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Ágrip 

Inngangur  

Í segulómun er jónandi geislun ekki notuð en í staðinn er notað sterkt segulsvið, útvarpsbylgjur og loftnet. 

Segulómrannsóknir hafa mikla hæfni til að sýna ýmis líffæri, mjúkvefi, liðbönd og vöðva. Þannig fást oft 
góðar upplýsingar af bólgubreytingum og æxlisvef, því er segulómun meðal annars sérstaklega 

greiningargóð fyrir heila- og taugakerfi líkamans.  

Árið 1977 var fyrsta segulómrannsóknin framkvæmd og áratugina þar á eftir var 1,5 Tesla segulsvið 

nánast það eina sem var notað. Um aldarmótin var hins vegar viðeigandi leyfi fyrir 3 Tesla segulsvið 
tekin í gildi. Síðan þá hefur notkun á 3 Tesla segulómtækjum farið hratt vaxandi. 

Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að athuga hvort marktækur munur sé á niðurstöðum á mismunandi styrk 

segulsviðs af tveimur segulómtækjum við staðlaðar rannsóknir af lendhrygg. 

Efni og aðferðir 

Um er að ræða afturvirka samanburðarrannsókn á tveimur segulómtækjum með missterkt segulsvið. 

Rannsóknin var framkvæmd á röntgendeild Landspítalans í Fossvogi. Skoðaðar voru 
segulómrannsóknir frá árinu 2018 af sjúklingum sem ekki höfðu verið rannsakaðir áður á 

Landspítalanum, höfðu hvorki farið í aðgerðir á mjóbaki og höfðu dæmigerð einkenni bakverkja. Notast 

var við rannsóknir á báðum segulómtækjum; 1,5 Tesla og 3 Tesla tækjum innan spítalans. 

Úrtakið var 25 rannsóknir á hvoru tæki, samtals 50 rannsóknir í heildina. 

Fengnir voru tveir röntgenlæknar til að meta gæði rannsóknanna. Þeir fengu staðlað eyðublað sem 

útbúið var sérstaklega fyrir rannsóknina og fylltu það út fyrir hverja segulómrannsókn fyrir sig. 

Út frá niðurstöðum læknanna voru búin til tölfræðileg gögn með niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Ályktun 

Samanburður myndasería af 1,5 Tesla og 3 Tesla segulómtækja gefa til kynna að mismunur er á 

myndgæðum og næmni á myndaseríum tækjanna tveggja, þar sem 3 Tesla tækið gefur betri myndgæði. 

Út frá fengnum gildum er niðurstaðan sú að ekki er um martækan mun að ræða milli 1,5 Tesla og 3 

Tesla segulómtækja af lendhrygg. 
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Þakkir 

Ég vil sérstaklega þakka leiðbeinanda mínum Kristjáni Erni Jóhannessyni fyrir góðar undirtektir á 

hugmynd verkefnisins, einnig fyrir góðar hugmyndir, aðstoð og frábæra leiðsögn á meðan verkefninu 
stóð. 

Verkefnið var unnið á Landspítalanum í Fossvogi og vil ég þakka öllu starfsfólki fyrir viðmótið og 

sérstaklega röntgenlæknunum Enrico Bernardo Arkink og Stefáni Kristjánssyni fyrir úrlestur myndasería 

og hjálpina að gera þessa rannsókn að raunveruleika. 

Einnig vil ég þakka kærastanum mínum Guðlaugi Garðari Eyþórssyni fyrir hjálpsemi og endalausan 

stuðning og móður minni Melkorku Gunnarsdóttir fyrir yfirlestur ritgerðar. Síðast en ekki síst vil ég þakka 

mínum nánustu fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu á meðan verkefninu stóð. 
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1 Inngangur  

1.1 Bakgrunnur  
Segulómun (SÓ), ásamt tölvusneiðmyndum (TS), er talin vera í fararbroddi sem ein mikilvægasta 

læknisfræðilega myndgreiningartæknin seinustu 25 árin (1). Í segulómun er ekki notast við jónandi 

geislun en í staðinn er notað sterkt segulsvið, útvarpsbylgjur og loftnet (2). Samband vetniskjarna, 

útvarpsbylgju og stöðuga segulsviðsins (Bo) er undirstaða segulómunar.  

Segulómun getur búið til þversniðsmyndir af öllum líffærum líkamans í hvaða plani sem er þ.e. coronal, 

axial eða sagittal plani og hægt að er að fá myndaraðir í tvívídd eða þrívídd (2). Frá fyrstu 

segulómrannsókninni árið 1977 var algengast að nota 1,5 Tesla segulómtæki en upp úr aldarmótunum 

var leyfilegt að nota 3 Tesla segulómtæki fyrir klíníska myndgreiningu (3). Almennt eru ekki til margar 

samanburðarrannsóknir á 1,5 Tesla og 3 Tesla tækjum af lendhrygg en þó fundust 4 slíkar rannsóknir í 

gagnabankanum Web of Science. Helmingur niðurstaðna sýndi að 3 Tesla myndaraðir gefa betri 
myndgæði. Aftur á móti sýndi hinn helmingurinn að 1,5 Tesla og 3 Tesla segulómmyndaraðir gefa 

jafngóðar niðurstöður til greiningar (4), (5) , (6), (7). Hér á landi hefur ekki verið gerður samanburður á 

1,5 T og 3 T segulómtækjum og því verður áhugavert að fylgjast með útkomu þessarar rannsóknar.  

 

1.2 Undirstaða segulómunar  
Atóm innihalda þrjá grunnþætti. Neikvætt hlaðin rafeind sem svífur í kringum kjarnann sem 

samanstendur af óhlaðinni nifteind og jákvætt hlaðinni róteind. Sem sagt rafeind, róteind og nifteind. 
Áður fyrr var segulómun kölluð NMR (nuclear magnetic resonance) sem bendir til þess að einungis hafi 

verið áhugi á kjarna atómsins.    Atómkjarnar snúast um sjálfa sig með sérstakri tíðni en einungis ef tala 

róteindar og nifteindar er ekki jöfn. Jafnastur er snúningur þeirra kjarna sem hafa einungis eina afgangs 

róteind eða nifteind. Einungis eru fjórir eftirfarandi atómkjarnar; vetni, kolvetni, natríum og fosfór. Vetni 

hefur eina afgangs róteind, hin atómin hafa eina afgangs nifteind.  

Mannslíkaminn inniheldur um 60-70% vatn, sem er efnasamband vetnis og súrefnis. Mismikið 

vatnsinnihald er í hverjum vef og líffæri fyrir sig. Verði líffærið fyrir sýkingu eða öðru þess háttar breytist 

vatnsinnihald þess og sú breyting verður sýnileg í segulómun.  

Kjarni vetnisatóma er einstakur af því leyti að hann inniheldur einungis eina róteind og enga nifteind sem 

gefur honum sérstaklega jafnt og sterkt segulsvið þegar miðað er við önnur atóm frumefna en kjarni 

vetnisatóma gefur frá sér 1000 sinnum sterkara segulsvið en hinir kjarnar líkamans. Að því sögðu er 

ekki tilviljun að vetnisatóm séu notuð í segulómun og eru þar allsráðandi sem myndgjafi (2). 

 

 

1.3 Hinn tæknilegi þáttur  
Segulómun framleiðir segulsvið frá seglinum sjálfum (Bo), þremur staðsetningarseglum og frá 

útvarpsbylgjum. Segulsviðið (Bo) er grunnur tækisins og er alltaf í gangi, jafnvel þegar slökkt er á tækinu. 
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Gradíentar sem eru notaðir fyrir rúmfræðilega staðsetningu myndmerkisins kallast staðsetningarseglar. 

Þeir eru einungis í gangi á meðan myndaraðir eru í gangi og eru gangsettir með því að kveikja á 

spólustraum. Þessir þrír staðsetningarseglar staðsetja myndmerkið á mismunandi hátt: 1. (Gz) Gætir 

þess að myndmerkið komi einungis frá einni sérstakri sneið og í hvaða plani sneiðin er tekin. 2. Hvað 

varðar staðsetningarsegul(Gy) eru myndmerkin á ólíkum stað sneiðarinnar og fá þau sérstakan fasa og 

er hann ákvarðaður af staðsetningu þeirra. 3. Síðast en ekki síst er staðsetningarsegulinn (Gx) þar sem 

myndmerkin sem eru á ólíkum stað í sneiðinni eru með ákveðna tíðni sem ákvarðast af staðsetningu 
sneiðarinnar. Einn af undirstöðum tæknilega þáttar segulómunar er sveiflubundna segulsvið RF 

púlsana. (2) 

Áhugasvæðið sem á að rannsaka er í lang flestum tilfellum umlukið loftneti ( e. coil). Þegar lendhryggur 

er rannsakaður liggur sjúklingur á baki spólunnar, en ekki er nauðsynlegt að setja spólu yfir kviðinn þar 
sem hryggurinn er það nálægt spólunni sem legið er á. Þegar segulvægi vetnisróteindanna er nánast 

náð gefur það frá sér myndmerki og er því milliliður að senda endurvarp sem verður að lokum 

segulómmynd. (2) Segulsviðið (Bo) hefur ákveðna stærð og stefnu og er styrkurinn mældur  Tesla (T[kg 

s-2 A-1]. 1 Tesla er mjög hár mælikvarði á styrk en 1 T er 20.000 sinnum styrkur segulsviðs jarðar (2). Í 

flestum tilvikum er 1,5 Tesla segulsvið notað í tækjum sem nýtast við klíníska segulómun en einnig hefur 

færst í aukana að nota 3 Tesla tæki í sama tilgangi (8).  

Þegar vetniskjarni er látinn í sterkt segulsvið snýst hann ekki einungis í kringum öxul sinn heldur einnig 

í kringum sterka segulsviðið (Bo) og hefur þar með sömu tíðnina (2), (9). Annað hvort leggjast 

vetnisróteindirnar  samsíða stefnu segulsviðsins eða á móti því en þegar þær eru fyrir utan sterka 

segulsviðið (Bo) hefur hver og ein vetnisróteind tilviljunarkennda stefnu. Sú tíðni tengist einungis tegund 

atómkjarna og styrk segulsviðsins. Þessi ákveðna tíðni kallast Larmor tíðni og hefur jöfnuna ω = γ* Bo. 
Þegar allar róteindir í sterka segulsviðinu (Bo) snúast með sömu Larmor tíðninni kallast það 
enduvarpsástand. Eins og áður hefur komið fram hafa vetnisróteindir í sterka segulsviðinu (Bo) tvö 

orkusvið. Þegar þær eru samsíða stefnu segulsviðsins hafa þær lægri orku en hærri orku þegar þær eru 

á móti stefnu segulsviðsins. Útvarpsbylgjurnar verða að hafa Larmor tíðni til að geta flutt róteindir milli 

orkustiga. Þær vetnisróteindir sem eru samsíða sterka segulsviðinu eru alltaf örlítið fleiri en þær sem 

eru á móti því, með hlutfallið 4 af hverjum 1.000.000 róteindum (2). Þær samsíða vetnisróteindir sem 

verða afgangs eru þær sem mynda segulmagnið og af þeim verður til myndmerki sem nýtist við 

segulómrannsóknir. 

