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Indledning:
Ved dianostiseringaf canceri det kvindelige bryst, brugesmammografi
(røntgenfotograferingaf brystet) til diagnosticeringog lokalisering af en eventuelcancer
knude.
Den såkaldtescreeningsmammografi
anvendestil tidlig opsporingaf brystkræft før denne
har givet anledningtil symptomerhos kvinden, mensden kliniske mammografianvendes
når symptomerneer indtruffet.
Mammografi skiller sig ud fra andenkonventionelrøntgentekniki flere henseender.For at
afbilde små strukturer med minimale forskelle i tæthedog kemisk sammensætning,
må der
brugesmegetblød røntgenstråling,og stilles store krav til systemetsbilledopløsning.De
størstekrav stilles når det drejer sig om screeningsmammografi,
da der her ikke er tale om
en klinisk begrundelsefor undersøgelsen,hvorfor undersøgelsenskal beståaf et begrænset
antal optagelserfor at minimere strålingsbelastningen.
Der kræveset veloptimeretmammografisksystemfor at opnå en ensartetog høj
billedkvalitet. Undersøgelserhar vist, at det generelter sværtfor røntgenafdelingerneat
opfylde dissekrav. Da StatensInstitut for Strålehygiejne(SIS) i 1985 sidst undersøgte
samtligedanskemammografiapparatervar konklusionen,at der årligt blev induceretop til
6 brystkræfttilfældepå grund af den røntgenstråling,der blev påført patienterneunder
mammografiundersøgelserne.
Den landsdækkende
undersøgelseskønnedesden gang at
have givet anledningtil en reduktion af stråledosernepå ca. 20%, hovedsageligtsom følge
af røntgenafde1ingernes
overgangtil mere følsommebilledregistrerendesystemer,samtved
at optimerefremkaldeprocesserne.
Det vil derfor, nu næsten10 år efter, væreønskeligt
igen at sættefokus på dissesystemer,og ved en størreundersøgelseaf de danske
mammografiapparatersøgeendnuengangat ansporeafdelingernetil mere kontrol med
deresmammografisystemer.

Fonnål:
Formålet med dette projekt er, at give en oversigt over kvaliteten af de danske
mammografiapparater,både ved hjælp af en teknisk kvalitetsbestemmelsesamt ved en
radiologsbilledkvalitetsbestemmelse,
med henblik på at kunne rådgive de enkelte
afdelingerom reduktion af stråledoserneog om billedkvalitet.

Hvad undersøges?:
Ved en standardiseretteknisk verifikation af mammografiapparaternes
kvalitet, som følger
den nordiske anbefaling!for udførelseog grænseværdier,vil dette projekt undersøgede
danskemammogrfiapparater.Undersøgelserne
vil klarlæggefølgendepunkter:
U'i'"

kontrol af røntgenudrustningens
tekniskeformåen

Nordisk rapportseriei strålskyddsfrågorNri: 1990: "Om mammografi" , utgiven av
strålskyddsmyndigheterna
i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.
!
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bestemme
et objektivtmål for billedkvaliteten
bestemmelse
af denpåførtestråledosis
til et standardbryst
bestemmelse
af fremkaldersystemets
kvalitet

