytinga sem 

síðar getur leitt til ýmissa kvilla á eðlilegri starfssemi viðkomandi frumu (12). Áhrif geislunar á efni eru 

mjög breytileg en mismununurinn liggur í hvers konar geislun er um að ræða. Geislun getur verið 
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óhlaðnar og hlaðnar agnir og því með sína eiginleika og koma orku sinni til viðkomandi efnis á 

mismunandi máta.  

Geislun getur flokkast í alfa- , beta-, gamma- og röntgengeisla og hafa þessir flokkar sína 

eiginleika. Alfaeindir valda jónun sem verður mjög þétt í efni en betaeindir sem eru töluvert léttari og 

með minni hleðslu valda jónun sem er töluvert dreifðari. Röntgen- og gammageislar teljast til 

rafsegulbylgna, eru óhlaðnir og valda dreifðri jónunarverkun. Jónun í röntgen- og gammageislum 

verkar óbeint, þessir geislar valda jónun með víxlverkun en þar eru ljóseindir sem víxlverka við aðrar 

agnir til dæmis með compton hrifum. (13)  

1.6.1 Líffræðileg áhrif geislunar 

Áhrif geislunar á einstaklinga geta verið umtalsverð, allt frá brunasárum upp í áhrif sem geta leitt til 

dauða. Jónandi geislun veldur skaða sem líkaminn nær oft að lagfæra (13). Þegar horft er til frumna 

líkamans þá eru það helst kjarnsýrusameindir sem verða fyrir skemmdum. Þessar kjarnsýrusameindir 

þekkjum við sem deoxyríbósakjarnsýrur (DNA) eða einfaldlega erfðaefni. Frumur eru viðkvæmastar 

fyrir skemmdum þegar þær eru í skiptingu og eru þá berskjaldaðar fyrir skaðlegum áhrifum jónandi 

geislunar. Skemmdir á erfðaefni frumna geta átt sér stað bæði með beinum og óbeinum áhrifum. 

Þegar talað er um bein áhrif á erfðaefni er átt við að skemmdin kom af völdum áhrifa frá jónandi 

geislun án milligöngu frá öðrum atriðum, svo sem víxlverkunum við önnur efni. Óbein áhrif koma þegar 

geislunin veldur jónun í vatni sem veldur því að í vatninu myndist efni sem veldur síðan skaða á frumu. 

 Þannig má segja að það er ekki geislunin sjálf sem olli beinum skaða heldur efni sem myndaðist í 

kjölfar geislunar sem hafði skaðleg áhrif í framhaldinu. Líkt og áður kom fram í kafla 1.6 um jónandi 

geislun þá getur geislun verið bæði þéttjónandi eða dreifjónandi. Áhrif jónandi geislunar fer mikið eftir 

því hvernig hún flokkast en alfaeindir eru þéttjónandi en betaeindir og ljóseindir (röntgen og gamma) 

eru dreifjónandi. Eftir því sem jónun er þéttari því meiri líkur eru á skaða af völdum geislunar, við þétta 

jónun þá aukast líkur til muna að óbein áhrif geti átt sér stað, sem sagt að geislun valdi jónun í vatni 

sem myndar skæð efni sem geta valdið skemmdum á sameindum (13). Óbein áhrif eru þó megin 

orsakavaldur skemmda þegar geislun er dreifjónandi og skemmdir sem eiga sér stað þegar geislun er 

þéttjónandi koma flestar frá beinum áhrifum(14).  

 

Umfang og flokkun skaða sem hlýst af völdum geislunar fer eftir eftirfarandi atriðum. 

1. Tegund geislunar 

2. Geislaskammti 

3. Magni vefjar sem verður fyrir geislun. 

4. Tíma geislunar / Dose rate 

 

Skaðleg áhrif sem verða af völdum geislunar og koma fram stuttu eða löngu eftir geislun hafa verið 

flokkuð í tvo flokka „Vísir skaðar“ og „slembiskaðar“ (15). 
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1.6.2 Vís skaði 

Þegar jónandi geislun veldur vísum skaða þá einkennast áhrifin af frumu og vefjadauða. Vís skaði 

hefur því bein áhrif á miðtaugakerfið, meltingarveg og jafnvel blóðflögur. Eitt af sérkennum Vís skaða 

er að hann hefur þröskuld. Skaðinn mun því ekki eiga sér stað nema geislaskammtur fari yfir 

þröskuldinn. Við hefðbundnar myndgreiningarrannsóknir eru geislaskammtar vanalega undir þessum 

þröskuldi en vísir skaðar eru þó þekktir og hafa gerst við inngripsaðgerðir þar sem skyggnimagnari er 

notaður (16). Vís skaði kemur í ljós vegna frumudauða, þegar frumudauðinn er orðinn það mikill að 

hann hafi sýnileg áhrif á eðlilega starfsemi líffæra. Dæmi um vísa skaða eru brunasár, ófrjósemi og 

augnskaði sem einkennist af nokkurskonar skýi sem myndast í augnlinsu og veldur sjóntruflunum (15). 

Si – Eining fyrir geislaskammt er Gy=1J/kg. Líkt og áður var nefnt koma vísir skaðar fram við frekar 

háa geislaskammta. Skemmdir á beinmerg koma fram þegar geislaskammtur er 3-5 gray (Gy), 

skemmdir á meltingarfærum gerast við 10-50 Gy en miðtaugakerfið verður fyrir skaða við 100Gy, en 

við svo háan geislaskammt má búast við dauða á mjög stuttum tíma (13). 

1.6.3 Slembiskaði 

Ólíkt vísum skaða þá hefur slembiskaði engan þröskuld. Magn geislunar stýrir líkum á að skaði mun 

eiga sér stað en ekki alvarleika og umfangi hans líkt og við vísan skaða (15). Hér er ekki um að ræða 

skaða sem verður vegna frumudauða, heldur lifir fruman af en verður fyrir skaða. Skemmda fruman 

heldur ferli sínu áfram og skiptir sér. Þegar fruma sem hefur skemmd í DNA skiptir sér, getur það leitt 

til ýmissa kvilla svo sem krabbameins eftir langan tíma sem er einmitt þekktur skaði af völdum 

slembiskaða. Þar sem slembiskaði hefur engan þröskuld, er engin geislaskammtur hættulaus. 

Áhættan getur verið flokkuð sem lítil, en hún er þó alltaf til staðar. Ásamt krabbameini eru erfðagallar 

einnig þekktir slembiskaðar (13). Þegar bornir eru saman slembi skaðar og vísir skaðar, þá eru 

slembiskaðar frábrugðnir vísum sköðum að því leiti að geislaskammtar sem notaðir eru í hefðbundnum 

myndgreiningum eru nægilega stórir til þess að valda slembisköðum sem er ekki algengt með vísa 

skaða. Líkurnar á slembisköðum eru meiri eftir því sem geislaskammtur er hærri og aukast með tíma 

og frekara geislaálagi (16). 

1.7 Geislaálag  

Geislaálag (e. effective dose) hefur SI-eininguna Sievert (Sv). Geislaálag lýsir heildarmagni þeirrar 

geislunar sem fylgir myndgreiningarrannsókn og gerir okkur því kleift að meta áhættu sem fylgir þeirri 

jónandi geislun sem sjúklingur verður fyrir. Geislaálag er því hægt að nota til þess að bera saman 

áhættuna sem hlýst af jónandi geislun í mismunandi myndgreiningarannsóknum (17). Hversu hátt 

geislaálag er í rannsókn fer eftir tegund geislunar, líffærum sem geislun lendir á og síðast en ekki síst 

magni geislunar (18).  

1.7.1 Bakgrunnsgeislun 

Geislaálag kemur einnig frá umhverfi okkar og er oft nefnd náttúruleg geislun eða bakgrunnsgeislun. 

Upptök bakgrunnsgeislunar kemur frá mismunandi uppruna en mestur hluti hennar kemur frá himin- 

geimnum. Bakgrunnsgeislun kemur einnig frá geislavirkum lofttegundum sem við öndum að okkur og 

þá helst Radon sem myndast í jarðvegi. Það er mikilvægt að kunna skil á bakgrunnsgeislun en 
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mismunandi mikið magn af slíkri geislun mælist á jörðinni. Hér á Íslandi hafa mælingar sýnt að hér er 

hlutfallslega lítil bakgrunnsgeislun miðað við önnur lönd, ástæðuna fyrir því má rekja til basísks 

jarðvegs, sem er snauður af geislavirkum efnum (19). Á Íslandi er geislaálag af völdum 

bakgrunnsgeislunar um 1,1 mSv á ári sem er töluvert mikið frávik frá bakgrunnsgeislun hjá 

nágrannaþjóðunum okkar í Finnlandi og Noregi en þar mælist hún 3 – 5 mSv á ári (13). 

 

1.7.2 Geislaálag myndgreiningarrannsókna 

Gríðarlega mikilvægt er að hafa í huga það geislaálag sem sjúklingur verður fyrir við 

myndgreiningarrannsóknir áður en meðferð er ákveðin. Geislaálagið er mishátt eftir því hvaða 

myndgreiningaðferð um er að ræða. Geislaálag sem fylgir tölvusneiðmyndarannsóknum er almennt 

töluvert hærra en við röntgenrannsóknir. Tvær rannsóknir sem gerðar voru á áhættumati á nýgengi 

krabbameina í kjölfar tölvusneiðmyndarannsókna sýndu fram á að í kringum 2% á greindum 

krabbameinum árlega í Bandaríkjunum koma vegna jónandi geislunar í tölvusneiðmyndarannsóknum. 

Líkt og áður kom fram þá er áhætta á skaða vegna jónandi geislunar alltaf til staðar þó 

geislaskammtur sé ekki hár. Hinsvegar er talið að þegar geislaskammtur er á bilinu 10 – 100 mSv þá 

eykst krabbameinsáhætta til muna (20). 

 

Tafla 1. Geislaálag í mismunandi rannsóknum 

Tafla 1 sýnir samanburð á geislaskömmtum við mismunandi myndgreiningaraðferðir, þann tíma sem 

jafngildir geislaálagi sem við verðum fyrir vegna bakgrunnsgeislunar og þann fjölda röntgenmynda af 

lungum sem viðkomandi myndgreiningarrannsókn jafngildir í geislaálagi (21).  

Myndgreining Rannsókn Meðal 
geislaálag 

(mSv) 

Hversu margar röntgen 
lungnamyndir jafngildir 

geislaálagið? 