Þegar rafsegulbylgja með rétt stillta útvarpsbylgju (42,58 MHz/Tesla miðað við 1,5 Tesla segulómtæki), 

sem oftast er nefnd RF bylgja, er send frá tækinu í sterka segulsviðið (Bo) gerir það vetnisróteindum á 

lægra orkusviði kleift að flytja sig yfir á hærra orkusvið þangað til jafnmargar vetnisróteindir eru á báðum 

orkusviðum fyrir sig og kallast það örvað ástand (9), (2). Örvaða ástandið er einungis mögulegt þegar 
kveikt er á RF bylgjunni.Til þess að fá mismunandi merki (e.signal) sem verða síðar að mynd þarf að 

örva segulmagnið (Bo) með RF bylgju. RF bylgjur eru oftast 90° eða 180° en það fer eftir því hversu 

lengi hún er í gangi eða eftir stærð B1 sviðsins. Til að mæla styrk merkisins er notast við 

jafnvægissegulmagn (Mo) sem stendur fyrir heildarsegulmagni þeirra róteinda sem eru á lægra 

orkusviðinu áður en kveikt er á útvarpsbylgjum. 
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Í byrjun er Mo samsíða segulsviðinu (Bo) og kallast það stig að Mo sé í jafnvægi. Eftir að RF-bylgjan 

hefur örvað segulmagnið, annaðhvort með 90° RF bylgju eða 180° RF bylgju, breytist stefna Mo. Sé 

notast við 90° RF bylgju endar Mo í þverplani (Mxy) og nefnist þá bylgjan 90° púls, eins og sést á mynd 

1. Sé sá tími tvöfaldaður kallast sú RF bylgja 180° púls. Því ræður sá tími á meðan RF bylgjan er í gangi 

hvort örvunarhornið (e. flip angle) sé 90° eða 180°. 

 

 

Mynd 1.  Púlsar í segulómun (10) 
Á mynd 1 má sjá ö rvun segulmagns með RF-bylgju. 

 

Um leið og slökkt er á RF púlsinum og líkaminn er búinn að gefa frá sér orku byrja róteindir að hvílast 

þangað til þær komast í upphaflegt jafnvægi. Þetta ástand kallast hvíldartími. (2) 

 

1.3.1  Hvíldartímar 
Í segulómun eru tveir mismunandi hvíldartímar sem nefnast T1- og T2 hvíldartími. 

T1-hvíldartími er sú tímalengd sem líður þangað til örvaðar róteindir hafa tapað orku sinni til 

umhverfisins. T1 er sá tími sem það tekur Mz að ná 63% af upprunalegum styrk. 

Um leið og styrkur segulsviðs eykst þá eykst T1-hvíldartími í sama hlutfalli. Til dæmis ef T1-hvíldartíma 

í 1,5 Tesla og 3 Tesla tæki eru borin saman ætti T1-hvíldartíminn að vera helmingi lengri í 3 Tesla 

tækinu.  

T2-hvíldartími er hins vegar sú tímalengd sem það tekur róteindirnar að tapa orku sinni til annarra 

róteinda í kringum sig. Við það fara þær úr fasa við hver aðra og Mxy dvínar. Eftir að slökkt er á RF-

púlsi og Mxy hefur minnkað að 37% af upprunalegri stærð er það kallað T2 hvíldartími. 

 Til er þriðji hvíldartíminn sem er af völdum ójafns segulsviðs sem kallast T2*-hvíldartími. Ekki verður 

fjallað nánar um hann hér (2). 
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Mynd 2.  T1- og T2 hvíldartímar (11) 
Mynd 2 sýnir muninn á hversu lengi hvíldartímar T1- og T2 viktaðra mynda er að ná jafnvægi á ný. 

 

Eins og sést á mynd 2 er T2 mun styttri en T1. Mismunandi sameindir og hreyfanleiki þeirra hafa 

mislanga hvíldartíma og sem dæmi má nefna er hvíldartími stórra sameinda eins og t.d. fitu hlutfallslega 

stuttir. Aftur á móti hafa litlar sameindir eins og t.d. heila- og mænuvökvi hlutfallslega langan hvíldartíma 

eins og sést á töflu 1. 

Tafla 1. Mismunandi hvíldartímar eftir efni og styrk segulsviðs (2) 
Tafla 1 sýnir mismunandi hvíldartíma eftir því hvaða efni er verið að skoða og í hvaða segulsviði það er. 

 T1 (ms)   T2 (ms)   

Vefur 0,5 Tesla 1,5 Tesla 3 Tesla 0,5 Tesla 1,5 Tesla 3 Tesla 

Hvíta efnið  520 560 832 107 82 110 

Gráa efnið  780 1100 1331 110 92 80 

CSF (heila- 

og 

mænuvökvi) 

- 2060 3700 - - - 

Vöðvi 560 1075 898 34 33 29 

Fita 192 200 382 108 - 68 

Lifur 395 570 809 96 - 34 

Milta 760 1025 1328 140 - 61 

 

Til eru 3 kontrast tegundir í segulómun sem varða endurvarpið. T1 og T2 hafa verið útskýrðir hér að 

framan en þriðja kontrast tegundin nefnist PD (proton density). Í flestum tilfellum er talað um PD-,T1-, 

eða T2 viktaðar myndir eða PDw, T1w og T2w. PD kontrast tengist fjölda vetnisatóma í ákveðnu 
rúmmáli, þ.e. styrkur myndmerkis frá hverjum og einum þríl(e. voxel) fyrir sig á myndinni fer eftir fjölda 

vetnisatóma á því svæði. Vökvi eins og t.d. blóð  hefur hærri PD kontrast heldur en bein og gefur það 



  

14 

bjartara myndmerki. Einnig má nefna tvö undirstöðu gildi: endurtekningartíma (TR) og tímann þar til 

myndmerkið er mælt (TE), eins og sést á mynd 3 (2). TR er tíminn frá því að kveikt er á RF bylgju og 

þar til kveikt er á þeirri næstu. TE tíminn er frá því kveikt er á RF bylgjunni þar til myndmerki er mælt. 

 

 
Mynd 3. TE og TR tímar (12) 
Mynd 3 sýnir muninn á TE og TR tímum á Conventional Spin- echo og Inversion Recovery myndaröðum. 

 

1.4 Mismunandi myndaraðir 
Myndaraðir er grundvallarþáttur í segulómun. Til eru nokkrar gerðir af myndaröðum en þó eru Gradient 

ehco (GE) og Spin echo (SE) myndaraðirnar langalgengastar.  

SE myndaraðir nota tvo RF púlsa til að búa til myndmerki (e. echo) sem mælir styrk endurvarpsins 
(e.signal) . Se myndaröðin getur  búið til T1-, T2- eða PD viktaðar myndir og fer það allt eftir því hvaða 

TR og TE verður fyrir valinu. Við T1 viktaðar myndir eru notaðir stuttir TR og TE tímar til að auka 

mismuninn milli vefja. Í flestum tilfellum hafa T1 viktaðar myndir mjög góðan kontrast þar sem vökvinn 

er mjög dökkur, vatnsríkir vefir eru gráir og fituríkir vefir eru mjög bjartir. T1 viktaðar myndir eru taldar 

bestar til að sjá skýrar línur milli mismunandi vefja. T2 viktaðar myndir þarfnast langra TE og TR tíma. 

Öfugt við T1 viktaðar myndir gefur vökvinn frá sér bjartasta myndmerkið en vatns- og fituríkir vefir eru 

gráir. T2 viktaðar myndir eru sagðar greina sjúkdóma vel vegna óvenjulegs vökva sem birtist mjög ljós 

á móti gráum vefjum í kring. Helsti kostur SE myndaraða er að þær gefa af sér myndaraðirnar með bestu 
gæðin en á móti kemur að hver myndaröð tekur mun lengri tíma, allt að nokkrar mínútur í stað nokkurra 

sekúndna. 

Ge myndaraðir nota einn RF púls og í framhaldinu kemur annar RF púls til að búa til endurvarpið sem 

mælir einnig styrk myndmerkisins. Ge myndaraðir geta einnig búið til T1-, T2- eða PD viktaðar myndir 
og hafa almennt styttri TR og TE tíma en SE myndaraðir og hafa því styttri skanntíma (2). Aftur á móti 

eru  GE myndaraðirnar undir áhrifum ójafna segulsviðsins og hefur það áhrif á T2 viktuðu myndirnar og 

kallast það ástand T2* viktaðar myndir. Af þessum sökum er GE myndaraðirnar einnig háðar T2*og eru 

svipaðar og SE T2 viktaðar myndir. GE myndaröð fyrir T1 viktaðar myndir nota almennt lítið 

örvunarhorn(e. flip angle), þ.e. minna en 90°, og mjög stuttan TR tíma eða í kringum 150  ms en TE 
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hefur lítil sem engin áhrif á myndirnar. Stuttan tíma tekur að útbúa T1 viktaðar myndir og hafa þær gott 

SNR gildi og góða upplausn. Eins og áður kom fram eru T2 viktaðar myndir yfirleitt kallað T2* viktaðar 

myndir í GE myndaröðum vegna ójafns segulsviðs. Mikilvægt er að nota lítið örvunarhorn til að komast 

hjá því að þær líkist T1 viktuðum myndum. TR getur annaðhvort verið stutt fyrir stutt skönn eða nógu 

langt fyrir margþátta sneiðar. TE er langt til að ná góðum T2* viktuðum myndum en þær eru sérstaklega 

nytsamlegar fyrir stoðkerfisrannsóknir eða til að greina blæðingu. (2) 

 

1.5 SNR, rúmupplausn og skanntími 
Mótsetning (e. contrast) segulómmyndar magnast þegar líkamsvefur gefur frá sér myndmerki en þau 

eru mismunandi eftir því hvaða líkamsvef er verið að skoða vegna ólíkra eðliseiginleika hvers og eins 

vefs. Kontrast skiptir miklu máli fyrir útkomu myndar því það segir til um skerpu hennar. Í þessu 

samhengi er myndmerki notað sem díla -(e. pixel) eða þríla (e. voxel) birtustig myndarinnar. 

Suð segulómmyndar er heiti á því þegar handahófskennd mismunun er á gildi díla sem veldur því að 

myndin verður kornótt og hefur léleg gæði.  Hlutfallið á milli styrkleika myndmerkisins og suðs 

myndarinnar er kallað hlutfallið milli merkis og suðs (e. signal to noise ratio (SNR)). Myndir sem hafa 

lágt SNR birtast kornóttar og verða því oft óskýrar. Mjög mikilvægur þáttur við framkvæmd 

segulómrannsókna er að ganga úr skugga um að myndin hafi nógu hátt SNR til að hún sé notkunarhæf 

til úrlestrar. Sé myndin með lágt SNR gæti það leitt til þess að lítil smáatriði yfirsjást og gæti það skipt 
sköpunum við sjúkdómsgreiningu. Hlutfallið á milli mótsetingar og suðs (e .contrast to noise ratio (CNR)) 

er án efa mjög mikilvægur þáttur í myndgæðum. CNR er samblanda af SNR og myndsuði, þ.e. mismunur 

á SNR milli vefja.  Annar mikilvægur þáttur í segulómmyndum er rúmupplausn (e. spatial resolution). 

Þeir þrír þættir sem hafa mest áhrif á myndgæði segulómmynda eru rúmupplausn, SNR og 

myndatökutíminn. Yfirleitt er upplausn í segulómun takmörkuð við díla. Það þýðir að hin minnstu 

smáatriði sem eru sýnileg á mynd er á við stærð eins díls. Þessir þrír fyrrnefndu þættir ákvarða hvort að 

ákveðið smáatriði sé sýnilegt á mynd. Ljóst er að mótsetning (e. contrast) þurfi að vera á milli þess sem 

verið er að skoða og aðliggjandi vefi þess. Ef upplausnin gefur ófullnægjandi upplýsingar um myndina 
er hún einnig ónothæf. Í þriðja lagi geta smáatriði myndarinnar verið óljós vegna suðsins ef SNR eða 

CNR er of lágt. Margir aðrir þættir geta spilað inn í og má þar til dæmis nefna valdar sneiðþykktir. Ef of 

þykk sneið er valin fæst hátt SNR en kontrastið minnkar vegna rúmmáls áhrifa. Aftur móti ef sneiðin er 

of þunn þá gæti CNR verið of lágt til að smáatriði séu nógu sýnileg. Til að fá greiningargóða mynd þarf 

fyrst og fremst  að fá góðan kontrast myndar. Til eru fjórar mismunandi leiðir til að bæta SNR án þess 

að það komi niður á myndatökutíma; 

Auka sneiðþykktina, þetta eykur SNR en getur aftur á móti minnkað upplausnina. 