Selvemammografiapparatetindeholderen strålingsfrembringende
enhed(røntgenrøret),og
en strålingsfølsomdetektorenhed(filmkassetten).
Røntgenrøretkarakteriseresi dette projekt specifikt ud fra to hovedparametre,nemlig
fokusstørrelsenog halvværdilaget.Fokusstørrelsener det areal fra hvilket strålingen
udsendesi røntgenrøretset fra et referencepunktpå filmplanet, jo mindre fokusstørrelsen
er jo bedre mulighed er der for at opnå en god opløsning(denneparameterer dog ikke
ene om at bestemmeopløsningen,men en forudsætningfor en god opløsning).
Halvværdilageter et udtryk for, hvilken kontrasteni billedet røntgentekniskkan få, jo
lavere halvværdilagjo bedre kontrast. Men et lavere halvværdilaggiver anledningtil
øgedestråledosertil brystkirtelvævetog det kan derfor ikke tolereresat have en for lav
værdi.
Filmkassettenkarakteriseresud fra hvilken strålingsmængde
der skal til for at give en
bestemtsværtning. Sværtningenpå filmen fremkommerdels ved at selverøntgenstrålingen
sværterfilmen (højest5%), dels ved at der foran filmen er anbragten fluorescerende
skærm(ogsåkaldet folie), hvis lys sværterfilmen de sidste95%. Filmkassettenundersøges
ogsåfor om der er en tilstrækkelig kontakt mellem film og den fluorescerendeskærm.Ved
hjælp af et finmasket metalnetbeståendeaf ca. 11 linier pr. cm, kan det afsløresom
kontaktenmellem film og folie er tilfredsstillende.
Til brug for en samletvurdering af billedkvalitetenved et mammografisksystemvil det
værenødvendigtat foretageen "realistisk" billedoptagelse,for at medtagealle
billedforringendefaktorer i systemet,såsomraster og kompressionsplade.
Dette gøresved
brug af et fantom, der indeholderforskellige strukturer til bestemmelseaf kontrast,
opløsningog baggrundsslør.Ved senereanalyseringkan dette give et objektivt mål for
systemetsformåen.
I forbindelsemed mammografiskesystemerer der for at opnå en ensartetfilmsværtning
indbyggeteksponeringsautomatik.
Denneautomatiksøgerat opretholdeden samme
sværtningpå filmen uansethvilken spænding(kV) der benyttesog uansethvor tykt et bryst
der skal fotograferes.Automatikkenskal væreomhyggeligtjusteret for at fungerekorrekt,
og bliver undersøgtvha. PMMA fantomeri forskellige tykkelser, som uansettykkelse
gerneskulle give den sammesværtningved automatiskeksponering.
Endelig kan sværtningenaf filmen korrigeresmanueltvha. korrektionstrin. Denne
mulighed for at korrigere sværtningener nyttig når det drejer sig om fotografering af et
specieltstort eller lille bryst. Sværtningenkontrolleresved optagelsermed PMMA fantom
og sammenligningaf sværtningenmellem de enkeltetrin.
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Kvalitetsbedømmeise
af mammografier
Undersøgelsenvil blive gennemførtaf to radiologeruafuængigtaf hinandenog blindet i
forhold til mammografiensoprindelse.StatensInstitut for Strålehygiejneindsamlerto
tilfældigt udvalgte mammografierudført inden for det sidsteår (eller sidstetekniske
ændringaf mammografiapparater)og blinder dem ved at bortklippe al identifIkation.
Billedernekodesherefter af Instituttet. Beggeradiologer er ansatved afdelinger, der
gennemførermammografierog vil ogsåkommetil at bedømmeegneundersøgelseruden at
være videndeom, hvornår det sker.
En rækkepunkter vil blive vurderet og blive tildelt fra O til 5 points med stigendekvalitet.
Punkternevil være inddelt i to hovedgrupper.Fototekniske,kontrast og geometrisk
opløsning,og som den andenhovedgruppe,positionering,hele kirtlen fremstillet, areola
vinkelret på filmen etc.
Fototekniskkvalitet:
1. Kontrastrig fremstilling af kirtelvævet.
2. Skarp fremstilling af lineærestrukturer.
3. Hud og subcutisi stærkt lys.
4. Tydelig afgrænsningaf runde strukturer.
5. Kontrastrig og skarp fremstilling af mikroforkalkninger.
Punkterne4 og 5 vil ikke kunne bedømmespå alle mammogrammerog kan derfor ikke
tildeles en talværdi i alle tilfælde. Den samledebedømmelseaf den fototekniskekvalitet vil
derfor fremkommesom et genemsnitaf de tre til fem punkter, det har været muligt at
bedømme.
Positionering:
1. Fremstilling af glandlen i 2 planer.
2. Areola vinkelret på filmen.
3. Huden medfremstillet i sulcusinframammalis.
4. Det retroglandulærevæv fremstillet.
Positioneringenvil ligeledesblive bedømtsom et gennemsnitstalmellem O og 5. Der vil
såledesfremkommeto tal, at for den fototekniskekvalitet og et for positionering.
Vurderingernevil blive indsendttil StatensInstitut for Strålehygiejne,der vil sammenholde
de to undersøgere
s vurderinger og udregnegennemsnittet.Undersøgernevil aldrig blive
orienteretom, hvem der har lavet mammografierne.Skulle der værevæsentligdiskrepans
vil Instituttet og de to undersøgerei fællesskabnå frem til en konsensus.
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Protokol:
Protokollender tænkesanvendti projektet er indlagt på en bærbarPC og udført i et
regnearkunder QuatroProfor Windows. Til de enkeltepunkter i protokollen er der indlagt
en "knap" kaldet udførelse.Hvis man er i tvivl om en målingsudførelsekan man trykke
på denneknap og få en beskrivelseaf målingenpå skærmen.Figur 1 viser den første side
i denneprotokol med en sådanbeskrivelse.For at sikre at alle målinger er udført og
indlagt i regnearketinden man forlader klinikken, er der alle stederi regnearkethvor der
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højde der giver en forstærkning M på ca. 2