Miðað við 
náttúrulegt 

geislaálag 

Röntgen Liðir,útlimir (nema 
mjöðm) 0,020 0,2 0,3 dagar 

Röntgen Lungu, tekið að 
framan, og aftan 0,100 1 2 dagar 

Röntgen Brjósthryggur 0,800 8 12 dagar 

Röntgen Mjaðmargrind 0,700 7 11 dagar 

Röntgen Ristilrannsókn 11,900 119 6 mánuðir 

Röntgen Nýrnarannsókn 3,500 35 2 mánuðir 

Tölvusneiðmynd Höfuð 1,300 13 20 dagar 

Tölvusneiðmynd Lungu 17,500 175 9 mánuðir 

Tölvusneiðmynd Hryggur 9,900 99 5 mánuðir 
mSv=milliSievert 

 

Tækniþróun í framleiðslu myndgreiningartækja eykst með árunum, myndnemar eru misnæmir og geta 

tækniframfarir í tölvusneiðmynda og röntgentækjum leitt af sér breytingar á geislaálagi, því er tafla 1 

ekki endilega viðeigandi eftir því sem tíminn líður. Hún gefur þó glögga mynd af breytileika geislaálags 

við mismunandi myndgreiningarannsóknir. 
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Vitneskja og fræðsla um geislaálag mismunandi rannsókna er ákveðin vitundarvakning og getur 

aðstoðað fagaðila við að huga að geislaálagssparnaði og velja rannsókn sem gefur fullnægjandi 

greiningu án þess að nota of háa geislaskammta. Líkt og taflan sýnir má nefna tölvusneiðmynd af 

lungum en ein slík rannsókn samsvarar geislaálagi sem 175 hefðbundnar röntgenmyndir af lungum 

skila eða um 9 mánaða bakgrunnsgeislun. Með vitneskju um geislaálag að leiðarljósi geta fagaðilar 

því stuðlað að heilsu fólks með því að huga að því hverskonar rannsókn hentar sjúklingum og gefur 

myndgæði sem hafa fullnægjandi greiningargildi en jafnframt sem minnst geislaálag. 

1.7.3 Flatargeislun (DAP) 

Þegar geislaálag í röntgenrannsóknum er metið er flatargeislun (e. Dose area product) gjarnan mæld. 

Flatargeislun tekur ekki einungis mið af geislaskammti heldur einnig þess svæðis sem myndað er. 

Flatargeislun er hærri eftir því sem myndefnið er meira þrátt fyrir að geislaskammtur sé óbreyttur. 

Enska heitið yfir flatargeislun er Dose Area Product (DAP), hefur eininguna cGy-cm2 (5) og er 

margfeldi geislaskammts og flatarmáls. Þegar við höfum fundið út flatargeislun er hægt að nota hana 

til þess að áætla geislaálag á ákveðin svæði eða líffæri líkamans. Til þess að áætla geislaálag notum 

við gefna umbreytistuðla sem settir hafa verið fram og birtir í riti Evrópuráðsins um mat á geislaálagi 

sjúklinga, sjá töflu 2. Útreiknað mat á geislaálagi viðkomandi svæðis er þá margfeldi flatargeislunar og 

umbreytistuðuls. 

Tafla 2. Umbreytistuðlar. 

Á töflu 2 má sjá dæmi um umbreytistuðla sem Evrópuritið hefur sett fram til áætlunar um geislaálag á 

ákveðin svæði líkamans (22) 

Rannsókn Umbreytistuðull (mSv Gy cm2) 

Mjöðm/mjaðmagrind 0.29 

Kviðarhol 0.26 

Lendhryggur 0.21 

Brjósthryggur 0.19 
mSv Gy cm2= milliSievert * Grey á cm2 

 

Þar sem lítið er um rannsóknir sem fjalla um lengdarmælingar þá fannst enginn umbreytistuðull fyrir 

slíka rannsókn. Höfundur bjó hann til út frá því svæði sem myndað er við lengdarmælingar. 

Umbreytistuðull fyrir lengdarmælingar er unninn út frá skýrslu Geislavarna Ríkisins um geislaálag 

röntgenrannsókna við læknisfræðilega myndgreiningu á Íslandi og er hann þriðjungur umbreytistuðuls 

fyrir fót/fótlegg, hné og mjöðm. Þessir stuðlar voru því lagðir saman sem gerir 0.1066 (mSv/Gy cm2) 

(23).  

 Þegar kemur að geislaskammtamælingum og samanburði á myndgreiningaraðferðum mun 

rannsakandi notast við skammstöfunina DAP þegar vísað er til flatargeislunar. 
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1.8 Geislavarnir 

Geislafræðingar nota blývarnir til þess að verja sig og sjúklinga fyrir geislun. Við almennar 

röntgenrannsóknir eru  blývarnir notaðar til þess að  skýla viðkvæmum svæðum svo sem kynkirtlum 

sjúklinga fyrir óþarfa geislun ef þau eru 5 cm innan við blendubrún að því gefnu að það trufli ekki 

greiningargildi rannsóknar. Við lengdarmælingar er mjaðmagrind meðal þess sem myndað er og því 

ekki hægt að nota blývarnir á sjúklinga við slíka rannsókn enda ávinningur rannsóknar metin meiri en 

möguleg áhætta hennar. Mikilvægt er að huga vel að innstillingum áður en hafist er handa enda kemur 

það í veg fyrir endurtekningar. Ef mistök eru gerð í innstillingu þarf að byrja rannsókn upp á nýtt, bæði 

tekur það tíma og veldur óþarfa geislaálagi á sjúkling. Mikilvægt er að upplýsa sjúkling um hvernig 

rannsókn fer fram en það eykur öryggi og minnkar líkur á mögulegum endurtekningum.  

Geislavarnir starfsmanna eru af mismunandi gerðum.  Dæmi um blývarnir eru blýkragar fyrir 

skjaldkirtil, blýsvuntur, geislamælinemar til þess að hafa eftirlit með geislaálagi og skermun inni á stofu 

til þess að forðast geislun. Geislun sem starfsfólk röntgenstofu verður fyrir kemur aðallega vegna 

dreifigeislunar frá sjúklingi og því mikilvægt að huga að geislavörnum sjúklinga þar sem slíkar aðgerðir 

hafa bein áhrif á geislun starfsfólks (9). Geislavarnir Ríkisins er stofnun sem tekur ráðleggingum frá 

Alþjóða geislavarnarráðinu (ICRP) og hefur fjölmörgum hlutverkum að sinna. Meðal verkefna 

Geislavarna Ríkins er eftirlit með settum reglum og að reglugerðum sé fylgt.  

  

Tafla 3. Grundvallarreglur ICRP. 

Grundvallarreglur ICRP sem snúa að jónandi geislun eru þrjár: Réttlæting, bestun og takmörkun en 

þær eru útskýrðar nánar í töflu 3. 

 

Fagaðilar sem vísa sjúklingi í myndgreiningu ættu því ávallt að huga að því hvort ávinningur 

meðferðar sé meiri en möguleg áhætta hennar. Hafa skal í huga að nota eins lágan geislaskammt og 

hægt er fyrir fullnægjandi myndgæði með tilliti til aðstæðna og takmarka geislaskammt við þau mörk 

sem ráðið hefur sett fram (24).  

1.9 ALARA 

Eins lágt og hægt er með skynsamlegu tilliti til aðstæðna (ALARA) er regla sem allir fagaðilar sem 

vinna við læknisfræðilega myndgreiningu ættu að hafa í huga í sínu starfi. Hún lýsir því að ávallt skal 

halda geislaskammti eins lágum og hægt er með tilliti til aðstæðna. Sjúklingar sem koma í 

myndgreiningarrannsókn ættu ekki að verða fyrir óþarfa geislun, það er að segja geislun sem er 

óhóflega mikil til þess að framkalla myndgæði sem duga til sjúkdómsgreiningar (25). Með því að huga 

að ALARA í starfi minnkum við óþarfa geislun bæði á sjúklinga og starfsfólk. Geislafræðingur getur 
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stuðlað að ALARA með ýmsum verkferlum. Hægt er að nota teygjur, límband, sandpoka og önnur tól 

til þess að fyrirbyggja hreyfingar sjúklings í rannsókn sem velda því að endurtaka þurfi rannsókn.  

Mikilvægt er að blenda vel af og nota rétt tökugildi til að koma í veg fyrir endurtekningar. 

Geislafræðingur skal huga vel að skýlingu gegn geislun og nýta blývarnir eins og við á. Ákjósanlegast 

er að vera eins langt frá geislun og hægt er, enda minnkar geislun með fjarlægð í öðru veldi. Síðast en 

ekki síst þarf að passa upp á tíma geislunar og vera ekki lengi inni í geislasvæði án skermunar (9). Við 

lengdarmælingar þar sem blývarnir fyrir kynkirtla myndu trufla greiningargildi rannsóknar og því ekki 

notaðar er enn meiri ástæða til að huga að reglunni ALARA. 

1.10 Líffærafræði 

Við fæðingu samanstendur beinagrindin af um 270 beinum sem er töluvert meira en hjá fullorðnum 

einstakling. Eftir því sem tíminn líður þá sameinast stök bein og fjöldi beina fer niður í 206 bein. (26). 

Beinum líkamans má skipta upp í fimm flokka. 

1. Löng bein 

2. Stutt bein 

3. Flöt bein 

4. Óregluleg bein 

5. Sesamoid bein 

Löng bein eru þekkt fyrir að hafa meiri lengd en breidd. Löng bein eru breytileg að því leiti að þau 

hafa mismarga enda og samanstanda af skafti. Þessi bein hafa örlitla sveigju en sveigja beinsins 

eykur styrk þess. Dæmi um löng bein eru lærleggur (e. Femur), sköflungur (e. Tibia) og dálkur (e. 

Fibula) í fótlegg. Stutt bein eru nánast með sömu lengd og breidd og eru mýkri en löngu beinin. 

Úlnliðsbein (e. Carpal bein) að baunarbeini (e. Pisiform) frátöldu  og ökklabein (e. Tarsal) að hælbeini 

(e. Calcaneus) frátöldu eru stutt bein. Flöt bein eru þunn bein sem þekkt eru fyrir að veita líffærum 

vernd. Í flokki þunnra beina má nefna rifbein , brjóstbein og herðablöð. Óregluleg bein eru líkt og 

nafnið bendir til óregluleg og falla því ekki undir fyrrnefndu flokkana. Þéttleiki þeirra er mismunandi en 

til óreglulegra beina má nefna bakbein (e. Vertebrae) og sum andlitsbein.  

Sesamoid bein eru yfirleitt mjög lítil og fjöldi þeirra er í raun mismunandi eftir einstaklingum. Þessi 

bein vernda sinar gegn sliti og myndast oft í ákveðnum sinum þar sem er mikið álag. Það eru þó til 

stærri sesamoid bein en þau þekkjum við sem hnéskeljar (27). Auk beina eru liðir sem gegna 

mikilvægu hlutverki. Liðirnir geta verið mismunandi en uppbygging liða ræður mögulegum hreyfingum. 

Dæmi um mismunandi liði eru hjöruliðir  og snúningsliðir. Hjöruliðir bjóða upp á fremur einfalda 

hreyfingu líkt og að opna og loka ísskápshurð, olnbogi og hné er dæmi um hjöruliði. Snúningsliðir eru 

liðir sem leyfa einungis snúning en við notum t.d. snúningslið þegar við snúum höfði okkar til hliðar 

(28). 

1.10.1 Mjaðmagrind 

Mjaðmagrindin er samansett úr tveimur mjaðmarbeinum, rófubeini (e. Coccyx) og spjaldbeini (e. 

Sacrum), sjá mynd 3. Mjaðmarbeinin eru samsett úr þremur beinum, efri mjaðmarspaða (e. Superior 
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ilium), neðra og fremra lífbeini (e. Inferior and anterior pubis) ásamt neðra og aftara þjóbeini (e. Inferior 

and posterior ischium) en þessi bein sameinast með tímanum og verða að einu beini sem við þekkjum 

sem mjaðmarbein, sjá mynd 4. Efsti hluti mjaðmarspaða er þekktur sem mjaðmarkambur (27). Við 

notum mjaðmarkamb sem kennileiti við innstillingu lengdarmælingar, við viljum ná yfir mjaðmarkamb 

þegar stillt er inn. 