Stækka myndsvæðið (e. Field of view (FOV)), þetta eykur FOV án þess að breyta stærð matrix sem 
gefur meira myndmerki án þess að breyta suðinu. Þar sem stærð myndsvæðisins er mikilvæg til að leita 

eftir bólgubreytingum, oft vegna sýkingar, þá er þessi leið ekki hentug. Minnka tíðnibilið ( e. bandwidth), 

með því að minnka bandwidth minnkar suðið hlutfallslega en á móti kemur að minnkun á bandwidth 

getur leitt til aukningar á efnaskiptum (e. chemical shifts) sem oftast býr til myndgalla. 
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Að lokum er að velja rétta síu (e. filter) (2).  Eins og hér má sjá skiptir hver og einn þáttur miklu máli og 

því er mikilvægt hugsa vel hvaða þættir eru valdir eftir því hvað sé verið að athuga.  

1.6 Hryggurinn 
Hryggurinn samanstendur af 33 hryggjaliðum og brjóskþófum sem tengja þá saman. Þessir tveir þættir 

byggja upp hryggjasúluna sem umlykur mænuna og verndar hana. Hryggjasúlan gerir mönnum kleift að 

standa uppréttir og er stuðningur eftri parts líkamans allt frá rófubeini að fyrsta hálshrygg. Innihald 

brjóskþófans er um 80% vatn og gerir hann hrygginn teygjanlegan og ver hann á sama tíma. 

Hryggsúlunni er almennt skipt í fjóra hluta, þ.e.; hálshryggur (e. cervical spine) sem hefur 7 hryggjarliði 

sem eru kallaðir C1 til C7, brjósthryggur (e. thoracic spine) sem hefur 12 hryggjarliði sem eru kallaðir T1 

til T12, lendhrygg (e. lumbar spine) sem hefur 5 hryggjaliði sem eru kallaðir L1 til L5 , spjaldhryggur (e. 

sacrum) sem hefur 5  hryggjarliði sem eru kallaðir S1 til S5 og loks 4 rófubein (e. coccyx). Eins og má 
sjá á heiti þessarar ritgerðar verður mestmegnis fjallað um lendhrygg (13). 

 

1.6.1 Lendhryggur 
Eins og kemur fram hér að ofan hefur lendhryggurinn 5 hryggjarliði. Þeir skiptast meðal annars upp í 

hryggjatinda (e. spinous process) sem tengja hrygginn við vöðvana í kring, bol (e.body) sem festast við 

hryggþófana, brjóskþófa og taugar. (13) 

Vandamál og meiðsli í lendhrygg eru algeng og hefur það bæði áhrif á vinnustarfsemi einstaklinga og 

þá um leið stofnanna og samfélagið allt. Fólk á aldursbilinu 35-55 ára er líklegast til að fá mikla verki af 

völdum bakverkja og er það fremur jafnt milli kynjanna. Þó fær fólk á öllum aldri bakverki af ýmsum 

ástæðum. Það er margt sem er talið valda þessum vandamálum, til að mynda mikið álag, beinþynning 

og offita. Þar sem þetta er eitt stærsta vandamál í hinum vestræna heimi og margt sem getur leitt til 

bakvandamála er erfitt að skilgreina eina ástæðu þar sem mismunandi þættir valda mismunandi 
vandamálum. (14) Stærstu þættirnir sem valda vandamálum í lendhrygg eru sem dæmi útbungun, 

brjósklos, beinþynning og meinvörp. 

 

 

1.6.2 Afhverju er segulómun kjörrannsókn? 
Segulómun er talin vera kjörrannsókn til að greina óþekkta bakverki (1). 

Eins og kom fram hér að ofan inniheldur hryggþófinn um 80% vatn sem gerir segulómun hentuga 

myndgreiningarrannsókn til athugunar á útbungun eða brjósklosi vegna þess hve vel hryggþófinn sést, 

hversu mikið magn af vetnisróteindum hann inniheldur og áhrif hans á taugarræturnar í kringum 
mænuna (13). 

Þegar kemur inn beiðni um segulómun af lendhrrygg, þar sem sjúkrasagan segir til um verki án 

sýnilegrar ástæðu, er ávallt farið eftir stöðluðum ferli, þar sem þrjár myndaraðir eru framkvæmdar. Þær 
eru sagittal T1, sagittal T2 og axial T2. ( munnleg heimild Kristján geislafræðingur) Ekki verður fjallað 

mikið meira um axial T2 vegna þess að blægbrigðarmunur er á því hvernig hún er lögð, eftir því hverju 
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er verið að leita eftir. Einnig er mismunandi sneiðþykkt á axial myndaröðum milli segulómtækja í 

Fossvogi. Sagittal plan er lagt beint eftir hryggnum út frá yfirlitsmyndaröð og er hún gerð til að fá 

heildarmynd af hryggnum, meðal annars til að fá betri mynd af legu liðbola, myndmerki frá hryggþófum, 

lengd mænu og hvort þrenging sé að mænu. Sagittal myndaröðin er plönuð út frá coronal yfirlitsmyndum 

og er lögð samsíða mænunni. Axial sneiðar eru settar yfir allar sýnilegar sjúklegar breytingar á sagittal 

myndaröðinni  (2). 

 

 

Mynd 4.  T1- og T2- viktaðar myndir af lendhrygg (15) 
Á mynd 4 má sjá muninn á T1 og T2 viktuðum myndum af lendhrygg. 

 

Eins og hefur þegar komið fram í textanum og eins sést á mynd 4, verður vöki mjög dökkur, vökvaríkir 

vefir meðalgráir og fituríkir vefir ljósir á T1 viktuðum myndum. Þessi mismunandi kontrast milli vefja gefur 

skarpar línur og því eru T1 viktaðar myndir oft kallaðar líffærafræðileg skönn vegna þess hve skýr mörkin 

eru á milli mismunandi vefja. Sagittal T1 myndaröð hefur mun meiri næmni fyrir breytingum í beinum og 

beinmerg. Sumar sjúklegar breytingar eins og æxli sjást einnig vel. Skuggaefni hefur eingöngu áhrif á 
T1 tímann og því er notast við þær eftir skuggaefnisgjöf. Hins vegar verður vökvi ljós á T2 myndaröð en 

vatnsmiklir og fitumiklir vefir á  T2 viktuðum myndum verða meðalgráir. T2 viktaðar myndir gefa almennt 

betri myndir af mænu og taugarótum og sýna einnig betur þrengingar í mænugöngum. T2 viktaðar 

myndir kallast almennt meinafræðileg skönn vegna þess hve vel þau greina óvenjulegan vökva vegna 

mismunar á  kontrasts í þeim vökva sem verið er að skoða og vefjanna í kring  (2). 

Almennar röntgenrannsóknir og tölvusneiðmyndarannsóknir af lendhrygg eru einnig framkvæmdar en 

þar sem segulómun greinir mjúkvefi og breytingu á vefjum og taugum mun betur en aðrar 

myndgreiningarrannsóknir er hún talin kjörrannsókn fyrir verk í lendhrygg af óþekktum ástæðum og 

hrygg almennt  (1). 
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1.7 Samanburður á 1,5 og 3 T seglum 
 

1.7.1 1,5 Tesla  
Segulómun sem notuð er í læknisfræðilegum tilgangi er með segulstyrkinn á bilinu 0,3 Tesla og allt upp 

í 7 Tesla en algengast er að notuð séu 1,5 Tesla tæki.  

Árið 1977 framkvæmdi Reymond Damidian fyrstu whole body segulómrannsóknina með segulstyrkinn 
0,3 Tesla sem var enn eitt tímamótaskrefið fyrir læknisfræðilegar myndgreiningarrannsóknir (1), (16). 

Síðan þá hafa mörg hundruð þúsund tæki verið notuð um heim allan með mismunandi styrk segulsviðs 

og með árunum hefur styrkur segulsviðsins farið hækkandi í læknisfræðilegum tilgangi  (8). 1,5 Tesla 

tækin eru þó langmest notuðu segulómtækin og eru á flestum stórum myndgreiningardeildum (17), (18). 
Í flestum tilfellum þegar almennt er talað um segulómtæki er miðað við út frá 1,5 Tesla tækjum og í 

textanum hér að framan er miðað við notkun á þeim. 

 

1.7.2 3 Tesla  
Um aldarmótin gaf FDA (Food and drug Administration) samþykki fyrir notkun á  3 Tesla tæki sem 

rannsóknartæki í læknisfræðilegum tilgangi (3), (19). Síðan þá hefur notkun á 3 T tækjum aukist jafnt 

og þétt vegna þeirra kosta sem það hefur uppá að bjóða og þeirri tækniþróun sem hefur betrumbætt 

tækið til muna  (8). 

 

1.7.3 Hinn tæknilegi mismunur á 1,5 Tesla og 3 Tesla tækjum 
Hvort tækið fyrir sig hefur sína kosti og galla. Í dag er talið að notkun á 3 Tesla segli, að minnsta kosti í 

taugafræði, hafi fleiri kosti heldur en galla  (18). 

3 Tesla tækið hefur þó nokkra kosti, en helst má nefna að það býður upp á talsvert betra SNR (signal 
to noise ratio) og CNR (contrast to noise ratio) sem gefur betri myndgæði  (3), (20), (21). Fræðilega séð 

gefur 3 Tesla tæki tvöfalt betra SNR en hin almennu 1,5 Tesla tæki og á þannig að gefa af sér betri 

myndgæði og styttri rannsóknartíma. Þegar segulsviðið er tvöfaldað þá tvöfaldast snúningur 

vetnisróteindarinnar í jafnvægi sem eykur gæði myndarinnar en suðið helst nánast óbreytt (22).  Þessir 

kostir hærra seguslviðs leiða til betri greiningargetu á sjúkdómum og kvillum, sem er undirstaða 

læknisfræðilegrar myndgreiningar. Hið óbeina samband milli þess stöðuga segulsviðsins (Bo) sem 

notað er hverju sinni og myndarinnar sem er fengin út frá rannsókninni er mjög flókið og margir þættir 

sem hafa áhrif á útkomuna  (18). 

Má þar meðal annars nefna  hvíldartímar (T1-og T2), útvarpsbylgjur (RF), efnabreytingar (e. chemical 

shifts)  og fleira  (3). Þrátt fyrir þessa orsakavalda tekur það mun minni tíma að safna sömu gögnum 

þegar 3 Tesla tækin eru notuð og af þeim sökum er mögulegt að fá myndir með mun betri skerpu myndar 
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(e. spatial resolution) á styttri tíma.  Fjórföld meiri orkuþörf er á RF púlsum þegar 3 Tesla tæki eru notuð 

í stað 1,5 Tesla og getur það riðlað ýmsu. Sterkara segulsvið hefur einnig áhrif á hvíldartímana. Það 

eykur T1 hvíldartímana en minnkar T2 hvíldartímana (18). T1 hvíldartíminn eykst um 20-40% og er aðal 

ókosturinn sá að það minnkar kontrast á T1 viktuðum myndum þegar SE myndaraðirnar eru notaðar. 

Þetta veldur því að auka þarf TR sem hefur það í för með sér að aukning verður á myndatökutíma. Sem 

betur fer hefur ný tækni leitt af sér betrumbættar myndaraðir, sem  hentar bæði GE og SE, sem nota 

Inversion- Recovery púlsa (IR) til að fá betri kontrast. 