( M [afstandraster/film]/[afstand
rasterfkilde])

,...ct~
1

!

j
21Sted:

-

Indstilling 25kV, 5OmAs

-

Med film/skærm kombinationer Placeres der højest
2mm AI løst oven på
J
Tryk en tast for at fortsætte

Dato:

"c""""""3".~"1

i

4

:Rum:

5:Apparat:
6
F ocusfi 1m:
.li Anode:

cm

8

::~::JFOkUS:
10

II

i Stjerneraster:

Udførelse..!

0,5 grader

'Cj'1""1Indstilling:
25kV 5OmAs
1~'J Dæmpning:
1:3.1 Diameter ekspon ering:
14 Diameter-parallelt:

Alu

i

"

15: Diameter-vinkelret:
16

'

1!.1Halvværdilag:

I udførelse..!

1:8:;
19.] Indstilling:
20
21

,;

:

22 :

Figur 1..Første side i protokollenfor test af mammografiapparaterindlagt i regnearket
QuattroPro til Windows.
skal indsættesdata angivet hva. grå felter. Checkes dissefelter for indhold inden man
forlader stedet,er man sikker på at have udført alle målingerne.På laboratoriet
gennemføresså de sidstemålinger på de eksponeredefilm fra klinikken og indsættesi de
tomme felter i protokollen. Dataenefra protokollen kan så direkte overførestil en
standardiseretrapport, som så kan udskrivesfor hvert opmålt apparat.Senerevil data fra
de forskellige opmålinger indgå i en database,hvorfra der kan udregnesstatistiskedata for
de danskemammografiapparater.
Mannno

kt: Tekniske måli

deres udførelse

Følgendenotereseller checkes:
- Generatortype.
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- Anodemateriale.
- Omlysningerom filmtype og fremkaldning.
- Om der brugeskvalitetskontrol, og i så fald hvilken type apparaturder er til stede.
- Oplysningerom driften (bl. a. antal undersøgelserpr. år, antal radiologer).
- Anvendt teknik (rørspænding,raster, sværtningskorrektion).