         

 

       

  

 

Mynd 3. Mjaðmagrind 

 

Mynd 4. Mjaðmabein 

Hér sést uppbygging mjaðmagrindar (9) Hér sést samsetning mjaðmabeina (9) 

               

1.10.2 Lærleggur 

Lærleggur (e. Femur) er lengsta og jafnframt sterkasta bein líkamans, sjá mynd 5. Á nærenda 

lærbeins er beinið hálfkúlulaga þar tengist það augnkarli (e. Acetabulum) sem er hluti af mjaðmagrind. 

Þessi tenging á milli nærenda lærleggs og augnkarls myndar mjaðmaliðinn. Fjærendi lærleggs tengist 

hnéskel (e. Patella) og sköflungi í fótlegg (27). Beinið samanstendur af skafti (e. Diaphysis) sem er 

miðhluti beins eða leggpípan sjálf en sá hluti er úr þéttbeini og beinendum (e. Epiphysis) sem 

innihalda frauðbein. Beinfalur (e. Metaphysis) skilur síðan skaftið frá beinendum, í beinfal er vaxtarlína 

beinsins. 
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Mynd 5. Lærbein. 

Á mynd 5 sést uppbygging lærbeins (28) 

1.10.3 Hnéskel 

Hnéskelin er lítið þríhyrningslagað sinabein (e. Sesamoid bone) sem á uppruna frá sin í 

lærleggsvöðva (e. Quadriceps femoris). Hlutverk hnéskeljar er ansi mikilvægt, hún ver hnéliðinn. Hún 

eykur gagnsemi lærleggsvöðva og heldur sininni á sínum stað þegar við beygjum hnén (27). 

1.10.4 Sköflungur og dálkur 

Í fótlegg eru tvö bein, sköflungur (e. Tibia) og dálkur (e. Fibula) sem liggja hlið við hlið. Sköflungur er 

medialt það er að segja, það liggur nær miðlínu líkamans. Nærendi sköflungs tengist við bæði lærlegg 

og dálk. Fjærhluti sköflungs tengist síðan við dálk og ökklabein sem nefnist völubein (e. Talus). Stærsti 

munurinn á sköflungi og dálki er sá að sköflungur hefur það hlutverk að bera þyngd líkamans og er því 

töluvert stærra bein enda mikið álag sem hvílir á því (27). 
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Mynd 6. Sköflungur og dálkur. 

Á mynd 6 má sjá sköflung og dálk ásamt aðliggjandi beinum (9). 

1.10.5 Ökkli 

Ökklaliðurinn er myndaður af þremur beinum, fjærenda sköflungs og dálks ásamt völubeini. 

Þyngdarálag sem kemur frá sköflungi lendir fyrst á völubeininu áður en álagið leiðir niður að hælbeini 

(e. Calcaneus) (28). Völubeinið er eitt af sjö beinum í fæti sem teljast til ökklabeina en er þó eina 

beinið  sem tengist ökklaliðnum beint (9). Við innstillingu á lengdarmælingu er lögð áhersla á að ná 

niður fyrir ökklaliðinn. 
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Mynd 7. Ökklabein 

 

Mynd 8. Ökklaliður 

Hér sést uppröðun 7 beina sem teljast 

til ökklabeina (9). 

Hér er ökklaliður og þau bein sem honum tengjast 

(9). 

1.11 Lengdarmælingar 

Lengdarmælingar neðri útlima eru gerðar þegar grunur leikur á ósamræmi í lengd útlima. Mismunur á 

lengd útlima getur átt uppruna á ýmsum stöðum líkamans svo sem í mjöðm, fæti og fótlegg. Þekktar 

orsakir á minniháttar misræmi í lengd eru mjaðmalos (e. Hip Dysplasia), klumbufótur (e. Club feet) og 

Perthes sjúkdómur en hinn síðastnefndi er sjúkdómur sem hefur áhrif á mjaðmir barna. Þekktar orsakir 

fyrir meiriháttar misræmi á lengd er vanþróun í vexti lærleggs og sköflungs. Lengdarmismunur getur 

verið af meðfæddum orsökum sem hindrar vöxt beina annarsvegar og hinsvegar af orsökum sem 

koma vegna sýkingar, slyss eða jafnvel sjúkdóma (29). Líkt og kom fram í kafla 1 þá eru ýmis úrræði 

sem eru í boði til að meðhöndla þetta ástand og fer meðferðin alfarið eftir alvarleika tilviks. Í mörgum 

tilvikum þar sem lengdarmismunur fótleggja er lítill eða um 0-2 cm þá er ekki farið út í neina meðferð.  

Þegar mismunur á lengd er á bilinu 2-6 cm þá er ástandið oft farið að hafa áhrif á daglegt líf 

einstaklings og þá er hægt að útbúa innlegg í skó einstaklings til að bæta upp lengd útlims og bæta 

þar með lífsgæði. Einnig er í sumum tilfellum farið út í skurðaðgerð til að hamla frekari vexti útlims á 

meðan sá styttri nær honum í lengd. Við lengdarmismun af hærri gráðu eða frá 5-20 cm er stundum 

gerð lenging á útlim með skurðaðgerð en slíkt er sjaldgæft og einungis gert ef aðrir möguleikar henta 

ekki fyrir sjúkling (30). 

Lengdarmælingar á Domus Medica hafa verið gerðar í mörg ár með röntgentæki með 

skyggnimöguleika en líkt og áður kom fram þá er nýlega byrjað að notast við tölvusneiðmyndatæki til 

að framkvæma rannsóknina. Þegar hún var framkvæmd með röntgenrannsókn lá sjúklingur á bekk 

með púða á milli fótleggja og fætur bundir saman með límbandsrúllu til að fyrirbyggja hreyfingu. Þegar 

innstilling var framkvæmd var skyggnt við ökkla og síðan við mjaðmir til þess að tryggja að tækið 
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myndi ná upp fyrir mjaðmarkamb og ná ökklaliðnum með á mynd. Síðan er rannsóknin keyrð og 

teknar eru myndraðir með 5 cm blendustærð, sú fyrsta er við mjöðm og myndaröðinni haldið áfram þar 

til búið er að mynda niður fyrir ökklalið. Myndirnar er síðan saumaðar saman í eftirvinnslu á stjórnborði. 

Þegar tölvusneiðmyndatæki er notað við lengdarmælingar liggur sjúklingur á baki, við innstillingu er 

þess gætt að bæði mjaðmarkambur og ökklaliður séu inn á mynd og rannsókn keyrð. Einungis er tekin 

yfirlitsmynd eða „scout“ en það dugar fyrir lengdarmælingu, sjá gæðahandbók Domus Medica í  

fylgiskjali nr 4. 

Hluti þessa verkefnis er að bera saman geislaálag lengdarmælinga sem teknar eru með 

tölvusneiðmyndatæki og röntgentæki. Ég mun til þess nota DAP gildi sem yfirleitt er einungis notað 

fyrir röntgen en ekki tölvusneiðmyndarannsóknir og margfalda þá við gefna umbreytistuðla. Þar sem 

einungis er notast við yfirlitsmyndina eða „scout“ í tölvusneiðmyndatækinu sem í grunninn er röntgen, 

þá mun ég einnig notast við DAP gildið fyrir þær rannsóknir. Notkun DAP er bæði rökrétt og er 

hentugra til samanburðar á rannsóknaraðferðunum tveimur að hafa sömu einingu í niðurstöðum. 
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2 Markmið 

Rannsóknin er í raun tvíþætt þar sem í öðru lagi á að bera saman geislaálag sem verður til þegar 

lengdarmælingar eru gerðar með tölvusneiðmyndatæki og síðan með hefðbundnu röntgentæki, einnig 

mun rannsakandi gera nákvæmnismælingu á úrlestri frá aðferðunum tveimur og bera það saman. Það 

verða tveir röntgenlæknar sem lesa tvisvar úr rannsóknum frá 37 einstaklingum sem hafa komið í 

lengdarmælingu í röntgen Domus, (12 í tölvusneiðmyndatæki og 25 í röntgen). Markmið 

rannsóknarinnar er því að athuga hvor rannsóknin er betri með tilliti til geislaálags og 

greiningarnákvæmni. 



  

26 

3 Efni og aðferðir:  

Rannsókn þessi flokkast sem gæðaverkefni. Sótt var um leyfi til vísindasiðanefndar sem sendi erindið 

á persónusiðanefnd sem staðfesti að um gæðaverkefni væri að ræða. Stofnunin gerði engar 

athugasemdir og vísaði því umsókninni aftur til vísindasiðanefndar sem gaf leyfi fyrir rannsókninni. 

Rannsóknin var byggð á geislaskammtamælingum og mælingum á nákvæmni í úrlestri rannsókna 

sem gerðar voru í Domus Medica. Fyrri hluti rannsóknarinnar snýr að samanburði á geislaálagi við 

lengdarmælingarrannsóknir sem framkvæmdar voru í röntgenrannsókn og tölvusneiðmyndarannsókn. 

Seinni hluti rannsóknar fjallar um það hvort önnur myndgreiningaraðferðin sé nákvæmari þegar kemur 

að úrlestri röntgenlækna. 

Í byrjun janúar 2018 var hafist handa við gagnasöfnun fyrir þann hluta rannsóknarinnar sem snýr 

að geislaskammtamælingum og var það gert yfir nokkurra daga tímabil bæði fyrir 

tölvusneiðmyndatækið og röntgentækið. Notast var við DAP gildi rannsókna til þess að bera saman 

geislaálag. Þann 22. febrúar hófst gagnasöfnun fyrir síðari hluta rannsóknarinnar sem fjallar um 

nákvæmnismælingar og stendur það enn yfir. Þar sem lengdarmælingarrannsóknir eru ekki 

framkvæmdar daglega á Domus Medica þá var ákveðið að notast við rannsóknir sem þegar hafa verið 

gerðar. Úrtak rannsóknar var ákveðið af handahófi í tölvukerfi Domus Medica. Ákveðið var að notast 

við 37 rannsóknir, 25 af þeim voru framkvæmdar með röntgen en 12 með tölvusneiðmyndatæki. 

Mismunur á fjölda stafar eingöngu af því hversu nýlega Domus Medica fór að framkvæma þetta með 

tölvusneiðmyndarannsókn. Þessar rannsóknir eru ekki daglegt brauð og ekki fóru fleiri sjúklingar í 

slíka rannsókn á rannsóknartímabilinu. Dagný Sverrisdóttir og Atli Andrésson aðstoðuðu mig við 

framkvæmd mælinga á geislaálagi við bæði myndgreiningartækin en þeir Jörgen Albrechtsen og Einar 

Steingrímsson sem báðir starfa sem röntgenlæknar á Domus medica sáu um úrlestur rannsókna.   

3.1 Tækjabúnaður 

Domus Medica gaf mér leyfi til þess að nýta aðstöðu sína fyrir geislaskammtamælingar, þar á meðal 

afnot af tölvusneiðmyndatæki og röntgentæki með skyggnimöguleika. Atli Andrésson útvegaði 

geislamæli fyrir mælingar en hann starfar hjá R1 ehf sem er þjónustufyrirtæki sem meðal annars 

þjónustar tækjabúnað Domus Medica. 