Einn kostur kemur af aukningu á T1 hvíldartíma, en vegna styttingar á TR verður aukning á mettun (e. 

saturation) í vefjum sem veldur því að blóðið breytist lítið sem ekkert í hærra segulsviði.  Stytting á T2 

hvíldartímum, sérstaklega T2*, sem verður vegna aukningar á segulsviði hefur stórvægileg áhrif á 

myndir. Stytting á T2* hvíldartímum veldur sérstakri minnkun SNR en þrátt fyrir það eykur styttingin 
kontrastinn á milli venjulegs heila og áverka. Chemical shifts er einn af þeim þáttum sem aukning 

segulsviðs hefur áhrif á sem eykst í réttu hlutfalli við aukningu segulsviðs en breytingin við aukningu 

segulsviðs verður úr 220 Hz í 1,5 T segulsviði í 440 Hz í 3 T segulsviði. Því hærri sem breyting á tíðni 

vatns-og fituróteinda því auðveldara er að ná góðri mynd með því að nota fitubælingartækni (e. fat 

suppression) RF púlsum (18). Þrátt fyrir allar þessar hindranir tengdar auknu segulsviði er helsti og 

stærsti gallinn að aukið segulsvið frá 1,5 Tesla tæki í 3 Tesla tæki er aukning á sérstökum 

upptökunarhraða (e. Specific absorption rate (SAR)).  SAR er mælieining á þá orku sem verður þegar 

aukinn hiti myndast í líkamanum vegna RF bylgja í þeim líkamsvef sem verið er að mynda. Of mikil 
hitaorka getur verið hættuleg og því var SAR takmarkað af fyritækjum eins og Food and Drug 

Administration og International Electrotechnical Commission með komu segulómtækja með sterkara 

segulsvið (3). Eins og áður kom fram í textanum þá fjórfaldast orka RF bylgja þegar segulsviðið er 

tvöfaldað og þar sem SAR er mælieining á orku fjórfaldast það sömuleiðis. Í fyrstu hamlaði þessi ókostur 

notkun 3 Tesla tækja og þá sérstaklega með öflugum RF bylgjum eins og til dæmis fast spin-echo 

myndaröðum. (18) 

Með tækniþróun voru mörg vandamál leyst til að minnka SAR og má hér nefna nokkur dæmi; 

Hægt er að auka endurtekningartíminn (TR) á kostnað þess að lengja myndatökutíma. Fjöldi sneiða 
gæti fækkað á kostnað minna áhugasvæðis (e. anatomic coverage). Í GE myndaröðum er hægt að 

minnka örvunarhornið (e. flip angle) á kostnað lengri myndatökutíma og minnka kontrastinn. Parallell 

myndataka getur verið framkvæmd til að minnka SAR með því að draga úr söfnun þéttleika k-svæðis 

og á sama tíma fækka RF bylgjum. Með notkun parallell myndatöku er hægt að auka rúmupplausn (e. 

spatial resolution) án þess að breyta myndatökutíma eða fá betri skammvinna upplausn (e. temporal 

resolution) án þess að fórna upplausn myndarinnar. Þetta lækkar kröfurnar um að fækka þurfi RF 

púlsum og gæti þetta minnkað SAR. Einnig geta nýjar og betrumbættar spólur (e. coil) lækkað SAR í 3 
Tesla rannsóknum (3). 

Með notkun á auknu segulmagni verður aukning á myndgöllum (23). Algengustu myndgallarnir sem 

fylgja auknu seglumagni úr 1,5 Tesla segli í 3 Tesla segul eru myndgallar vegna  til dæmis flæðis í 

æðum og hreyfimyndgallar. (24)  

Nokkrir þættir sem einnig má hafa í huga hvað varðar ákvarðanatöku um kaup á tæki er að  starfsfólks 

þarf sérstaka þjálfun á segulómtæki með hærri segulstyrk, rýmið í kringum 3 Tesla segulómtækið þarf 
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að vera stærra og aukinn rekstrarkostnaður fylgir 3 Tesla segulómtæki. (25). Þessir þættir borga sig þó 

á endanum því betri myndgæði fela í sér betri greiningargildi. Þar sem 3 Tesla tæki eru talin gefa betri 

myndgæði vegna hærra SNR borið saman við 1,5 Tesla verður áhugavert að framkvæma þessa 

rannsókn og skoða hvort sú tilgáta standist hér á landi. 
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2 Markmið 
Markmiðið er að svara rannsóknarspurningunni hvort marktækur munur sé á 1,5 Tesla og 3 Tesla 

segulómtækjum af lendhrygg með því að bera saman myndaraðir úr hvoru tækinu fyrir sig.  

Einn af helstu kostum 3 Tesla tækisins eru rannsóknargæði af heila- og taugakerfi. Þrátt fyrir það er 

notkunin sú sama á báðum tækjum. Því er spurning af hverju er notkunin með þessum hætti? 

Að því sögðu verður áhugavert að athuga hvort marktækur munur sé á mismunandi segulstyrk og hvort 

það muni hafa áhrif á notkunarmöguleika hvers tækis fyrir sig í framtíðinni. 
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3 Efni og aðferðir 
Um er að ræða afturvirka samanburðarrannsókn á tveimur segulómtækjum með missterkt segulsvið. 

Viðeigandi leyfi voru fengin frá Siðarnefnd Landspítalans, framkvæmdarstjóra lækninga Landspítalans 

og yfirlækni myndgreiningarsviðs. Rannsóknin var framkvæmd á röntgendeild á Landspítalanum í 

Fossvogi í mars 2019. Einungis er rúmt ár síðan 3 Tesla tækið var tekið í notkun á Landspítalanum.  Því 

var ákveðið að fletta einungis upp sjúklingum á tímabilinu 1. janúar 2018 til 31. desesmber  2018. 

Einungis var leitað eftir viðeigandi beiðnum, þ.e. beiðni um segulómrannsókn af lendhrygg með enga 

þekkta sjúkrasögu og dæmigerð einkenni frá mjóbaki. Fólk á aldrinum 40-65 ára var skoðað, þ.e. fætt á 

árunum 1978-1953, 16 karlar og 34 konur voru í rannsóknarþýðinu.  Þegar búið var að sía þessar 
ákveðnu beiðnar var öllum segulómrannsóknum af mjóbaki sem framkvæmdar voru 2018 flett upp. Af 

öllum þeim beiðnum voru 25 rannsóknir af 1,5 T segulómtækinu og 25 rannsóknir af 3 T tækinu valdar 

af handahófi, 50 rannsóknir samtals.  Öllum upplýsingum varðandi persónueinkenni sjúklinga var eytt 

og notaður var sjúklingakóði sem útbúinn var fyrir verkefnið til að aðgreina þær.  

 

3.1 Tækjabúnaður  
Á Landspítalanum í Fossvogi eru bæði 1,5 Tesla og 3 Tesla tækin af gerðinni Siemens. 1,5 Tesla tækið 
heitir Siemens Magnetom Avanto Fit og 3 Tesla tækið heitir Siemens Magnetom Prisma. Þar sem er 

einungis verið að taka fyrir standard segulómrannsóknir af lendhrygg, eru staðlaðar upplýsingar sem 

fylgja þessum sérstaka prótókolli. Myndaraðirnar eru eins nema í þau skipti þegar fjölga þarf sneiðum til 

að ná yfir rannsóknarsvæðið. 

 

Tafla 2. Mismunandi áhrifaþættir af prótókolli fyrir standard lendhrygg á 1,5 Tesla tækinu  
Á töflu 2 má sjá mismunandi áhrifaþætti (e. paraemters) af prótókollinum fyrir standard lendhrygg á 1,5 Tesla tækinu. 

Áhrifaþættir T1 T2 

Stærð skannsvæðis (FOV) 300 mm 300 mm 

Stærð díls (voxel) 0,8*0,8*4 mm 0,7*0,7*4 mm 

Fjöldi sneiða 15 15 

Þykkt sneiða 4 mm 4 mm 

Average  1 2 

TR  697 3520 ms  

TE 11 ms 119 ms 

Phase oversampling 100 % 100% 

Heildar skanntími  2:08 mín 3:08 mín 
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Tafla 3. Mismunandi áhrifaþættir af prótókolli fyrir standard lendhrygg á 3 Tesla tækinu  
Á töflu 3 má sjá mismunandi áhrifaþætti af prótókolli fyrir standard lendhrygg á 3 Tesla tækinu. 

Áhrifaþættir T1 T2 

Stærð skannsvæðis (FOV) 300 mm 300 mm 

Stærð díls (voxel) 0.5*0,5*4 mm 0,8*08*4 mm 

Fjöldi sneiða  17 17 

Þykkt sneiða  4 mm 4 mm 

Average 2 1 

TR 718 ms 3500 ms 

TE 9,6 ms 91 

Phase oversampling 100% 80 % 

Heildar skanntími 3:58 mín 3:46 mín 

 

 

Eins og sjá má á töflum 2 og 3 eru margir þættir sem hafa áhrif á skanntíma rannsóknarinnar og er hann 

mismunandi milli hvíldartíma hvers tækis. Margt er hægt að gera til að stytta rannsóknartímann. Aftur á 
móti geta myndgæði rannsóknarinnar minnkað á móti og er þetta því stöðug ákvörðunartaka hvort sé 

að lokum besta útkoman fyrir segulómrannsóknina. 

Einnig má minnast á að 3 Tesla tækið er helmingi þyngra en 1,5 Tesla tækið og vegur það um 12 tonn. 

3.1.1 Rannsóknir í segulómun 
Sömu myndaraðir eru notaðar bæði fyrir 1,5 Tesla og 3 Tesla tækin. Þær eru staðlaðar líkt og hefur 

verið fjallað um hér að framan, þ.e. beiðnir af lendhrygg vegna óútskýrða bakverkja með enga 

sjúkrasögu tengda fyrri bakverjum.  Í langflestum tilfellum er farið eftir þessum staðlaða ferli og inniheldur 

hann 3 myndaraðir sem eru teknar þegar beðið er um hefðbundinn (e. standard) lendhrygg. Þær eru 
Sagittal T1 viktuð myndaröð, Sagittal T2 viktuð myndaröð og Axial T2 viktuð myndaröð. Fystu tvær 

myndaraðirnar voru rannsakaðar sérstaklega þar sem Axial serían er lögð eftir því frá hvaða liðbilum 

einkennin eru talin vera af. Hinsvegar hefur þessi myndaröð mismunandi sneiðþykkt milli tækja og er 

lögð yfir mismunandi bil. Því hentar hún ekki til samanburðar í þessari rannsókn. 
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3.2 Gagnasöfnun  
Segulómrannsóknum af lendhrygg af bæði 1,5 Tesla og 3 Tesla tækjum var flett upp. Rannsóknarkóðinn  

fyrir þessa rannsókn er M23.00 og var því einungis flett upp beiðnum með þetta rannsóknarnúmer fyrir 
sjúklinga með óútskýrða bakverki, þ,e, ekki með fyrrum sjúkrasögu tengda bakverjum. Sjúklingum var 

flett upp handvirkt fyrir hvern einasta dag árið 2018, þ.e. frá 1. janúar 2018 til 31. desember 2018  í RIS 

dagbókinni. Síaðar voru út einungis segulómrannsóknir fyrir hvern dag. Fyrst var beiðnin skoðuð og 

athugað hvort beðið var um lendhrygg og ef svo var, þá var það skoðað hvort sjúklingurinn féll undir 

skilyrði fyrir rannsóknina. Oft kemur fram í beiðninni hvort sjúklingur hafi áður fengið brjósklos eða þess 

háttar og því þurfti að fletta því upp í kerfinu og passa að sjúklingur hefði ekki áður komið í 

myndgreiningarrannsókn af hrygg, hvort  sem það var í segulómun, tölvusneiðmynd eða almennt 

röntgen. Þar sem búið var að ákveða fyrirfram aldursbil við þá sjúklinga sem fæddir voru á bilinu 1953-
1978 voru rannsóknir sem pössuðu ekki inní aldursbilið síaðar frá. Rannsóknir þeirra sem voru á 

aldursbilinu 40-65 ára voru alls 76 segulómrannsóknir af hrygg með rannsóknarkóðann M23.00. Síðan 

var flett upp þeim sjúklingum sem við áttu í myndgreiningarkerfinu IMPAX. Við þá gagnasöfnun kom í 

ljós að 51 segulómrannsóknir voru framkvæmdar á 1,5 Tesla tækinu og 25 segulómrannsóknir voru 

framkvæmdar á 3 Tesla tækinu. Upphaflega átti að nota 30 segulómrannsóknir af hvoru tæki fyrir sig en 

þar sem einungis eru til 25 segulómrannsóknir af lendhrygg á 3 T tækinu með þessar ákveðnu 

skilgreiningar var ákveðið að nota í staðinn 25 segulómrannsóknir af lendhrygg á 1,5 Tesla tækinu og 
25 segulómrannsóknir af lendhrygg á 3 Tesla tækinu, 50 rannsóknir í heildina í stað 60. 