3.1.1 Tölvusneiðmyndatæki 

Tölvusneiðmyndatækið sem notað var í þessari rannsókn er Toshiba Aquilion Genesis 320 sneiða (sjá 

mynd 9). 

Líkt og áður kom fram voru einungis keyrðar yfirlitsmyndir og geislaálag metið út frá því enda eru 

lengdarmælingar framkvæmdar á þann hátt. 
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Mynd 9. Toshiba Aquilon ONE Genesys 

Hér sést tölvusneiðmyndatækið sem notað var við mælingar í rannsókninni. Tækið er af gerðinni 

Toshiba Aquilon ONE Genesys. 

3.1.2 Röntgentæki með skyggnimöguleika 

Röntgentækið sem notað var í rannsókninni er af tegundinni Toshiba Ultimax. Áður en byrjað var að 

framkvæma lengdarmælingu með tölvusneiðmyndarannsókn voru þær gerðar með þessu tæki (sjá 

mynd 10). Skyggningin nýtist vel við innstillingu áður en rannsóknin er keyrð af stað. 
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Mynd 10. Toshiba Ultimax 

Hér sést röntgentækið sem notað var við mælingar við rannsóknina. Tækið er af gerðinni Toshiba 

Ultimax og hefur þann kost að vera með skyggnimöguleika. 

3.1.3 Geislamælinemi 

Mælitæki sem notuð voru við geislaskammtamælingar var solid state myndnemi frá IBA ásamt sjálfu 

mælitækinu Magicmax frá sama framleiðanda. Búnaðurinn var tengdur við tölvu og skilaði 

niðurstöðum í rauntíma.  

3.2 Hluti 1 – Geislaskammtamælingar 

Gerðar voru geislaskammtamælingar bæði með tölvusneiðmynda og röntgenrannsókn 

3.2.1 Framkvæmd mælinga með tölvusneiðmyndatæki 

Engir sjúklingar voru í sjálfu tækinu á meðan mælingar voru gerðar, notast var við föst tökugildi og 

geislaskammtamælar voru notaðir til að nema geislaálag. Gerðar voru í heildina fjórar mælingar á 

geislaskömmtum. Þrjár mælingar af fjórum voru framkvæmdar með forstilltum tökugildum fyrir 

lengdarmælingar með 120 kV og tæki stillt á ham (e.protocol) fyrir líkama. 

Innstilling miðaði við að ná upp fyrir mjaðmarkamb og niður fyrir ökklalið og var geislamælinemi 

notaður til að nema geislaskammta við rannsókn. Reglustrika var notuð til þess að mæla lengdina en 
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uppsetning rannsóknar var stillt í tækið sem 100 cm skann við yfirlitsmyndina. Eingöngu var myndað 

með yfirlitsmynd (e.scout). 

Til þess að kanna breytingu á geislaskammti ef verkferlum væri breytt þá tókum við aðra mælingu 

og lækkuðum tökugildin og lækkuðum kV úr 120 kV niður í 80 kV. 

3.2.2 Framkvæmd mælinga með Röntgentæki 

Enginn sjúklingur var í tækinu meðan á mælingum stóð. Innstillingar voru þó framkvæmdar líkt og í 

raunverulegri rannsókn. Byrjað var á því að mæla lengd frá mjaðmarkamb og niður fyrir ökklalið en 

innstilling lengdarmælingar miðast við þá lengd. Miðað var við meðalmanneskju og lengdin var því um 

100cm, sjá mynd 11. Notast var við skyggningu við innstillingu og skyggnt var við mjaðmargrind og 

ökkla til þess að meta hvort við værum að ná öllu því svæði sem við vildum hafa með á mynd. Notuð 

var sjálfvirk geislunarstýring. Í mælingum þar sem tekið var tillit til mismunandi þykktar sjúklings þá var 

röntgenþétt efni notað til þess að líkja eftir einstaklingi. Notast var við 20 mm ál plötu og 1 mm kopar 

plötu til þess að líkja eftir mjaðmagrind en 10 mm álplötu og 1 mm kopar til þess að líkja eftir fótlegg. 

Eftir innstillingu var rannsóknin keyrð. Tækið var stillt á ham sem heitir EfoV Legs sem er uppsettur 

með fulla sjálfvirka geislunarstýringu (e. Full automatic exposure control), 7,5 púlsa á sec með 

hefðbundnum geislaskammti. 

 

Mynd 11. Innstilling 

Mynd 11 sýnir undirbúning fyrir mælingu. Hér er verið að áætla geislalengd við rannsókn. 
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Keyrðar voru þrjár mælingar ásamt skyggningu. Allar voru þær ólíkar að einhverju leyti. 

Tafla 4. Listi yfir mælingar sem framkvæmdar voru með röntgentæki. 

Mælingar Heiti Skýring 

1 Án tillits til þykktar, ekkert á milli Tekið með sjálfvirkri geislunarstýringu 
með ekkert á milli. 

2 Með föst tökugildi Föst tökugildi miðað við þykkt á mjöðm. 
Notuð var skyggning á mjaðmarsvæði, 
tækið reiknar út kV og mAs sem við 
notuðum við mælinguna . Notast var við 
röntgenþétt efni til að líkja eftir mjöðm. 
Tökugildin voru 92kV og 2,2 mAs 

3 Með tillit til mismunandi þykktar Hér er notast við mismunandi þykkt af 
röntgenþéttum efnum til þess að taka 
tillit til mismunandi þykktar líkamans. 
Notað var 20 mm ál og 1mm kopar til 
þess að líkja eftir mjaðmagrind en 10 mm 
ál og 1mm kopar fyrir fótlegg. 

4 Skyggning - heildar dose, ekki á 
púls 

Skyggning notuð við innstillingu, 
framkvæmt á mjaðmagrind og ökkla. 

kV=Kílóvolt, mAs=Milliamper á sekúndu 

Tafla 4 sýnir útlistun á þeim mælingum sem gerðar voru og fjallað verður nánar um. 

3.3 Hluti 2 – Nákvæmni í úrlestri 

Til þess að meta nákvæmni í úrlestri var ákveðið að fá tvo röngenlækna til þess að lesa úr 

rannsóknum. Valdar voru 37 lengdarmælingar af handahófi, 12 sem gerðar voru með 

tölvusneiðmyndarannsókn og 25 sem gerðar voru með röntgenrannsókn. Báðir röntgenlæknarnir voru 

fengnir til þess að lesa úr sömu rannsóknum tvisvar sinnum með einhverju millibili. Þeir höfðu ekkert 

samráð meðan á úrlestri stóð og var því hægt að skoða mismun í nákvæmni á milli þeirra tveggja og 

einnig hvort að munur var á nákvæmni hjá þeim báðum í seinni úrlestri. 

Útbúið var rafrænt eyðublað, bæði með texta og krossaspurningum og sent á þá með tölvupósti. 

 

Spurt var að eftirfarandi: 

1. Er um að ræða tölvusneiðmyndarannsókn eða röntgenrannsókn? 

2. Heildarlengd hægri útlims? 

3. Heildarlengd vinstri útlims? 

4. Heildarmismunur á lengd hægri og vinstri útlims? 

5. Eru myndgæði viðunandi til úrlestrar/greiningar? 

6. Ef svar við fyrri spurningu var já. Gefðu myndgæðum einkunn á skalanum 1-5. 1 merkir að 

myndgæði rétt svo duga til úrlestrar og 5 er vel yfir því sem telst nauðsynlegt. 3 er hæfilegt. 
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Þar sem Domus Medica fór nýlega að framkvæma lengdarmælingar með tölvusneiðmyndatæki er 

enn verið að fíngera uppsetningu á þessum rannsóknum. Í upphafi var notast við föst kV og var tækið 

stillt á 120 kV en því var nýlega breytt í 80 kV. Síðasta spurning til læknanna snýr að einkunnagjöf á 

myndgæðum en ástæðan fyrir því er einföld. Í sumum tilfellum voru rannsóknirnar teknar á 120 kV en í 

öðrum 80 kV. Ég auðkenndi því rannsóknirnar með kóða eftir því hvaða tökugildi voru notuð og mun 

nota einkunnagjöfina til að bera saman rannsóknirnar með mismunandi tökugildum og vonandi koma 

af stað einhverri umræðu um það undir lok þessa verkefnis. 

Við úrlestur á lengdarmælingum mæla röntgenlæknar lengd útlims frá nærenda lærbeins (e. 

Proximal femur) og niður fyrir ökklalið. Notuð er mælistika sem reiknar út nákvæma lengd. 

 

 

 

Mynd 12. Úrlestur lengdarmælinga. 

Hér sést hvernig úrlestur fer fram. Mælt er frá 

nærenda lærbeins og niður fyrir ökklalið. 
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3.4 Tölfræði 

Við úrvinnslu gagna úr geislaskammtamælingum var notast við hugbúnaðinn Microsoft Excel 2013 og 

tölfræðiforritið R (31) bæði til þess að útbúa töflur og einnig við útreikninga. Borin verða saman DAP 

gildi frá myndgreiningaraðferðunum tveimur og sýnt fram á meðalgeislaálag við slíkar rannsóknir með 

töflum og myndritum.  

3.4.1 Mælingar með tölvusneiðmyndatæki 

Þegar áætlað er geislaálag í hefðbundnum tölvusneiðmyndarannsóknum er notast við lengdargeislun 

(e. Dose length Product) sem tekur mið af lengd á skanni og hefur eininguna mGy/cm auk 

lengdargeislunar er notast við CTDIvol (e. Computed Tomography Dose Index) sem hefur eininguna 

mGy (8). Ekki verður notast við þær stærðir í útreikningum. Þrátt fyrir að DAP er vanalega ekki notað 

við tölvusneiðmyndarannsóknir þá mun ég nota það í þessu verkefni. Ástæðan fyrir notkun DAP er að 

eingöngu eru keyrðar yfirlitsmyndir sem í grunninn eru röntgenmyndir og einnig hentar vel að hafa 

sömu einingu þegar kemur að því að bera saman tvær myndgreiningaraðferðir. DAP gildið er reiknað 

út miðað við mældan geislaskammt úr fjölsviðsmæli en notast var við mælinn eins og um hefðbundið 

röntgen væri að ræða. Geislablenda var mæld og reiknað var út flatarmál geislunar við inngang 

geislanema sem er 100 cm á breidd og 7 cm á lengd en flatargeislun á sjúklinginn er 50 cm breidd 

vegna stöðu sjúklings í miðjum tölvusneiðmyndahringnum og geislalengd er 100 cm vegna 

borðfærslunar. Umbreytistuðull fyrir áætlun á geislaálagi lengdarmælinga var ekki til og því var hann 

búinn til af höfundi út frá skýrslu sem Geislavarnir Ríksins gáfu út sem fjallaði um geislaálag 

röntgenrannsókna hér á landi. Umbreytistuðullinn var reiknaður sem þriðjungur umbreytistuðuls fyrir 

fót/fótleggs, hné og mjöðm sem gefnir voru upp í skýrslu Geislavarna(23).  

3.4.2 Mælingar með röntgentæki 

Við mælingar var reiknað út DAP gildi rannsóknar miðað við mældan geislaskammt úr fjölsviðsmæli 

við myndnema. Geislunarstærð er 31,5 cm á breidd og 100 cm á lengd en raunveruleg geislalengd er 

75 cm miðað við framkvæmd mælinga hjá Domus Medica sem gerðar eru með púlserandi myndatöku.  

Við mælingar var einn púls í töku 31,5 cm á breidd og 5 cm á lengd og fjöldi þeirra voru 15 sem í 

heildina er 75 cm geislalengd. Þrátt fyrir að geislalengdin var í heildina 75 cm gaf þetta okkur mynd 

uppá 31,5 cm breidd og 100 cm lengd. Ástæðan fyrir misræmi í lengd er vegna þess að borðið er fært 

hraðar en hraði púlsanna. Vegna dreifigeislunar á milli púlsa fyllir það upp í myndina sem hefur áhrif á 

myndgæði en kemur ekki að sök við lengdarmælingar. Sökum þessa verður einnig greint frá í 

útreikningum og töflum DAP gildi og meðalgeislaálag miðað við aðstæður ef raunveruleg geislalengd 

(75cm) væri jafnlöng og nothæf mynd (100cm). Þar sem við vissum geislun á hvern púls fyrir sig og 

hversu margir þeir voru þá gátum við reiknað út DAP fyrir báðar lengdir.  

Einnig var umbreytistuðull notaður til þess að áætla meðalgeislaálag rannsóknarinnar. 

3.4.3 Nákvæmni í úrlestri 

Framkvæmt var parað T-próf til að athuga með marktækan mun á milli mælinga, marktæktarmörkin 

voru sett við 95% (p=0,05). Fylgnin var fundin með Spearmans rho fylgnistuðli. Fullkomin fylgni er 1 en 
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neikvæð fylgni væri -1. Einnig var reiknaður út breytileikastuðull en því hærri sem hann er því meiri 

breytileiki telst á gögnum. Notast var við línurit með aðhvarfslínum ásamt súluritum til útskýringar. 

Tveir röntgenlæknar tóku þátt og lásu úr rannsóknum en ég mun vísa til þeirra sem röntgenlæknir 1 og 

röntgenlæknir 2 við úrvinnslu tölfræðigagna. 

3.5 Fylgiskjöl / leyfi 

Eftirfarandi stofnanir / fyrirtæki gáfu heimild fyrir rannsókninni: 

Læknisfræðileg myndgreining ehf – sjá fylgiskjal 1 

Persónuvernd – sjá fylgiskjal 2 

Vísindasiðanefnd – sjá fylgiskjal 3 
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4 Niðurstöður 

4.1 Geislaskammtamælingar 

4.1.1 Geislaskammtamælingar með tölvusneiðmyndatæki 

 

Tafla 5. Hér má sjá fjórar mælingar, útreikning á DAP og meðalgeislaálagi. 

Mæling 
Geislun 

(mGy) 
Flatarmál 

(cm2) 
DAP 

(Gycm2) kV 
Umbreytistuðull 

(mSv/Gycm2) 
Meðalgeislaálag 

(mSv) 

1 4,545 700 3,182 120 0,1066 0,339 

2 4,539 700 3,177 120 0,1066 0,339 

3 4,546 700 3,182 120 0,1066 0,339 

4 1 700 0,700 80 0,1066 0,075 
mGy=milliGrey, DAP=Flatargeislun, Gycm2=Grey á cm2, mSv=milliSievert 

Meðaltal DAP fyrir þrjár rannsóknir sem framkvæmdar voru með 120kV er 3,180 Gycm2. 

Meðalgeislaálag rannsóknar er margfeldi DAP gildis eða flatargeislunar og umbreytistuðuls. 

 

 

Mynd 13. Mælingar með tölvusneiðmyndatæki 

Á mynd 13 má sjá DAP gildi fyrir rannsóknir framkvæmdar með tölvusneiðmyndatæki með 120kV og 

80 kV. 
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4.1.2 Geislaskammtamælingar með röntgentæki 

Tafla 6. Geislaskammtamælingar framkvæmdar með röntgentæki 

Mælingar 

 Geislun 
(meðal mGy 

á púls) 

Flatarmál 
púls 

(cm2) 

Fjöldi 
púlsa á 
75cm 

Fjöldi 
púlsa á 
100cm 

DAP miðað 
við 75cm 
(Gycm2) 

DAP miðað 
við 100cm 

(Gycm2) 

1. Án tillits til 
þykktar, ekkert á 
milli 

 

0,011 157,5 15 20 0,374 0,665 

2. Með föst 
tökugildi 

 
0,091 157,5 15 20 3,220 5,724 

3. Með tillits til 
mismunandi 
þykktar 

 

0,071 157,5 15 20 2,512 4,465 

4. Skyggning - 
heildar dose, 
ekki per púls 

 

    
0,071 0,071 

mGy=milliGrey, DAP=Flatargeislun, Gycm2=Grey á cm2 

Á töflu 6 má sjá  mælingar sem gerðar voru á tækinu. Upplýsingar um fjölda púlsa er hægt að nota til 

þess að reikna út DAP gildi miðað við geislalengd. 

 

Tafla 7. Breytistuðull og meðalgeislaálag miðað við lengd 

Mæling 

     DAP miðað 
við 75cm 
(Gycm2) 

DAP miðað 
við 100cm 

(Gycm2) 
Breytistuðull 
mSv/Gycm2 

Meðalgeislaálag 
(mSv) við 75cm. 

Meðalgeislaálag 
(mSv) við 

100cm 

Án tillits til 
þykktar, ekkert 
á milli 

     

0,374 0,665 0.1066 0,047 0,078 

Með föst 
tökugildi 

     
3,220 5,724 0.1066 0,351 0,618 

Með tillits til 
mismunandi 
þykktar 

     

2,512 4,465 0.1066 0,275 0,483 

Skyggning - 
heildar dose, 
ekki per púls 

     

0,071 0,071 0.1066 
  DAP=Flatargeislun, Gycm2=Grey á cm2, mSv=milliSievert 

Á töflu 7 má sjá umbreytistuðul sem notaður er til þess að reikna út meðalgeislaálag út frá DAP gildi. 

Meðalgeislaálag rannsóknar er fundið út með því að leggja saman DAP gildi frá skyggningu og DAP 

gildi rannsóknar og margfalda við breytistuðul. 
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Tafla 8. Heildar DAP gildi rannsóknar með tilliti til skyggningar 

Mælingar Heildar DAP 75cm (Gycm2) Heildar DAP 100cm (Gycm2) 

Mæling 1.  Án tillits til þykktar, ekkert á 
milli 0,445 0,736 

Mæling 2. Með föst tökugildi 3,291 5,795 

Mæling 3. Með tillits til mismunandi 
þykktar 2,583 4,536 

DAP=Flatargeislun, Gycm2=Grey á cm2 

Á töflu 8 er búið að leggja saman DAP gildi skyggningar við rannsóknina sjálfa. 

 

 

Mynd 14. Heildar DAP gildi mælinga gerðar með röntgentæki 

Á mynd 14 má sjá mismunandi útfærslur mælinga, í öllum tilfellum er tekið tillit til geislaálags sem kom 

vegna skyggningar við innstillingu í rannsókn og því er heildar DAP gildið í hverri rannsókn 

samlagning DAP rannsóknar og DAP skyggningar. 
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4.1.3 Samanburður 

 

Mynd 15. Samanburður DAP fyrir báðar myndgreiningaraðferðir. 

Á mynd 15 má sjá DAP gildi mælinga fyrir mismunandi geislalengd sem gerðar voru með röntgentæki 

og mismunandi tökugildi fyrir tölvusneiðmyndarannsókn.  

4.2 Nákvæmni í úrlestri 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður á áreiðanleika og nákvæmni á úrlestri tveggja 

röntgenlækna við lengdarmælingar fyrir bæði röntgen og tölvusneiðmyndarannsóknir. Rannsóknirnar 

voru 37 talsins og var lesið tvisvar úr sömu rannsóknum með nokkurra daga millibili. 

4.2.1 Fyrri úrlestur röntgenlæknis 1 

Töflur 9 til 11 sýna meðaltal og staðalfrávik ásamt spönn mælinga fyrir röntgenlækni 1, allar 

rannsóknir, röntgenrannsóknir og tölvusneiðmyndarannsóknir. 

Tafla 9.Yfirlit gagna – Röntgenlæknir 1 - Allar rannsóknir (úrlestur 1) 

Mælingar allra rannsókna - 
Röntgenlæknir 1 

Meðaltal Staðalfrávik(±)  Hæsta 
gildi 

Miðgildi Lægsta 
gildi 

Fjöldi 

Lengd Dx í mm 805,19 88,39 924 830 489 37 

Lengd Sin í mm 804,65 87,97 928 827 494 37 

Heildarmismunur Dx og Sin í mm 7,68 4,94 21 6 1 37 
Dx=Hægri, Sin=Vinstri, mm=millimeter 
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Tafla 10. Yfirlit gagna – Röntgenlæknir 1 – Röntgenrannsóknir (úrlestur 1) 

Mælingar Rtg - Röntgenlæknir 1 Meðaltal Staðalfrávik(±) Hæsta 
gildi 

Miðgildi Lægsta 
gildi 

Fjöldi 

Lengd Dx í mm 803,44 95,50 924 838 489 25 

Lengd Sin í mm 802,84 96,28 928 836 494 25 

Heildarmismunur Dx og Sin í mm 7,32 4,87 21 6 1 25 
Rtg=Röntgen, Dx=Hægri, Sin=Vinstri, mm=millimetri 

 

Tafla 11. Yfirlit gagna – Röntgenlæknir 1 – Tölvusneiðmyndarannsóknir (úrlestur 1) 

Mælingar TS - Röntgenlæknir 1 Meðaltal Staðalfrávik(±) Hæsta 
gildi 

Miðgildi Lægsta 
gildi 

Fjöldi 

Lengd Dx í mm 808,83 75,16 924 820 635 12 

Lengd Sin í mm 808,42 71,28 919 818 634 12 

Heildar mismunur Dx 7,68 5,23 19 8 1 12 
TS=Tölvusneiðmyndarannsókn, Dx=Hægri, Sin=Vinstri, mm=millimetrar 

 

4.2.2 Fyrri úrlestur röntgenlæknis 2 

Töflur 12 til 14 sýna meðaltal, staðalfrávik ásamt spönn mælinga fyrir röntgenlækni 2, allar rannsóknir, 

röntgenrannsóknir og tölvusneiðmyndarannsóknir. 