Leiðbeinandi sótti gögn á hvort tækið fyrir sig. Sótti hann 25 segulómrannsóknir af hvoru tækinu, 

dulkóðaði þær með því að eyða út nafni og skýra hverja og eina segulómrannsókn með 

rannsóknarnúmeri til að aðgreina þær hvor frá annarri. Voru þær skýrðar í staðinn 001, 002 og svo 

framvegis. Einnig var upplýsingum um kennitölu eytt og í staðinn var búin til stöðluð kennitala fyrir allar 

rannsóknirnar en sú kennitala var 01.01.1960.  

Eins var  sá geislafræðingur sem framkvæmdi segulómrannsóknina tekinn út og einnig var tekið út á 

hvoru tækinu rannsóknin var framkvæmd en í staðinn var bætt við að allar rannsóknir væru 
framkvæmdar á 0 Tesla tæki. 

 

3.3 Úrvinnsla gagna 
Tveir röntgenlæknar, sem vinna mikið við greiningu segulómrannsókna voru fengnir til að skoða 

rannsóknirnar. Þeir fengu ekki aðgang að beiðni eða fyrri sögu sjúklinga og var því aðalverkefni þeirra 

að greina hverja myndaseríu fyrir sig með því að fylla út staðlað eyðublað sem var útbúið fyrir notkun í 

rannsókninni. Á því blaði er tafla sem er á skalanum 1 til 5 eftir hversu góðar eða slæmar rannsóknirnar 

eru og hökuðu þeir í töfluna eftir því hvað þeim fannst, eins og sjá má á töflu 4 hér að aftan, þar sem 1 

er verst og 5 er best. 

Tilgangur læknanna var að gefa myndunum einkunn á skalanum 1 til 5.  1. stig þýðir að myndin gaf 

ófullnægjandi greiningargildi og mikið suð var á mynd. 2. stig þýðir að myndin gaf aðeins betra 
greiningargildi og minna suð. 3. stig þýðir að myndaröðin sé möguleg til greiningar en þó eru nokkrir 

þættir sem hafa áhrif svo sem suð eða myndgalli. 4 stig þýðir að einn eða tveir þættir af 
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viðmiðunarpunktunum sem voru ekki nægjanlegir en gaf samt ágætis mynd. 5 stig er þegar myndgæðin 

eru eins ákjósanleg og hægt er.  

Einnig var spurt hvort læknarnir héldu að rannsóknin hefði verið framkvæmd á 1,5 Tesla eða 3 Tesla 

tæki og af hverju þeir fengju þá niðurstöðu. 

Í þriðja lagi var hægt að skilja eftir athugasemd ef þeir vildu bæta fleiru við.  

Í fylgiskjali 6 má sjá hvernig rannsóknarblaðið sem læknarnir fengu til útfyllingar leit út. 

 
 

Tafla 4. Gildistafla ætluð læknum 
Tafla 4 sýnir hvernig gildistaflan sem læknarnir fylltu út leit upprunlega út. 

Til skoðunar   Gildi   

 1 2 3 4 5 

Myndgæði      

Næmni/skerpa      

Myndgallar      

Hryggjabolir      

Mænan      

 

 

3.4 Nýting gagnasöfnunar 
Eftir að báðir læknarnir hafa fyllt út öll eyðublöðin fyrir segulómrannsóknirnar 50, var hafist handa að 

safna svörunum frá þeim og búa til niðurstöður.  

Farið var í gegnum öll 100 stöðluðu blöðin sem læknarnir fengu, 50 hvor, og voru hæstu og lægstu gildin 

fundin af hvoru tækinu fyrir sig, frá báðum læknum. Sem sagt átta gildistöflur í heildina.  

Tilgangurinn var að rannsaka hver gæði lendhryggjarrannsóknanna er og hvort þeir séu sammála við 

einkunnargjöf hvað varðar gildin. Einnig var fundið hlutfallslega hvor læknirinn fyrir sig hafði rétt fyrir sér 

varðandi á hvoru tækinu rannsóknin var framkvæmd. 
Til viðbótar voru valdar segulómmyndaseríur til að bera saman milli tækja. Í fyrsta lagi voru bornar saman 

lélegar og góðar myndaraðir af 1,5 Tesla tækinu. Í öðru lagi voru lélegar og góðar myndaraðir af 3 Tesla 

tækinu bornar saman og í þriðja lagi voru góðar myndaraðir af hvoru tækinu fyrir sig bornar saman og 

rætt um hvort sé mikill munur á myndgæðum. Hið síðastnefnda er oft sagt vera helsti munurinn á milli 

tækja með missterkt segulsvið og var það kannað hvernig sú tilgáta passar við þessa rannsókn. 
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3.5 Tölfræðileg gögn  
Forritið Microsoft Excel var notað til að vinna úr gögnum og tölfræðileg gögn voru nýtt til að bera saman 

hversu sammála læknarnir voru. Súlurit sem sýna meðaltal gilda út frá gildistöflu sem læknarnir fylltu út 
voru búin til, af hvoru tækinu fyrir sig. Einnig voru tölfræðileg gögn sem sýna sameiginlegt 

heildarmeðaltal fyrir hvert og eitt gildi búin til, t.d. fyrir myndgæði. 

 Þar sem verið er að athuga hvort marktækur munur sé á 1,5 Tesla segulómrannsóknum og 3 T 

segulómrannsóknum þarf að nota t-próf til að greina úr hvort um marktækan mun sé að ræða og mun 
það svara rannsóknarspurningu ritgerðinarinnar. 

Óparað t-próf var notað þar sem borin voru saman tvö mismunandi tæki og ekki er verið að rannsaka  

sömu sjúklinga heldur mismunandi sjúklinga. 

T-próf var framkvæmt til að bera saman meðalgildin fimm frá læknum A og B fyrir hvert tæki fyrir sig og 

að lokum var heildarmeðaltal gildanna af hvoru tækinu fundið, þar sem einnig var framkvæmt t-próf. 

Munurinn var talinn marktækur ef p gildið var < 0,05. T-prófið var einnig framkvæmt í Microsoft Excel 

forritinu. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Gildistöflur frá læknum 
Flett var í gegnum öll 100 stöðluðu eyðublöðin sem læknarnir fylltu út. Annars vegar voru valdar 

gildistöflur sem sýndu lélegustu gildin og hins vegar gildistöflur sem sýndu bestu gildin. Í heildina voru 

valdar 8 gildistöflur, ávallt sú lélegast og besta af báðum tækjum frá lækni A og lækni B. 

Eftirfarandi gildistöflur voru valdar til að bera saman hvort og hversu læknir A og læknir B voru sammála 

um mikilvægi þeirra gilda sem voru valin. 

 

4.1.1 Lægstu gildin borin saman við þau hæstu á 1,5 Tesla tækinu hjá lækni A 
 

Tafla 5. Lægstu gildi læknis A út frá segulómseríu á 1,5 Tesla tækinu  
Tafla 5 sýnir gildistöflu með lægstu gildum frá lækni A af 1,5 Tesla tækinu. 

Til skoðunar   Gildi   

 1 2 3 4 5 

Myndgæði X     

Næmni/skerpa  X    

Myndgallar X     

Hryggjabolir  X    

Mænan X     

 

 

Tafla 6. Hæstu gildi læknis A út frá segulómseríu á 1,5 Tesla tækinu  
Tafla 6 sýnir gildistöflu með hæstu gildum frá lækni A af 1,5 Tesla tækinu. 

Til skoðunar   Gildi   

 1 2 3 4 5 

Myndgæði     X 

Næmni/ skerpa     X 

Myndgallar     X 

Hryggjabolir     X 

Mænan     X 
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Á töflu 5 og 6 sést mikill munur á hæstu og lægstu gildum af gildistöflunum hvað varðar öll gildi á 1,5 T 

tækinu hjá lækni A. Greinilegt er að mikill mismunur er á öllum gildum milli töflu 5 og töflu 6. 

 

4.1.2 Lægstu gildin borin saman við þau hæstu á 1,5 Tesla tækinu hjá lækni B 
 
Tafla 7. Lægstu gildi læknis B út frá segulómseríu á 1,5 Tesla tækinu  
Tafla 7 sýnir gildistöflu með lægstu gildum frá lækni B af 1,5 Tesla tækinu. 

Til skoðunar   Gildi   

 1 2 3 4 5 

Myndgæði  X    

Næmni/skerpa  X    

Myndgallar  X    

Hryggjabolir   X   

Mænan   X   

 

Tafla 8. Hæstu gildi læknis B út frá segulómseríu á 1,5 Tesla tækinu  
Tafla 8 sýnir gildistöflu með hæstu gildum frá lækni B af 1,5 Tesla tækinu. 

Til skoðunar   Gildi   

 1 2 3 4 5 

Myndgæði    X  

Næmni/skerpa     X 

Myndgallar    X  

Hryggjabolir   X   

Mænan    X  

 

Ekki er eins mikill munur á töflu 7 og 8 hjá lækni B og má sjá að hæstu gildin fyrir hryggarboli á töflu 7 

eru þau sömu og á töflu 8. Það þýðir að samkvæmt lækni B voru sömu gæði á rannsóknum á 1,5 Tesla 

tækinu á öllum sjúklingum hvað varðar hryggjaboli. 

Þegar bornir eru saman töflurnar frá lækni A og lækni B af 1,5 Tesla tækinu er greinilegt að þeir séu 

ekki sammála um gæði þeirra þátta sem rannsakaðir voru. 
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4.1.3 Lægstu gildin borin saman við þau hæstu á 3 Tesla tækinu hjá lækni A 
 

Tafla 9. Lægstu gildi læknis A út frá segulómseríu á 3 Tesla tækinu  
Tafla 9 sýnir gildistöflu með lægstu gildum frá lækni A af 3 Tesla tækinu. 

Til skoðunar   Gildi   

 1 2 3 4 5 

Myndgæði   X   

Næmni/skerpa    X  

Myndgallar  X    

Hryggjabolir    X  

Mænan   X   

 

Tafla 10. Hæstu gildi læknis A út frá segulómseríu á 3 Tesla tækinu  
Tafla 10 sýnir gildistöflu með hæstu gildum frá lækni A af 3 Tesla tækinu. 

Til skoðunar   Gildi   

 1 2 3 4 5 

Myndgæði     X 

Næmni/skerpa    X  

Myndgallar     X 

Hryggjabolir     X 

Mænan     X 

 

Ekki er eins mikill munur á töflu 9 og 10 og var á töflu 5 og 6 hjá lækni A. Því má mögulega telja að ekki 

sé eins mikill munur á milli 3 Tesla myndasería og eru á 1,5 Tesla myndaseríum. 
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4.1.4 Lægstu gildin borin saman við þau hæstu á 3 Tesla tækinu hjá lækni B 
 

Tafla 11. Lægstu gildi læknis B út frá segulómseríu á 3 Tesla tækinu 
Tafla 11 sýnir gildistöflu með lægstu gildum frá lækni B af 3 Tesla tækinu. 

Til skoðunar   Gildi   

 1 2 3 4 5 

Myndgæði   X   

Næmni/skerpa   X   

Myndgallar   X   

Hryggjabolir    X  

Mænan   X   

 

 

Tafla 12. Hæstu gildi læknis B út frá segulómseríu á 3 Tesla tækinu  
Tafla 12 sýnir gildistöflu með hæstu gildum frá lækni B af 3 Tesla tækinu. 