Tafla 12. Yfirlit gagna – Röntgenlæknir 2 - Allar rannsóknir (úrlestur 1) 

Mælingar allra rannsókna  - 
Röntgenlæknir 2 

Meðaltal Staðalfrávik(±)  Hæsta 
gildi 

Miðgildi Lægsta 
gildi 

Fjöldi 

Lengd Dx í mm 805,32 88,78 
 

930 830 489 37 

Lengd Sin í mm 804,84 88,78 
 

954 827 494 37 

Heildarmismunur Dx og Sin mm 7,84 5,35 
 

24 7 0 37 
Dx=Hægri, Sin=Vinstri, mm=millimeter 

Tafla 13. Yfirlit gagna – Röntgenlæknir 2 – Röntgenrannsóknir (úrlestur 1) 

Mælingar Rtg - Röntgenlæknir 
2 

Meðaltal Staðalfrávik(±) Hæsta 
gildi 

Miðgildi Lægsta 
gildi 

Fjöldi 

Lengd Dx í mm 803,92 96,14 930 837 489 25 

Lengd Sin í mm 803,08 97,43 954 834 494 25 

Heildarmismunur Dx í mm 7,80 5,39 24 7 0 25 
Rtg=Röntgenrannsókn, Dx=Hægri, Sin=Vinstri, mm=millimetri 
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Tafla 14. Yfirlit gagna – Röntgenlæknir 2 – Tölvusneiðmyndarannsóknir (úrlestur 1) 

Mælingar TS - Röntgenlæknir 
2 

Meðaltal Staðalfrávik(±) Hæsta 
gildi 

Miðgildi Lægsta 
gildi 

Fjöldi 

Lengd Dx í mm 808,25 74,91 924 815,5 636 12 

Lengd Sin í mm 808,50 71,16 918 818 634 12 

Heildarmismunur Dx og Sin í 
mm 7,92 5,52 18 7 0 12 

TS=Tölvusneiðmyndarannsókn, Dx=Hægri, Sin=Vinstri, mm=millimetri 

4.2.3 Seinni úrlestur röntgenlæknis 1 

Töflur 15 og 17 sýna meðaltal, staðalfrávik ásamt spönn mælinga fyrir röntgenlækni 1 í seinni úrlestri, 

allar rannsóknir, röntgenrannsóknir og tölvusneiðmyndarannsóknir. 

Tafla 15. Yfirlit gagna – Röntgenlæknir 1 – Allar rannsóknir (úrlestur 2) 

Mælingar allra rannsókna - 
Röntgenlæknir 1 

Meðaltal Staðalfrávik± Hæsta 
gildi 

Miðgildi Lægsta 
gildi 

Fjöldi 

Lengd Dx í mm 805,03 88,16 924 830 489 37 

Lengd Sin í mm 804,51 88,06 928 827 494 37 

Heildarmismunur Dx og Sin í mm 7,70 4,88 21 6 0 37 
Dx=Hægri, mm=millimeter, Sin=Vinstri 

Tafla 16. Yfirlit gagna – Röntgenlæknir 1 – Röntgenrannsóknir (úrlestur 2) 

Mælingar Rtg - Röntgenlæknir 1 Meðaltal Staðalfrávik± Hæsta 
gildi 

Miðgildi Lægsta 
gildi 

Fjöldi 

Lengd Dx í mm 803,24 95,40 923 837 489 25 

Lengd Sin í mm 802,60 96,31 928 835 494 25 

Heildarmismunur Dx og Sin í mm 7,52 4,82 21 6 0 25 
Rtg=Röntgenrannsókn, Dx=Hægri, mm=millimeter, Sin=Vinstri 

Tafla 17. Yfirlit gagna - Röntgenlæknir 1 - Tölvusneiðmyndarannsóknir (úrlestur 2) 

Mælingar TS - Röntgenlæknir 1 Meðaltal Staðalfrávik± Hæsta 
gildi 

Miðgildi Lægsta 
gildi 

Fjöldi 

Lengd Dx í mm  808,75 74,57 924 821 636 12 

Lengd Sin í mm 808,50 71,52 919 819 633 12 

Heildarmismunur á Dx og Sin í 
mm 8,08 5,18 19 7 2 12 

TS=Tölvusneiðmyndarannsóknir, Dx=Hægri, mm=millimeter, Sin=Vinstri 
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4.2.4 Seinni úrlestur röntgenlæknis 2 

Töflur 18 til 20 sýna meðaltal, staðalfrávik ásamt spönn mælinga fyrir röntgenlækni 2 í seinni úrlestri, 

allar rannsóknir, röntgenrannsóknir og tölvusneiðmyndarannsóknir. 

Tafla 18. Yfirlit gagna - Röntgenlæknir 2 - Allar rannsóknir (úrlestur 2) 

Mælingar allra rannsókna - 
Röntgenlæknir 2 

Meðaltal Staðalfrávik(±) Hæsta 
gildi 

Miðgildi Lægsta 
gildi 

Fjöldi 

Lengd Dx í mm 805,86 89,41 930 830 489 37 

Lengd Sin í mm 805,13 89,19 954 828 494 37 

Heildarmismunur Dx og Sin í 
mm 7,86 5,48 24 6 0 37 

Dx=Hægri, mm=millimeter, Sin=Vinstri 

Tafla 19. Yfirlit gagna - Röntgenlæknir 2 - Röntgenrannsóknir (úrlestur 2) 

Mælingar Rtg - Röntgenlæknir 2 Meðaltal Staðalfrávik(±) Hæsta 
gildi 

Miðgildi Lægsta 
gildi 

Fjöldi 

Lengd Dx í mm 804,20 96,85 930 837 489 25 

Lengd Sin í mm 803,28 97,89 954 835 494 25 

Heildarmismunur Dx og Sin í mm 7,48 5,25 24 6 1 25 
Rtg=Röntgenrannsóknir, Dx=Hægri, mm=millimeter, Sin=Vinstri 

Tafla 20. Yfirlit gagna - Röntgenlæknir 2 - Tölvusneiðmyndarannsóknir (úrlestur 2) 

Mælingar TS - Röntgenlæknir 2 Meðaltal Staðalfrávik(±) Hæsta 
gildi 

Miðgildi Lægsta 
gildi 

Fjöldi 

Lengd Dx í mm 809,33 75,35 925 816 636 12 

Lengd Sin í mm 809 71,42 919 818 634 12 

Heildarmismunur Dx og Sin í mm 8,66 6,10 19 8,5 0 12 
TS=Tölvusneiðmyndarannsókn, Dx=Hægri, mm=millimeter, Sin=Vinstri 
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4.2.5 Samanburður á nákvæmni milli röntgenlækna 

 

Mynd 16. Fylgnirit – Heildarlengd Dx  – Samanburður milli röntgenlæknis 1 og 2 

Mynd sýnir samanburð á heildarlengd hægri útlims (Dx) á milli röntgenlækna. Útreikningar sýna að 

breytileikastuðull mælinga er 0.441%. Ekki reyndist vera marktækur munur á milli röntgenlækna 

(p=0,8708) og fylgni var 0.998.  

 

Mynd 17. Fylgnirit  - Heildarlengd Sin – Samanburður milli röntgenlæknis 1 og 2 
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Mynd 17 sýnir samanburð á heildarlengd vinstri útlims við mælingar beggja röntgenlækna. Ekki 

reyndist vera marktækur munur á milli mælinga (p=0,8329) og breytileikastuðull sem var 0.476%. 

Fylgni mælinga var 0.999. 

 

Mynd 18. Fylgnirit  – Mismunur á lengd Dx og Sin – Samanburður milli röntgenlæknis 1 og 2 

Hér sést samanburður á lengd hægri og vinstri útlims við mælingar röntgenlækna. Breytileikastuðull 

mældist 19%. Ekki reyndist vera marktækur munur á milli mælinga (p=0,6396) og fylgnin var 0.885. 

4.2.6 Myndgæði 

Til þess að leggja mat á myndgæði rannsóknanna voru röntgenlæknarnir beðnir um að svara 

eftirfarandi spurningum: 

1. Eru myndgæði viðunandi til úrlestrar/greiningar? 

2. Ef svar við fyrri spurning var já. Gefðu myndgæðum einkunn á skalanum 1-5. 1 merkir að 

myndgæði rétt svo duga til úrlestrar og 5 er vel yfir því sem telst nauðsynlegt. 3 er hæfilegt. 

Við úrvinnslu einkunnagjafar var gerður greinarmunur á því hvort tölvusneiðmyndarannsókn væri 

tekin með 80kV eða 120kV. Niðurstöður úr þeim svörum má sjá á mynd 19. 
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Mynd 19. Einkunnagjöf á myndgæði 

Hér sést samanburður einkunnagjafa röntgenlækna á myndgæði rannsókna. Súlurnar eru merktar 

með lit eftir hvaða röntgenlæknir gaf einkunn. Blár litur = Röntgenlæknir 1 , gulur litur = Röntgenlæknir 

2. Einkunnaskali = 1-5. Gefið er einkunn á myndgæði fyrir röntgenrannsóknir og 

tölvusneiðmyndarannsóknir sem teknar eru með 80kV og 120kV. 
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4.2.7 Samanburður á nákvæmni innan röntgenlækna. 

 

Mynd 20. Fylgnirit. Nákvæmnismæling Dx – Röntgenlæknir 1 – Samanburður mælinga innan 
röntgenlæknis 

Mynd sýnir samanburð á mælingum hægri útlims. Borið er saman fyrri úrlestur á móti seinni úrlestri hjá 

sama röntgenlækni (röntgenlæknir 1) sem les úr rannsókn. Fylgni mældist = 1 , breytileikastuðull er 

0,0914% og ekki telst vera marktækur munur á milli mælinga (p=0,3498) . 

 

Mynd 21. Fylgnirit - Nákvæmnismæling Dx - Röntgenlæknir 2 – Samanburður mælinga innan 
röntgenlæknis 
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Á mynd 21 er fyrri úrlestur borinn saman við seinni úrlestur hjá röntgenlækni 2. Um er að ræða 

mælingar á hægri útlim. Breytileikastuðull er 0.209%, fylgni mældist 0.999 og ekki telst vera 

marktækur munur á milli mælinga (p=0,1749). 

 

Mynd 22. Fylgnirit – Nákvæmnismæling Sin – Röntgenlæknir 1 – Samanburður mælinga innan 
röntgenlæknis. 

Á mynd eru mælingar fyrri úrlesturs á seinni útlim bornar saman við seinni úrlestur hjá sama 

röntgenlækni. Breytistuðull mældist 0.066%, fylgni=1 og ekki telst vera marktækur munur á milli 

mælinga (p=0.2812). 
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Mynd 23. Fylgnirit - nákvæmnismæling Sin - Röntgenlæknir 2 – Samanburður mælinga innan 
læknis 

Mynd 23 sýnir samanburð á mælingum vinstri útlims við fyrri úrlestur á móti seinni úrlestri hjá sama 

röntgenlækni. Breytileikastuðull mældist 0,207%, fylgni var 0,999 og ekki telst vera marktækur munur 

á milli mælinga (p=0,4476). 

 

Mynd 24. Fylgnirit - Heildarmismunur á Dx og Sin - Röntgenlæknir 1 – Samanburður mælinga 
innan læknis. 
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Mynd 24 sýnir samanburð á fyrri og seinni úrlestri sama röntgenlæknis á heildarmismun í lengd hægri 

og vinstri útlims. Breytileikastuðull mældist 10,5% , fylgni var 0.962 og ekki telst vera marktækur 

munur á milli mælinga (p=0.8864). 

 

 

Mynd 25. Fylgnirit – Heildarmismunur á Dx og Sin – Röntgenlæknir 2 – Samanburður mælinga 
innan læknis 

Hér sést samanburður á heildarmismun á lengd hægri og vinstri útlima við fyrri og seinni úrlestur 

röntgenlæknis 2. Breytileikastuðull mældist 15,2% , fylgni er 0.926 og ekki telst vera marktækur munur 

á milli mælinga (p=0.9231). 
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5 Umræða 

Það er markmið rannsakanda að varpa ljósi á það hvort önnur myndgreiningaraðferðin sé betri kostur 

fyrir lengdarmælingar með tilliti til geislaálags og nákvæmni í úrlestri. Lítið er til af rannsóknum um 

þennan málaflokk en þó fannst rannsókn sem snéri að sama rannsóknarefni og mun rannsakandi nota 

hana við samanburð. Fyrri hluti rannsóknarinnar snýr að geislaskammtamælingum en í síðari hluta 

rannsóknar er rýnt í nákvæmni við úrlestur röntgenlækna. 

5.1 Hluti 1 - Geislaskammtamælingar 

Niðurstöður sýndu fram á að meðaltal af þremur lengdarmælingum sem framkvæmdar voru í 

tölvusneiðmyndatæki með 120kV er 3,180 Gycm2 en 0,700 Gycm2 í mælingu sem framkvæmd var 

með 80kV. Gerðar voru þrjár mælingar með röntgentæki og settar upp á mismunandi máta. Sú mæling 

sem líkir einna helst eftir þvi að raunverulegur sjúklingur hafi verið í tækinu á meðan mælingum stóð 

skilaði DAP gildinu 2,583 Gycm2 miðað við 75cm geislalengd.  

 

Tafla 21. Helstu niðurstöður. 

Mælingar DAP (Gycm2) 

Tölvusneiðmyndarannsókn m/120kV 3,180 

Tölvusneiðmyndarannsókn m/80kV 0,700 

Röntgenrannsókn miðað við 75cm 2,583 

Röntgenrannsókn miðað við 100cm 4,536 
kV=kílóVolt, DAP=Flatargeislun, Gycm2=Grey á cm2 

Tafla 21 sýnir helstu niðurstöður mælinga en niðurstöður úr röntgenrannsóknum eru fengnar frá þriðju 

mælingu sem gerð var en hún líkir einna helst eftir raunverulegum aðstæðum.  

5.1.1 Mælingar með tölvusneiðmyndatæki 

Þegar lengdarmæling er framkvæmd með tölvusneiðmyndatæki er einungis keyrð yfirlitsmynd, sem 

gefur minni geislun en ef um sneiðmyndir væri að ræða (32). Þar sem Domus Medica hóf einungis 

nýlega að framkvæma þessar rannsóknir með tölvusneiðmyndarannsókn er enn verið að fínstilla 

uppsetningu rannsóknarinnar. Við rannsóknina voru framkvæmdar þrjár mælingar með forstilltum 120 

kV. Tökugildin voru forstillt á stjórnborði tækis og höfðu lengdarmælingar sem framkvæmdar voru á 

Domus Medica verið keyrðar á þeim gildum. Líkt og sjá má á töflu 21 var meðaltal DAP gildis fyrir 

mælingar sem teknar voru með 120kV 3,180 Gycm2. Ein mæling var framkvæmd með 80kV í þeim 

tilgangi að sjá mun á geislaálagi við lækkun á tökugildum. Mælingin sem framkvæmd var með 80kV 

skilaði 0,700 Gycm2 sem jafngildir 78% minnkun á DAP miðað við fyrri tökugildi. Áætlað 

meðalgeislaálag sem sjúklingur getur fengið á sig við lengdarmælingu í tölvusneiðmyndatækinu er 

0,339 mSv miðað við 120 kV. Á töflu 5 má sjá mun á meðalgeislaálagi við breytingu á kV. Við 

breytingu á kV niður í 80kV úr 120 kV lækkar meðalgeislaálag í 0,075 mSv. 
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5.1.2 Mælingar með röntgentæki 

Tafla 22. Kostir og gallar mælinga. 

Mælingar Heiti Kostir/gallar 

1 Án tillits til þykktar, ekkert á 
milli 

Ekki tekið tillit til mismunandi þykktar, sem hefur áhrif á 
geislun. 

2 Með föst tökugildi Tökugildin sem tækið var stillt á miðast við þykkt á 
mjöðm. Þessi mæling gerir því ekki ráð fyrir mismunandi 
þykkt sjúklings. 

3 Með tillits til mismunandi 
þykktar 

Tekið var tillit til mismunandi þykktar, mjöðm er þykkari 
en ökklasvæði og þarf því mismikla geislun til að ná þar 
gegn. Þessi mæling hentar því best við samanburð. 

 

Tafla 22 sýnir kosti og galla mælinga og hversu vel þær líkja eftir raunverulegum aðstæðum þar sem 

sjúklingur væri í tækinu á meðan myndað er. Þriðja mælingin sem er grænmerkt er sú sem líkir mest 

eftir raunverulegum aðstæðum og var notuð við samanburð á myndgreiningaraðferðum. 

 

Við framkvæmd mælinga kom í ljós að sjúklingaborðið færist hraðar en hraði púlsana sem hefur 

töluverð áhrif á geislun. Eftir því sem geislalengdin er meiri því fleiri eru púlsarnir sem eykur geislun. 

Fyrir 100 cm nothæfa mynd er raunveruleg geislalengd einungis 75 cm vegna hraða borðfærslunar. 

Ástæðan fyrir þessu er aðferðin sem er notuð á Domus Medica og uppsetning tækis. Í töflu 8 í kafla 

fjögur má sjá að DAP fyrir mælingu þrjú sem við munum notast við til þess að bera saman 

lengdarmælingu í röntgen og tölvusneiðmyndarannsókn er 2,583 Gycm2 sem miðast við raunverulega 

geislalengd. Ef tækið myndi vinna með öðrum hætti og raunveruleg geislalengd væri 100 cm þá myndi 

DAP vera 4,536 Gycm2. Þar sem við vissum geislun á hvern púls fyrir sig var hægt að reikna geislun 

ef geislalengd væri lengri en hún raunverulega er. Þessi aðferð sem notuð er á Domus Medica skilar 

því lækkun á DAP um 43%. Á töflu 7 má sjá áætlað meðalgeislaálag við mælingar á Domus. Við 75 

cm geislalengd er áætlað meðalgeislaálag sem sjúklingur getur fengið á sig við lengdarmælingu 0,275 

mSv miðað við mælingu þrjú en 0,483 mSv fyrir 100 cm geislalengd. 

5.1.3 Samanburður myndgreiningaraðferða 

Eins og sést á mynd 15 í kafla fjögur er DAP gildi fyrir lengdarmælingu sem gerð er með 

tölvusneiðmyndarannsókn á 120kV 3,180 Gycm2 og DAP gildi fyrir lengdarmælingu sem framkvæmd 

er með röntgenrannsókn með 75 cm geislalengd 2,583 Gycm2. DAP gildi lengdarmælingar  í 

tölvusneiðmyndarannsókn sem framkvæmd er með 120kV er því 23 % hærra en rannsókn sem 

framkvæmd er með röntgenrannsókn. 

Lengdarmæling með tölvusneiðmyndarannsókn sem keyrð var með 80 kV skilaði DAP gildinu 

0,700 Gycm2. Þegar það er borið saman við röntgenrannsókn kemur í ljós að DAP gildi 

tölvusneiðmyndarannsóknar er 72,3 % minna heldur en í röntgenrannsókn. Þessar niðurstöður eru 

ekki ósvipaðar og í rannsókn sem Aitken og félagar birtu (33). Þeir gerðu samanburð á 

lengdarmælingum sem gerðar voru með röntgenrannsókn og tölvusneiðmyndarannsókn. 

Samanburður á geislaálagi byggði á lengdarmælingum 24 sjúklinga, þátttakendur voru bæði börn og 
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fullorðnir. Niðurstaða rannsóknarinnar var að geislaálag lengdarmælinga sem gerðar voru með 

tölvusneiðmyndarannsókn var þrisvar til sex sinnum minna en við rannsóknir sem framkvæmdar voru 

með röntgenrannsókn. 

5.2 Hluti 2 – Nákvæmni í úrlestri 

Báðir röntgenlæknar voru beðnir um að mæla lengd hægri og vinstri útlims, gefa upp heildarmismun í 

lengd útlima og gefa myndgæðum rannsóknar einkunn á skalanum 1-5. Þessar mælingar voru gerðar 

fyrir báðar myndgreiningaraðferðirnar. Samanburður á nákvæmni milli lækna: sýndi gríðarlega lítinn 

breytileika fyrir mælingu á hægri útlim, fylgnin var há (r=0,998) og ekki var marktækur munur á milli 

mælinga (p=0,8708). Breytileikastuðullinn var 0,441%, sjá mynd 16. Svipaðar niðurstöður voru fyrir 

mælingar á vinstri útlim, fylgnin var há (r=0,999), breytileikastuðullinn var 0,476% og ekki mældist 

marktækur munur á mælingum (p=0,8329), sjá mynd 17. Þegar mismunur á lengd hægri og vinstri 

útlims var skoðaður mældist há fylgni (r=0.885) og tiltölulega lítill breytileiki á mælingum. 

Breytileikastuðull var 19% og ekki telst vera marktækur munur á mælingum (p=0,6396), sjá mynd 18. 

Niðurstöðurnar sýna því í heildina góða fylgni á milli mælinga þrátt fyrir hækkaðan breytileikastuðul við 

mismun á hægri og vinstri útlim. Ekki telst marktækur munur á milli mælinga hjá röntgenlæknum við 

úrlestur. Samanburður á nákvæmni innan röntgenlækna við seinni úrlestur:  Þegar fyrri úrlestur 

er borinn saman við seinni úrlestur hjá röntgenlækni 1 kemur í ljós fullkomin fylgni á milli mælinga fyrir 

bæði  hægri og vinstri útlim. Ekki telst marktækur munur á milli mælinga og breytileiki á gögnum er 

mjög lítill, sjá mynd 20 og 22. Þegar heildarmismunur á lengd hægri og vinstri útlims er skoðaður má 

sjá að fylgnin er enn nánast fullkomin en breytileikastuðull sem lýsir breytileika í gögnum hækkar örlítið 

en er þó undir ákjósanlegum mörkum (20%), sjá mynd 24. Í Samanburði fyrri og seinni úrlesturs hjá 

röntgenlækni 2 fyrir hægri og vinstri útlim sést góð fylgni, lár breytileikastuðul og útreikningar sýna að 

ekki telst marktækur munur á milli mælinga, sjá mynd 21 og 23. Mælingar á heildarmismun í lengd 

útlima sýnir einnig mjög góða fylgni og ekki telst marktækur munur á milli mælinga, sjá mynd 25. 

Þessar niðurstöður eru því svipaðar og rannsókn Aitken og félaga (33) gaf til kynna en þeir báru 

saman lengdarmælingar sem framkvæmdar voru með röntgen- og tölvusneiðmyndarannsókn. Þar var 

lesið úr 24 lengdarmælingum af tveimur mismunandi röntgenlæknum án samráðs líkt og mínar 

niðurstöður gera ráð fyrir. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddi í ljós fylgnina 0.99 við báðar 

myndgreiningaraðferðir. 