Til skoðunar   Gildi   

 1 2 3 4 5 

Myndgæði     X 

Næmni/skerpa    X  

Myndgallar    X  

Hryggjabolir    X  

Mænan   X   

 

Eins og á töflu 9 og 10 er heldur ekki mikill munur á milli gildistafla hjá lækni B. Því gæti verið, eins og 

minnst var á hér að framan, að ekki sé jafn mikill munur á lélegum og góðum 3 Tesla myndaseríum 

borið saman við 1,5 Tesla myndaseríur. 

Að lokum var fundið út hversu mikið hlutfallslega læknarnir höfðu rétt fyrir sér hvort rannsóknin var 

framkvæmd á 1,5 Tesla eða 3 Tesla tækinu. 

Á staðlaða eyðublaðinu sem læknarnir fengu til að fylla út var einn af þremur liðunum að ákveða hvort 

um 1,5 Tesla eða 3 Tesla myndaröð væri að ræða. Sjá viðauka 6. 
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Læknir A hafði 86% rétt fyrir sér en læknir B hafði 26% rétt fyrir sér og er því stór hlutfallslegur munur á 

milli lækna. 

 

4.2 Samanburður myndasería  
Farið var í gegnum allar myndaseríurnar 50 bæði T1- og T2 viktaðar. Geislafræðinemi valdi þær myndir 

sem hann taldi vera lélegar og góðar. Valdar voru 10 segulómmyndir, lélegar og góðar bæði fyrir T1-og 

T2 viktaðar myndir af báðum tækjum til að bera saman öll þau gildi sem eiga að skipta mestu máli. Að 
lokum voru valdar mjög góðar T2 viktaðar myndir önnur af 1,5 Tesla tækinu og hin á 3 Tesla tækinu til 

að bera saman og athuga hvort áberandi munur sé á þeim myndum. Nokkrar af þessum myndum eru 

þær sem læknarnir töldu vera bestar eða lélegastar og eiga sumar þeirra við ákveðnar töflur úr kaflahluta 

4.1.  

4.2.1 1,5 Tesla 
4.2.1.1 Léleg T1 borin saman við góða T1 

  

Mynd 5. Léleg T1 viktuð mynd Mynd 6. Góð T1 viktuð mynd 

Mynd 5 sýnir lélega T1 viktaða mynd af 1,5 Tesla tækinu.       Mynd 6 sýnir góða T1 viktaða mynd af 1,5 Tesla tækinu. 
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4.2.1.2 Léleg T2 borið saman við góða T2 
 

  

Mynd 7. Léleg T2 viktuð mynd  Mynd 8. Góð T2 viktuð mynd 

Mynd 7 sýnir lélega T2 viktaða mynd af 1,5 Tesla tækinu.      Mynd 8 sýnir góða T2 viktaða mynd af 1,5 Tesla tækinu.  

 

Greinilegur munur er á myndgæðum og öllum þeim gildum sem hefur verið notast við hér að framan.  

Á myndum 5 og 6 er mjög mikill munur á myndgæðum og upplausn.  

Á myndum 7 og 8 er einnig mikill munur á gæðum mænunnar sem og hreyfimyndgöllum sem hafa mikil 

áhrif á myndgæði myndar 7. 
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4.2.2 3 Tesla 
4.2.2.1 Léleg T1 borið saman við góða T1  

  

Mynd 9. Léleg T1 viktuð mynd Mynd 10. Góð T1 viktuð mynd 
Mynd 9 sýnir lélega T1 viktaða mynd af 3 Tesla tækinu.         Mynd 10 sýnir góða T1 viktaða mynd af 3 Tesla tækinu.  
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4.2.2.2 Léleg T2 borið saman við góða T2  
 

  

Mynd 11. Léleg T2 viktuð mynd Mynd 12. Góð T2 viktuð mynd 
Mynd 11 sýnir lélega T2 viktaða mynd af 3 Tesla tækinu.          Mynd 12 sýnir góða T2 viktaða mynd af 3 Tesla tækinu. 

 

Ekki er eins greinilegur munur á myndgæðum hjá myndum 9-12 eins og hjá myndum 5-8. 

Samt sem áður er mismunur á myndgæðum milli mynda 9 og 10 aðallega hvað varðar hryggjabolina, 

einnig er upplausnin mun betri á mynd 10. 

Hvað varðar mismun á myndum 11 og 12 er greinilegur munur á myndgæðum á hryggjabolum og mikil 

munur á skerpu mænunnar og mænuvökvans í kring. 
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4.2.3 1,5 Tesla vs 3 Tesla 
4.2.3.1 Góð T2 1,5 Tesla borin saman við góða T2 3 Tesla  

  

Mynd 13. Góð T2 viktuð mynd á 1,5 Tesla  Mynd 14. Góð T2 viktuð mynd á 3 Tesla 
Mynd 13 sýnir mjög góða T2 viktaða mynd af 1,5 Tesla tækinu.      Mynd 14 sýnir mjög glóða T2 viktaða mynd af 3 Tesla tækinu. 

 

Mjög góð myndgæði eru á báðum myndum.  

Samt sem áður er ljóst að mynd 14 er skarpari milli mænunnar og mænuvökvans borið saman við mynd 

13. Einnig er skerpumismunur á hryggjabolum myndanna þar sem mynd 14 gefur betri greiningargildi 

og sérstaklega hvað varðar hryggþófana. 

Því er ljóst miðað við þessar myndir að 3 Tesla tækið býr til myndaseríur með betri heildarmyndgæði. 

 

 

4.3 Meðaltal gilda 
Notast var við forritið Microsoft Excel þar sem meðaltal var fundið út fyrir hvert gildi frá sitt hvorum 

lækninum og búin til  4 súlurit. Að lokum var fundið heildarmeðaltal, þar sem meðaltal gilda frá báðum 

læknum var notað og borin voru saman þau gildi af 1,5 Tesla tækinu og 3 Tesla tækinu til að athuga 

hvort um sýnilegan mun væri að ræða. 
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4.3.1 Samanburður gilda  
 

 

Mynd 15. Súlurit af meðaltali gilda af 1,5 Tesla tækinu frá lækni A 
Mynd 15 sýnir meðaltal allra gilda af 1,5 Tesla tækinu frá lækni A. 

 

 

Mynd 16. Súlurit af meðaltali gilda af 1,5 Tesla tækinu frá lækni B 
Mynd 16 sýnir meðaltal allra gilda af 1,5 Tesla tækinu frá lækni B. 

 

Á myndum 15 og 16 má sjá að meðaltal þeirra gilda sem valin voru fyrir rannsóknina og útfyllt af 
læknunum af 1,5 Tesla tækinu. Ekki er greinilegur munur á milli lækna en þó gefur læknir A hærra 

meðaltal allra gilda nema meðaltal fyrir myndgalla. 
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Mynd 17. Súlurit af meðaltali gilda af 3 Tesla tækniu frá lækni A 
Mynd 17 sýnir meðaltal allra gilda af 3 Tesla tækinu frá lækni A. 

 

 

Mynd 18. Súlurit af meðaltali gilda af 3 Tesla tækinu frá lækni B 
Mynd 18 sýnir meðaltal allra gilda af 3 Tesla tækinu frá lækni B. 

 

Á myndum 17 og 18 má sjá að meðaltal þeirra gilda sem valin voru fyrir rannsóknina og útfyllt voru af 

læknunum af 3 Tesla tækinu.  

Eins er ekki greinilegur munur milli lækna A og B á meðaltali gilda en þó má sjá þegar litið er nánar að 

læknir A gefur hærra meðaltal fyrir öll gildin. 
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4.3.2 Samanlagt meðaltal gilda lækna A og B  

 

Mynd 19. Súlurit af samanlögðu meðaltali gilda á 1,5 Tesla tækinu  
Mynd 19 sýnir samanlagt meðaltal allra gilda á 1,5 Tesla tækinu frá báðum læknum A og B. 

 

 

Mynd 20. Súlurit af samanlögðu meðaltali gilda á 3 Tesla tækinu  
Mynd 20 sýnir samanlagt meðaltal allra gilda á 3 Tesla tækinu frá báðum læknum A og B. 

 

Á myndum 19 og 20 má sjá samanlögð meðaltöl gilda bæði frá lækni A og B. 

Hér er borið saman hvort mikill mismunur sé á samanlögðum meðaltalsgildum á  1,5 Tesla tækinu og 3 

Tesla tækinu. 

Minniháttar mismunur er á samanalögðu meðaltali gilda milli 1,5 Tesla og 3 Tesla tækjanna en í 3 

tilfellum af 5 hefur 1,5 Tesla tækið hærra samanlagt meðaltal gilda samanborið við 3 Tesla tækið. 
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4.4 Er marktækur munur milli segulómtækja? 
T-próf var framkvæmt fyrir öll gildin af eyðublaðinu sem ætlað var til útfyllingar af röntgenlæknunum.  

Notað var meðaltal frá læknunum tveimur af báðum tækjum og með hjálp Microsoft Excel var framkvæmt 

t-próf til að sannreyna hvort marktækur munur væri á 1,5 Tesla og 3 Tesla. Niðurstöður t-prófsins fyrir 

myndgæði gáfu p gildið 0,76. Þar sem þetta er stærra en 0,05 höfnum við ekki núlltilgátunni, hún stenst 

og því er ekki er marktækur munur á tækjunum hvað varðar myndgæði. Niðurstöður t-prófsins fyrir 
næmni gáfu p gildið 0,072. Þar sem þetta er stærra en 0,05 höfnum við ekki núlltilgátunni, hún stenst  

og því er ekki marktækur munur á tækjunum hvað varðar næmni. 

Niðurstöður t-prófsins fyrir myndgalla gáfu p gildið 0,89. Þar sem þetta er stærra en 0,05 höfnum við 

ekki núlltilgátunni, hún stenst og er því ekki marktækur munur á tækjunum hvað varðar myndgalla. 

Niðurstöður t-prófsins fyrir gæði hryggjabola gáfu p gildið 0,88. Þar sem þetta er stærra en 0,05 höfnum 

við ekki núlltilgátunni, stenst hún og er því ekki marktækur munur á tækjunum hvað varðar gæði 

hryggjabola. Niðurstöður t-prófsins fyrir gæði mænu gáfu p gildið 0,88. Þar sem það er stærra en 0,05 
höfnum við ekki núlltilgátunni, hún stenst og því er ekki marktækur munur á tækjunum hvað varðar gæði 

mænu. Síðast en ekki síst gáfu niðurstöður t-prófsins fyrir heildar samanlögð gildi p gildið 0,57. Þar sem 

það er stærra en 0,05 höfnum við ekki núlltilgátunni, hún stenst og því er ekki marktækur munur á 

tækjunum hvað varðar heildar samanlögð gildi. Því má fullyrða að ekki sé marktækur munur á 1,5 Tesla 

tæki og 3 Tesla tækinu, nema hvað varðar næmni á þeim gildum sem valin voru fyrir þessa rannsókn. 
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5 Umræða 
Markmið rannsóknarinnar var að bera saman tvö segulómtæki með mismunandi segulstyrk og athuga 

hvort marktækur munur væri á 1,5 Tesla og 3 Tesla tækjum við rannsóknir af lendhrygg.  

 

5.1 Gildistöflur frá læknum 
Tilgangurinn með því að bera saman gildistöflur frá lækni A og lækni B var aðallega sá að kanna hvort 

læknarnir væru sammála. Auk þess var ákveðið að bera saman hæstu og lægstu gildin frá hvorum lækni 

af báðum tækjunum fyrir sig, einnig til að athuga hversu sammála læknarnir voru varðandi þær töflur. 

Eins og sjá má á töflu 5 og 6 í niðurstöðukaflanum hér að framan er mjög mikill munur á lægstu og 

hæstum gildum og af þeim segulómmyndaseríum sem eiga við þessar gildistöflur. Mestur munur er á 

milli myndgæða, myndgöllum og gæða mænu en fyrir næmni og gæði hryggjabola er ekki eins mikill 

munur. Tafla 5 og 6 gefa ýktustu dæmin af lægstu og hæstu gildum en í flestum tilfellum voru töflurnar 
með gildin á bilinu 3-4 og gáfu þvi meðalhá gildi. 

Ekki er eins greinilegur munur hjá lækni B af lægstu og hæstu gildum á 1,5 Tesla tækinu. Þó má sjá 

mestan mun á næmni, aðeins minni mun á myndgæðum og myndgöllum en minnstur er munurinn á 

gæðum á hryggjabolum og mænu. 

Út frá töflum 5 til 8 má því telja að læknarnir séu tiltölulega ósammála um einkunnargjöf segulóm 

myndasería af 1,5 Tesla tækinu þar sem töluvert meiri munur er á milli gilda hjá lækni A. 

Þegar töflur 9 og 10 frá lækni A af 3 Tesla tækinu eru bornar saman er greinilegur munur á lægstu og 

hæstu gildum. Mesti munurinn er á milli myndgalla, minni munur er á milli myndgæða og gæða mænu 

og enginn munur er á milli næmni. Í  lokin eru gidlistöflur 11 og 12 frá lækni B af 3 Tesla tækinu skoðaðar.  

Af þeim gildistöflum er minnstur samanburðarmismunur miðað við samanburð á gildistöflunum að 

framan. Mestur er munurinn á myndgæðum, minni munur er á milli næmni og myndgalla og enginn 

munur er á gæðum hryggjabola og mænu. 

Þegar búið er að bera saman allar gildistöflurnar má draga þá ályktun að meiri mismunur sé á lélegum 

og góðum myndaseríum á 1,5 Tesla tækinu og því minni og í sumum tilfellum enginn mismunur á mili 

myndasería á 3 Tesla tækinu. Að því sögðu er hægt að ganga út frá því að betri heildargæði séu á 

myndaseríum á 3 Tesla tækinu, miðað við þær aðferðir sem voru gerðar í þessari tilteknu rannsókn. 

Eins og gera má ráð fyrir voru læknarnir ekki alveg sammála með einkunnargjafir myndarsería en þó er 

aldrei mjög mikill munur þeirra á milli. Meðal annars er aldrei meiri munur en tvö gildi þeirra á milli og 

því má telja að þeir séu tiltölulega sammála um niðurstöður  gildistaflananna af 3 Tesla tækinu en meiri 
munur er þeirra á milli hvað varðar 1,5 Tesla myndaseríurnar. Lítið sem ekkert var bætt við 

athugasemdum en aðallega var þá bætt við að um hreyfimyndgalla eða að T2 viktuð mynd hefðu mun 

verri heildar gæði. 

Að lokum má hins vegar minnast á að hlutfallslega stór mismunur var á milli læknanna hvað varðar val 
um hvort 1,5 Tesla eða 3 Tesla myndaseríu væri að ræða hverju sinni. Þar sem læknir A hafði í 86% 

tilfella rétt fyrir sér en læknir B hafði aðeins rétt fyrir sér í 26% tilfella.  
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5.2 Samanburður myndasería  
Valdar voru 8 segulómmyndaseríur þar sem bornar voru saman lélegar og góðar myndaseríur, tvær T1 
viktaðar myndaseríur af 1,5 Tesla tækinu, tvær T2 viktaðar myndaseríur af 1,5 Tesla ,  tvær T1 viktaðar 

myndaseríur af 3 Tesla tækinu, tvær T2 viktaðar myndaseríur af 3 T. Að lokum var borið saman  tvær  

mjög góðar T2 viktaðar myndir, önnur af 1,5 Tesla tækinu og hin af 3 Tesla tækinu og þær bornar saman. 

Þegar mynd 5 og 6 eru bornar saman, sést yfirburðarmunur á myndgæðum. Einnig er greinilegur munur 
á þeim gildum sem hafa verið tekin fyrir hér að framan. Eins og sjá má er mynd 5 mun meira kornótt og 

því eru myndgæði mun verri. Mynd 6 hefur töluvert betri næmni og upplausn og hefur því mun betra 

greiningargildi. Örlítill hreyfimyndgalli er á á mynd 5 þar sem hreyfing er á hryggjatindunum og því eru 

þeir óskýrir, en á mynd 6 er ekki um myndgalla að ræða. 

Gæði hryggjabola á mynd 5 eru ágæt frá L3 til L5, en fyrstu tveir lendarliðirnir eru óskýrir. Lítið sést á 

milli hryggþófanna og eru þeir því ekki greiningargóðir, þó er ljóst að um sjúklegar breytingar sé að ræða 

í hryggjabol L2. Hins vegar eru gæði hryggjabola á mynd 6 framúrskarandi, þar sem allir hryggjabolirnir 

og hryggþófarnir eru mjög greinilegir. Það eina sem má setja út á mynd 6 er að hún er örlítið of dökk en 

á móti kemur að röntgenlæknarnir geta lýst og dekkt myndirnar að vild.  

Gæði mænunnar eru áberandi betri á mynd 6 samanborið við mynd 5. Á mynd 6 sést öll mænan vel og 

er með góða skerpu en hinsvegar eru gæði mænunnar tiltölulega léleg á mynd 5 þar sem hún er kornótt. 

Á myndum 7 og 8 eru bornar saman léleg T2 viktuð mynd á móti góðri T2 viktaðri mynd af 1,5 Tesla 

tækinu. Gífurlegur munur er á myndgæðum þar sem miklir hreyfimyndgallar eru á allri mynd 7 

samanborið við mynd 8 þar sem öll gildin sjást yfirburðar vel.  Vegna hreyfimyndgalla á mynd 7 verður 

næmni myndarinnar ekki mikil þar sem lítil skerpa er á milli líffæravefja og myndin er einnig kornótt. Aftur 

á móti er mynd 8 til fyrirmyndar hvað varðar næmni þar sem mikil skerpa er á milli líffærahluta og hefur 

myndin mjög gott greiningargildi . 

Einnig er stór munur á gæðum hryggjabola milli mynda þar sem hryggjabolirnir, hryggþófarnir og 

hryggjatindarnir sjást einstaklega vel á mynd 8 en aftur á móti eru hryggjabolirnir hreyfðir, kornóttir og 

hafa lélegt greiningargildi á mynd 7. Mænan og mænutaglið sjást einkar vel á mynd 8 þar sem mikil 

skerpa er á milli mænunnar og mænuvökvans í kring en aftur á móti er mænan mjög óskýr á mynd 7 

vegna hreyfimyndgalla og það sama má segja um mænutaglið.  

Myndir 9 og 10 sýna annars vegar lélega T1 viktaða mynd og hins vegar góða T1 viktaða mynd á 3 

Tesla tækinu. 

 Ekki er jafn mikill yfirburðar munur á þessum myndum og á 1,5 Tesla tækinu en þó er sjáanlegur munur 

á gildum. Munur er á myndgæðum þar sem um hreyfimyndgallar á L4 til S1 er að ræða á mynd 9 en 

mjög góð myndgæði eru á mynd 10. Næmnin á mynd 10 er einnig mun betri þar sem skarpar línur eru 

á milli líffærahluta en aftur á móti er mynd 9 tiltölulega hreyfð og kornótt. 

Gæði hryggjabola, hryggþófa og mænunnar á mynd 9 eru ágæt frá L1 til L3 en á liðum L4 til S1 er um 

hreyfimyndgalla að ræða og einnig virðast vera sjúklegar breytingar sem mögulega hafa áhrif á gæði 

myndarinnar. Á mynd 10 aftur á móti eru gæði hryggjabola, hryggþófa og mænu yfirburðar góð. 
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Næst verða bornar saman mynd 11 og 12 af lélegri T2 viktaðri mynd og góðri T2 viktaðri mynd. 

Greinilegur munur er á milli myndgæða á myndum 11 og 12, þar sem um myndgalla er  að ræða á mynd 

11 þá minnka myndgæðin til muna. Næmnin minnkar einnig við myndgallana og því eru ekki jafn skarpar 

línur á milli líffærahluta og myndin er einnig kornótt. Gæði hryggjabola og mænu eru þó ágæt á mynd 
11 þar sem hryggþófarnir sjást ágætlega. Þegar myndin er borin saman við mynd 12 er mikill munur og 

hefur sú mynd talsvert betra greiningargildi en mynd 11. 

Að lokum eru afburðagóðar T2 viktaðar myndir bornar saman, önnur af 1,5 Tesla tækinu og hin af 3 
Tesla tækinu. Myndgæðin á báðum myndum eru mjög góð en þó eru skarpari línur á 3 Tesla tækinu. 

Engir myndgallar eru á myndunum og næmnin er góð á þeim báðum. Gæði hryggjabola og mænu eru 

þó mun skarpari á mynd 14 þar sem myndmerki frá mænuvökva og mænutaglið sjást yfirburðar vel þó 

svo að gæði hryggjabola og mænu á mynd 13 séu einnig góð. 

Á heildina litið er talsvert meiri munur á myndgæðum á 1,5 Tesla tækinu samaborið við 3 Tesla tækið, 

þar sem 3 Tesla tækið gefur mun skarpari myndir og minna er um myndgalla, að minnsta kosti á þeim 

myndaseríum sem voru valdar í þessari rannsókn. Samkvæmt því gefur 3 Tesla tækið betri myndgæði 

sem styður þá tilgátu að 3 Tesla tækið gefi tvöfalt betra SNR.  

Vísindarannsókn með svipuðu sniði rannsóknar sannreynir þá staðreynd að 3 Tesla tækið gefi betri 

sjónmyndun af líffræðilegri uppbyggingu mænunnar. Að auki styður sú rannsókn við að með hærra SNR 

sem fylgir notkun 3 Tesla tækisnins veitir það mögluleikann á því að auka nákvæmni greiningargilda 

með bættum myndgæðum sem á einnig við viðkomandi niðurstöður. (5)  

 

5.3 Meðaltal gilda 
Útbúin voru fjögur súlurit út frá gildistöflunum sem læknarnir fylltu út en hvert gildi var notað  og meðaltal 
þeirra fundið út. Því verður byrjað á að bera meðaltal allra gilda frá lækni A af 1,5 Tesla tækinu saman 

við meðaltal allra gilda frá lækni B af 1,5 Tesla tækinu. 

Þessi samanburður er fyrst og fremst gerður til að kanna hvort læknir A og læknir B séu sammála. 

Á mynd 15 og 16 er meðaltal gilda frá lækni A á móti lækni B af 1,5 Tesla tækinu borið saman. 

Eins og sjá má á myndunum hefur læknir A hærra meðaltal allra gilda nema meðaltal fyrir myndgalla 

þar sem læknir B hefur hærra meðaltal. Hér má sjá mismun á meðaltali gilda milli lækna A og B; 

mismunur á myndgæði; 0,2 , mismunur á næmni;  0,6 , mismunur á myndgöllum;  0,08 , mismunur á 

hryggbolum;  0,6  og mismunur á mænu; 0,52 

Mismunurinn á meðaltali gilda er tiltölulega jafn milli læknanna  en þó er mestur munur á meðaltali fyrir 

næmni og meðaltal á gæði hryggbola þar sem mismunur er bæði 0,6 eins og sést hér að framan. 

Þetta sannreynir þá staðreynd að læknir A gefi hærri gildi en læknir B á 1,5 Tesla tækinu miðað við 

samanburð á gildistöflunum hér að framan. 

Myndir 17 og 18 sýna svo meðaltal gilda frá læknum A og B af 3 Tesla og eins og sjá má þegar þær eru 

bornar saman er ekki jafn greinilegur mismunur og á myndum 15 og 16 þar sem annar læknirinn er ekki 

með yfirburðar hærra meðaltal allra gilda. Hér má sjá mismun á meðaltali gilda milli lækna A og B; 
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mismunur á myndgæði; 0,36 , mismunur á næmni; 0,16 , mismunru á myndgöllum; 0,04 , mismunur á 

hryggjabolum; 0,4 og mismunur á mænu; 0,56. 