5.2.1 Úrlestur 1 – Samanburður á nákvæmni á milli röntgenlækna 

Þegar úrlestur á röntgenrannsóknum eru skoðaðar og mælingar beggja röntgenlækna eru bornar 

saman má sjá samhengi þar á milli. Þeir virðast nokkuð sammála um lengd útlima. Við útreikninga er 

reiknað meðaltal og staðalfrávik en hægt er að benda á að staðalfrávikið á heildarmismun hægri og 

vinstri útlims er ±4,87 mm hjá röntgenlækni 1 (sjá töflu 10) en ±5,39 mm hjá hjá röntgenlækni 2, sjá 

töflu 13. Staðalfrávikið segjir okkur til um hversu langt breytan fer frá meðaltali. Munur á staðalfráviki er 

lítill og því er hægt að segja að þeir virðast nokkuð sammála um lengd.  

Þegar gögn um tölvusneiðmyndarannsóknir eru skoðuð sjást svipaðar niðurstöður. Á töflu 11 sést 

úrlestur röntgenlæknis 1, þar er meðaltal heildarmismunar á lengd 7,68 mm og staðalfrávikið ±5,23 
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mm. Þegar tafla 11 er borin saman við töflu 14 sem sýnir sömu mælingar frá röntgenlækni 2 má sjá 

ákveðna fylgni. Gögn mælinga röntgenlæknis 2 hafa meðaltalið 7,92 mm og staðalfrávikið ±5,52 mm 

og er því ekki langt frá niðurstöðum röntgenlæknis 1. Á töflu 14 sést einnig að meðaltal hægri útlims er 

808,25 mm og 808,50 mm fyrir vinstri útlim sem er nauðalíkt niðurstöðum röntgenlæknis 1 sem mældi 

meðaltal hægri útlims 808,83 mm og vinstri 808,42 mm. Dreifing gagna er þó meiri við úrlestur 

röntgenrannsókna miðað við tölvusneiðmyndarannsóknir en síðarnefnda myndgreiningaraðferðin 

einkennist af lægra staðalfráviki.  

Á mynd 19 má sjá myndrit af einkunnagjöf röntgenlækna á myndgæði. Við einkunnagjöf virðist 

röntgenlæknir 1 gefa rannsóknum lægri einkunn miðað við einkunnargjöf röntgenlæknis 2 við allar 

myndgreiningaraðferðir. Einkunnaskalinn var frá 1-5, gefið var upp að 3 væri hæfileg myndgæði til 

greiningar og þar er ákjósanlegast að vera. Þegar tölvusneiðmyndarannsóknir sem teknar eru með 

80kV og 120kV eru bornar saman þá er 80kV rannsóknir ekki að fá síðri einkunnagjöf og því væri 

hægt að áætla út frá gögnum að myndgæði 80kV tölvusneiðmyndarannsókna dugi til 

úrlesturs/greiningar í stað 120kV rannsókna en vegna lítils úrtaks 80kV rannsókna er ekki hægt að 

álykta að svo sé. 

5.2.2 Úrlestur 2 – Samanburður á nákvæmni innan röntgenlækna 

Ef niðurstöður mælinga seinni úrlesturs eru bornar saman við fyrri úrlestur innan sama læknis sést að 

breytingin er ekki mikil á milli mælinga. Ef niðurstöður mælinga röntgenlæknis 1 eru bornar saman við 

fyrri úrlestur má sjá að lítil breyting er á lengdarmælingum. Staðalfrávik hægri útlims í mælingum sem 

gerðar eru með röntgenrannsóknum er ±95,40 mm í seinni úrlestri en ±95,50 mm í fyrri úrlestri. 

Staðalfrávik vinstri útlims er ±96,31 mm í seinni úrlestri en ±96,28 mm í fyrri úrlestri, sjá töflu 16 og 10. 

Við úrlestur röntgenlæknis 1 á rannsóknum sem gerðar eru með tölvusneiðmyndarannsóknum má sjá 

að hægri útlimur mældist með staðalfrávikið ± 74,56 mm í seinni úrlestri en ±75,16 mm í þeim fyrri. 

Vinstri útlimur mældist með staðalfrávikið ± 71,51 mm í seinni úrlestri en ± 71,28 í þeim fyrri, sjá töflu 

17 og 11. Sú staðreynd að lítil breyting er á staðalfráviki á milli mælinga lýsir því að breytileiki gagna 

seinni úrlesturs helst í hendur við fyrri mælingar og því lítil breyting á milli mælinga. 

Þegar seinni úrlestur röntgenlæknis 2 er borin saman við fyrri úrlestur sést að í mælingum sem 

gerðar voru með röntgenrannsókn er staðalfrávik hægri útlims ±96,85 mm en ±96,14 mm í þeim fyrri. 

Vinstri útlimur er með staðalfrávik ±97,89 mm í seinni úrlestri en ±97,43 mm í fyrri úrlestri, sjá töflu 19 

og 13. Fyrir rannsóknir sem gerðar voru með tölvusneiðmyndarannsókn var hægri útlimur með 

staðalfrávik ±75,35 mm í seinni úrlestri en ±74,91 mm í þeim fyrri. Lengd vinstri útlims hefur 

staðalfrávikið ±71,42 mm í seinni úrlestri en ±71,16 mm í fyrri úrlestri, sjá töflu 20 og 14. Þegar 

staðalfrávik mælinga röntgenlæknis 2 eru borin saman má líkt og hjá röntgenlækni 1 sjá litla dreifingu 

á gögnum við úrlestur miðað við fyrri úrlestur. 

Við samanburð fyrri og seinni úrlesturs röntgenlæknis 1 á lengd hægri útlims var lítill breytileiki á 

milli mælinga, breytileikastuðullinn var 0,0914%, fullkomin fylgni (r=1) og ekki telst vera marktækur 

munur á mælingum (p=0,3498), sjá mynd 20. 
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Samanburður á lengd vinstri útlims á fyrri og seinni úrlestri röntgenlæknis 1 sýnir fullkomna fylgni 

(r=1), afar lágan breytileika á gögnum við mælingar en breytileikastuðull mældist 0.066% og ekki telst 

marktækur munur á mælingum (p=0,2812), sjá mynd 22.  

Þegar heildarmismunur á lengd útlima er skoðaður fyrir seinni úrlestur röntgenlæknis 1 og borin 

saman við fyrri mælingar sama læknis sést há fylgni (r=0,962), og þrátt fyrir að hækkun er á 

breytileikastuðli (10,5%) er hann innan marka og ekki telst vera marktækur munur á milli mælinga 

(p=0,8864), sjá mynd 24. 

Við samanburð fyrri og seinni mælinga á hægri útlim við úrlestur röntgenlæknis 2 er 

breytileikastuðull 0,209% sem telst afar lítill breytileiki á gögnum við mælingar. Fylgnin var há 

(r=0,999)  og ekki telst marktækur munur á mælingum (p=0,1749), sjá mynd 21. 

Við úrlestur röntgenlæknis 2 sést að við samanburð vinstri útlims á fyrri og seinni úrlestri er afar lítill 

breytileiki á gögnum. Breytileikastuðull var 0,207%,  há fylgni (r=0,999) og ekki telst marktækur munur 

á milli mælinga (p=0,207), sjá mynd 23. 

Heildarmismunur á lengd hægri og vinstri útlims við mælingar hjá röntgenlækni 2 sýndi háa fylgni 

(r=0,926). Breytileikastuðull var 15,2% sem er í hærra lagi en þó ekki yfir mörkum (20%). Ekki telst 

vera marktækur munur á mælingum (p=0,9231), sjá mynd 25. 

5.3 Kostir og gallar rannsóknar 

Kostir þessa verkefnis hvað varðar geislaálag eru skýrar mælingar á geislaálagi við ákveðnar 

rannsóknir í Domus Medica með tveimur mismunandi myndgreiningaraðferðum. Niðurstaðan mun 

gefa góða mynd af því hvort önnur aðferðin sé betri með tilliti til geislaálags. Eftir að rannsakandi hóf 

geislaskammtamælingar og gerði mælingar með breyttum tökugildum í þeim tilgangi að meta lækkun á 

geislaálagi var framkvæmd á lengdarmælingum með tölvusneiðmyndarannsókn breytt. Nú eru 

lengdarmælingar framkvæmdar með 80kV en ekki 120kV eins og áður var. Slík breyting skilar sér í 

minna geislaálagi fyrir sjúklinga. Gallar rannsóknar er að mælingar miðast við tækin á Domus Medica. 

Aðferðin sem notast er við í röntgenrannsókn þar gerir það að verkum að borðið færist hraðar en hraði 

púlsa og geislað er á 75 cm í stað 100 cm við slíka rannsókn, það kemur ekki að sök við 

lengdarmælinguna sjálfa en hefur þó áhrif á geislaálag. Þar sem einungis eru gerðar mælingar á 

þessum tækjum hjá Domus, gæti rannsakandi ómögulega fullyrt með niðurstöðu hjá öðrum stofnunum 

sem nota ef til vill aðrar myndgreiningaraðferðir. Rannsóknin gefur einnig til kynna að það sé fylgni á 

milli röntgenlækna við úrlestur á lengdarmælingum, hvort þeir séu samstíga með sínar niðurstöður. 

Gallarnir við úrlesturinn er að hann er persónubundinn og miðast því við röntgenlækna sem tóku þátt í 

rannsókninni. Til þess að fá niðurstöður sem væru markverðari væri æskilegt að fá fleiri þátttakendur 

til úrlesturs sem er vandasamt. 

5.4 Frekari rannsóknir 

Áhugavert væri að bera saman aðferðir sem fleiri stofnanir nota við lengdarmælingar. Til eru fleiri 

aðferðir við framkvæmd lengdarmælinga en yfirlitsmynd með tölvusneiðmyndarannsókn og 

hefðbundnu röntgen með skyggningu. Hægt væri að fara út í ítarlegri samanburð á geislaálagi sem og 

nákvæmni í úrlestri við mismunandi aðferðir. Einnig væri forvitnilegt að bera saman aðferðir sem 

notast er við hérlendis og á norðurlöndunum.  
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6 Ályktanir 

Þegar Domus Medica hóf fyrst að framkvæma lengdarmælingar með tölvusneiðmyndarannsókn var 

notast við 120kV en niðurstöður sýna að við þær rannsóknir er geislaálag hærra miðað við 

röntgenrannsókn. Eftir að ég hóf að vinna í verkefninu var tökugildum breytt úr 120kV í 80kV sem 

hefur mikil áhrif á geislaálag. Eftir breytingar á tölvusneiðmyndarannsókninni má því álykta út frá 

niðurstöðum að geislaálag sé töluvert minna í lengdarmælingum sem framkvæmdar eru með 

tölvusneiðmyndarannsókn miðað við röntgenrannsókn. Hvað nákvæmni í úrlestri röntgenlækna varðar 

þá er ekki hægt að álykta út frá niðurstöðum hvort önnur myndgreiningaraðferðin sé betri vegna 

stærðar úrtaks. Út frá þeim rannsóknum sem ég skoðaði þá voru þeir mjög sammála um mælingar, 

breytileiki gagna var þó minni við úrlestur tölvusneiðmyndarannsókna miðað við röntgenrannsóknir 

sem bendir til aukins nákvæmnis en skoða þyrfti fleiri rannsóknir til þess að geta fullyrt að önnur 

myndgreiningaraðferðin sé betri með tilliti til nákvæmnis í úrlestri. 
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