Aftur á móti hefur læknir A í þessum samanburði hærra meðaltal fyrir öll gildin og mestur munur er á 

gæðum mænu eða 0,56.  

Þrátt fyrir að mismunurinn á milli gilda sé nánast sá sami á 1,5 Tesla og 3 Tesla tækjunum er mismunur 

á meðaltali gilda á 3 Tesla tækinu minni og það sannreynir einnig þá staðreynd að ekki sé eins mikill 

munur á gildum á 3 Tesla tækinu miðað við 1,5 Tesla tækið þegar borið er saman við umræður um 
gildistöflunar í kaflahluta 5.1. 

Að lokum er borið saman samanlagt meðaltal gilda frá læknum A og B af sitthvoru tækinu. Eins og sést 

á myndum 19 og 20 er mismunurinn á samanlögðu meðaltali mjög lítill .  

Samanlagður mismunur á meðaltali gilda milli tækja: mismunur á myndgæði; 0,02 , mimsunur á næmni; 

0,02 , mismunur á myndgöllum; 0,02 , mismunur á hryggjabolum; 0,34 og mismunur á mænu; 0,04.  

Mesti mismunurinn á samanlögðum gildum milli tækja er 0,34 en mismunurinn á hinum samanlögðum 

gildum er langt um lægri eins og sést þegar borið er saman myndirnar og talna hér að framan. 

Í inngangskaflanum var talað um að 3 Tesla myndaseríur gefi betri myndgæði borið saman við 1,5 Tesla 
myndaseríur en samkvæmt mismuninum á milli samanlögðu meðaltali beggja tækja er sá mismunur 

minniháttar. Eins kom fram að  3 Tesla tækið valdi fleiri myndgöllum samanborið við 1,5 Tesla tækið en 

einnig er sá mismunur minniháttar og því standast þær tilgátur ekki miðað við þau samanalögðu meðaltöl 

þeirra gilda sem fengið var í þessari rannsókn.    

Niðurstöðurnar eru því  í þversögn við þær staðreyndir sem komu fram hér að framan að um greinilegan 

mun sé að ræða þegar meðaltal gilda á 1,5 Tesla tækinu og 3 Tesla tækinu er borið saman. 

 

5.4 Er um marktækan mun að ræða? 
Í þessari ritgerð er framkvæmt t-próf til að kanna hvort um marktækan mun sé ræða á 1,5 Tesla og 3 

Tesla segulómtækja. T-prófið gengur út á að sanna núlltilgátuna milli tveggja mismunandi þátta. Þá er 

p gildið fundið fyrir hvert gildi og munurinn á þáttunum er talinn marktækur ef p gildið var <0,05 en ef p 
gildið er stærra er munurinn ekki talinn marktækur. 

Eins og kemur fram í kaflahluta 4.4 voru meðaltöl gilda úr gildistöflunum frá læknunum notuð og voru öll 

þau meðaltalsgildi prófuð fyrir t-prófið og fengnar niðurstöður með hjálp Excel hvort um marktkækan 

mun væri að ræða milli 1,5 Tesla tækisins og 3 Tesla tækisins. Hér verður farið yfir öll meðaltöl gilda, 
þar sem framkvæmt var t-próf af meðaltali gilda af hvoru tækinu og sannreynt hvort um marktækan mun 

væri að ræða á milli hvers gildis. Í lokin var tekið samanlagt meðaltal gilda af báðum tækjunum, t-próf 

framkvæmt og sannreynt hvort um marktækan mun væri að ræða milli tækjanna. 

Niðurstöður t-prófsins fyrir myndgæði gáfu p gildið 0,76 sem er > 0,05 og því er ekki marktækur munur 
á meðaltal gilda tækjanna tveggja. 

Niðurstöður t- prófsins fyrir næmni gáfu p gildið 0,072 sem er > 0,05 og því er ekki marktækur munur á 

meðaltali gilda milli tækjanna tveggja. 
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Niðurstöður t-prófsins fyrir myndgalla gáfu p gildið 0,89 sem er > 0,05 og því er ekki marktækur munur 

á meðaltali gilda tækjanna tveggja. 

Niðurstöður t-prófsins fyrir gæði hryggjabola gáfu p gildið 0,88 sem er > 0,05 og því er ekki marktækur 

munur á meðaltali gilda tækjanna tveggja. 

Niðurstöður t- prófsins fyrir gæði mænu gáfu einnig p gildið 0,88 sem er > 0,05 og því er ekki marktækur 

munur á meðaltali gilda tækjanna tveggja. 

Að lokum gáfu niðurstöður t-prófsins fyrir heildar samanlögð meðaltöl gilda p gildið 0,57 og því er ekki 

marktækur munur á samanlögðu meðaltali gilda milli tækjanna tveggja. 

Í öllum niðurstöðum t-prófsins er ekki talinn marktækur munur á milli segulómtækjanna þar sem p gildið 

var > 0,05 miðað við þau gildi sem fengin voru. 

Því má telja út frá tölfræðilegu sjónarhorni að ekki sé um marktækan mun að ræða milli 1,5 Tesla og 3 
Tesla segulómtækja af lendhrygg miðað við þau gildi sem voru fengin með þessari rannsókn. 

Hvað varðar myndgæði og næmni milli myndasería af tækjunum 1,5 Tesla og 3 Tesla er þó markverður 

munur þar sem 3 Tesla myndaseríur gefa í flestum tilfellum betri næmni og myndgæði og hafa því betri 

greiningargildi sem er mjög mikilvægur þáttur til úrlesturs röntgenlækna. 

Af því sögðu eru loka niðurstöður þær að mismunur er á myndgæði tækjanna en  aftur á móti er ekki 

marktækur munur á 1,5 Tesla og 3 Tesla segulómtækja af lendrhygg miðað við þau gildi sem fengin 

voru úr þessari rannsókn, þar með hefur rannsóknarspurningu rannsóknarinnar verið svarað. 

 

5.5 Horft til framtíðar 
Eins og staðan er í dag er svipuð nýting á milli tækja hvað varðar segulómrannsóknir af lendhrygg vegna 

mikillar eftirspurnar af segulómunrannsóknum almennt. Því dreifast allar rannsóknir tiltölulega jafnt á 

bæði tækin. 

Eins og fram kom hér að framan er 3 Tesla tækið talið hafa sérstaka yfirburði fram yfir 1,5 Tesla tækið  

hvað varðar myndgæði af heila og taugakerfinu. 

Þó svo að talið sé að 3 Tesla tækin geti gefið allt að tvöfalt betra SNR miðað við 1,5 Tesla tækin þá eru 
margir þættir, sem minnst var á í inngangskaflanum, sem bæði hafa áhrif á myndgæði og skanntíma 

rannsókna og því er ekki algilt að ávallt sé um tvöfalt betra myndgæði að ræða. Samkvæmt þeim 

rannsóknum sem fundnar voru til viðmiðunar, sem minnst er á í inngangskaflanum, kom í ljós að 

helmingur þeirra sýndu fram á að tækin gefa jafngóð greiningargildi til úrlestrar. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar má velta því fyrir sér hvort þurfti nokkuð að breyta núverandi 

skipulagi við bókanir á þessari rannsókn? 

Þar sem ekki er útlima spóla á 3 Tesla tækinu þar sem myndgæði þeirra á 1,5 Tesla tækinu eru talin 

mjög góð er talið óþarfi að taka þær rannsóknir á 3 Tesla tækinu. Af þeim sökum nýtist sá rannsóknartími 
betur á 3 Tesla tækinu af heila og taugakerfi líkamans. 

Einnig má velta því fyrir sér hvort þær rannsóknir sem hafa yfirburða myndgæði fái forgang á 3 Tesla 

tækið og þær sem mæta afgangs séu frekar teknar á 1,5 Tesla tækinu? 
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Sumar rannsóknir, eins og til dæmis efri kviðir eru betri á 1,5 Tesla. Má því segja að þær rannsóknir 

sem hafa yfirburði á öðru hvoru tækinu fái forgang í því tilviki. 

Í þriðja lagi má velta upp þeirri spurningu hvort bæta mætti prótókollinn á 3 Tesla tækinu til að auka 

greiningargildi lendhryggjarannsókna á því tæki. 

Ekki er eitt einfalt svar við ofangreindum spurningum og margir þættir sem spila inn. Stærsti þátturinn 

varðandi aðgengi á 3 Tesla tækið er hins vegar sá, að Íslensk erfðagreining er eigandi tækisins og hefur 

60% aðgang að því fyrir sína rannsóknarvinnu á dagvinnutíma. Það takmarkar mjög aðgengi sjúklinga 
að tækinu og þar með hvaða rannsóknir eru teknar á því.  

Ef kviknar áhugi á næstu árum að framkvæma stærri og víðáttumeiri samanburðarrannsókn af tækjunum 

tveimur eru margir þættir sem gefa mögulega aðra útkomu rannsóknar. Eftirfarandi þættir eru dæmi um 

þá þætti sem gætu gefið nákvæmari niðurstöður. Ef ákveðið hefði verið að hafa fleiri röntgenlækna til 
yfirferðar myndasería, t.d. að hafa fimm röntgenlækna í stað tveggja. 

Einnig ef stærra rannsóknarþýði hefði verið valið og ef sá möguleiki væri að sömu sjúklingar færu í bæði 

tækin hefðu mögulega aðrar og nákvæmari niðurstöður fengist. Að auki má velta fyrir sér  ef önnur gildi 

hefðu verið valin í stað þeirra gilda sem voru notuð voru og notaðir yrðu nákvæmlega sömu áhrifaþætti 
( e. parameters) hefðu aðrar niðurstöður fengist. Jafnvel að lengri skali hefði verið notaður, til dæmis frá 

1-10 þegar rannsóknir voru skoðaðar. Endalaust er hægt að breyta og bæta en úr niðurstöðum þessarar 

rannsóknar er ljóst að ekki er um marktækan mun að ræða milli 1,5 Tesla og 3 Tesla segulómtækja við 

rannsóknir af lendhrygg. 

Með tilkomu 3 Tesla tækisins á Landspítalann hafa til dæmis taugalæknar mikið reynt að senda sjúklinga 

sína á 3 Tesla tækið þar sem sýnt hefur verið fram á að tækin gefi af sér betri segulómrannsóknir af 

höfði. Því er oft mikil eftirspurn frá þeim að sjúklingar þeirra séu skannaðar á 3 Tesla tækinu. 

Þar sem notkun 3 Tesla tækja hefur farið hægt vaxandi á heimsvísu frá aldarmótum má því gera ráð 
fyrir því að Ísland stígi sömu skref á næstu áratugum og fjárfest verði í 3 Tesla tæki til viðbótar við 

starfandi tæki. Hvenær sem það verður mun framtíðin leiða í ljós en með starfsemi  á nýjum spítala gæti 

það mögulega haft í för með sér kaup á frekari tækjabúnaði, meðal annars 3 Tesla segulómtæki til að 

anna þeirri eftirspurn og aðgengi segulómrannsókna sem fara ört vaxandi með árunum. 
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6 Ályktanir 
Greinilegur mismunur er á myndgæðum tækjanna, sem styður þá tilgátu að 3 Tesla tækið býr til 

myndaseríur með allt að tvisvar sinnum betra SNR, sem gefur betri myndgæði og þar með aukið 

greiningargildi. 

Aftur á móti sýna niðurstöður rannsóknarinnar að ekki er um marktækan mun að ræða á 1,5 Tesla og 3 
Tesla segulómtækjunum af lendhrygg samkvæmt þeim gildum sem fengin voru í þessari rannsókn. 

Af því sögðu verður athyglisvert að fylgjast með í framtíðinni hvort eftirfarandi niðurstöður munu hafa 

áhrif á niðurröðun segulómrannsókna á 1,5 Tesla og 3 Tesla segulómtækin.  
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