Relativ følsomhedfor ~setter.folier og folie-film kontakt.
En forudsætningfor at der opnåsen god og ensartetbilledkvalitet er at kassetternehvori
filmene er placereter ens med hensyntil følsomhed,og at der er en god og tilstrækkelig
kontakt mellem film og folie.
For at finde ensartethedenaf stedetskassetter,udtagesfire tilfældige kassettersamt
referencekassetten.
Kassetterneeksponeresmed den anvendteteknik, med
4,5cm PMMA placeretpå patientpladenog kompressionspladen
monteret. Den anvente
mAs og sværtningaflæsesog sammenlignesmed referencekassetten.
Ligeledeseksponeres
de sammefilm med metalnettetplaceretpå patientpladen,og det vurderesom der er steder
på den eksponeredefilm hvor der ikke er tilstrækkelig kontakt mellem film og folie.
Udst~r:
- 4,5 cm PMMA
- metalnetmed ca. 11 linier pr. cm
Målinger:
- 4,5 cm PMMA placerespå patientpladen,og kompressionpladen
monteres.Der udføres
ekponeringeraf alle fem kassettermed brug af anvendtteknik og eksponeringsautomatik. Alle målingernebør ligge i intervallet mellem 1,0 og 1,5 ND uden at
eksponeringskorrektionen
er mere end :f: 1.
- Det finmaskedemetalnetplacerespå patientpladenog filmen eksponerestil en sværtning
på ca. 0,7 til 0,8.
- Efter den europæiskeanbefalingskal sværtningenvære2 til 3, hvilket selvfølgelig giver
megetsnævreretolerencer.
Beregninger:
Filmfølsomhedenbør ligge indenfor :f: 10% for middelværdienaf mAs-værdierneog
indenfor :f:0,1 i forhold til middelværdienaf sværtningerne.
Billedet optagetmed det finmaskededmetalnetskal værehomogentog med jævn
sværtning.Ved dårlig film-folie-kontakt optræderder mørke partier på filmen, hviket ikke
kan tolereres.
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Fokusstøn-else:
Den korrekte metodetil at bestemmefokusstørrelseni røntgenrøretbygger på
spaltemetoden(IEC 336). Måleapparaturtil dennemetodeer dyr og ikke særlig
tilgængelig. Stjernerastermetoden
er enklere. Ogsådennemetodeer beskreveti IEC 336,
section7. Den giver en god vurdering af atbindningsegenskaberne,
men ikke altid en
korrekt numerisk værdi sammenlignetmed standarden.Et raster med 0.50 eller 10
inddeling og en forstørrelsesfaktorpå 2 anbefalestil fokusstørrelser ~0.6mm. Med en film
uden folieforstærkninggiver 25kV, 10-20mAsi reglen en tilpas sværtning( med filmen i
50-60cmafstand).Men en nemmeremetodeer at anvendeen dæmpningaf
røngenstrålingenved hjælp af ca. 2mm aluminium mellem rør og raster, hvorved man kan
bruge de normale filmkassettertil bestemmelsen
af focusstørrelsen.Målingen foretages
med stråleretningenmod et punkt nær brystvægen(3cm fra kanten),det klinisk mest
interessanteområde.
Man må ogsåvære opmærksompå at referenceaksen
ved hvilken fokusstørrelsener
defineretkan specificerespå forskellige måder for forskellige fabrikater. Referenceaksen
er
normalt linien vinkelret på rørets længdeaksegennemcentretaf fokus ( og vinkelret på
billedplanet, der som regel er parallelt med rørets længdeakse).Ved mammografiudstyr
monteresrøntgenrøretofte med en vis hældningi rørkappen.Den af fabrikanten
specificerendereferenceakse,er den som gælderfor specifikationen,og kan derfor afvige
fra det normale, dvs. den behøverikke at værevinkelret på billedplanet.
Den nominelle fokusstørrelseer ikke nødvendigvisfuldstændigkorelleret med en
geometriskeopløsningaf mammografisystemet.Dels tillader standardenstore tolerencer,
-dels er målesituationenfor verifikation megetfabrikantafhængig.Maksimal rørspænding
og halv rørstrøm giver i reglen mindre fokusdimensionerend under kliniske
driftsbetingelser.I dette projekt benyttesden ovenfor beskrevnemetodemed dæmpning
mellem rør og raster såledesat normaledriftsbetingelseropnåsfor røntgenrøret.En
fokusstørrelsesmåling
bør dog ogsåsuppleresmed en måling af systemetsgeometriske
opløsningsformåen.Dette kan udføresvha. af et linieraster. Linierasteretbør placeresmidt
i et fantom på 4,0 til 4,5cm, i beggeretningerbør opløsningenværebedre end 15 liniepar
pr. millimeter.
Måling med stjerneraster:
Stjernerastermed 0.50 vinkel er at foretrækkefor at øge nøjagtigheden.Dette betyderdog
at der for nogle røntgenrørmed store fokustørrelservil opstået første crossoverudenfor
grænsenaf stjernerasteret,men det 2. crossoverkan så brugesi stedet.Ved at tælle
antallet af linier på beggesider af crossoverkan det afgøresom det er første eller andet
crossoverder er synligt. Ved det første crossover,er der udenfor crossoverdet rigtige
antal linier at se på billedet mensder indenfor tilsyneladendeer en linie mindre. Ved det
andetcrossoverer dette forhold omvendt.
Udst~r:
- Stjerneraster(0.50og 10inddeling)
- Eventueltlangsomfilm
Målinger:
- Stjernerasterplaceresparallelt/vinkelret på bordetsakse, 3cm inde fra bordet kant, i en
højde der giver en forstærkningM på ca. 2
Side 6

( M :::[afstandraster/film]/[afstand raster/kilde])
Indstilling 25kV eller anvendtkV, 10-20mAs
- Med film/skærm kombinationerplaceresder eventuelt2,4mm Al løst ovenpå
stjernerasteret,dennekombination giver ved 25kV og 50mAs normalt gode resultater

-

Beregninger:
- CrossoverdiameterenD bestemmesi beggeretninger, hvis der er tale om 2. crossover
er den fundne diameterkun D/2
- M bestemmesved som forholdet mellem rasteretsdiameter,og diameterenpå billedet.
Fokusstørrelsekan herefter udregnesved:
f=

1t6D=

180 (M-l)

D
115 (M-l)

ved en rastervinkelpå 0.5°. M er forstørrelsesfaktorenog 6 er rastervinklen.
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Halvværdil!!g:
Halvværdilagsmålingen(HVL) udføresfor at få en verifikation af strålekvaliteten
(rørspændingen).HVL brugestillige som en af variabiernetil bestemmelseaf absorberet
dosis i brystvævet.
[

i

Målingenskaludføresved et lille strålefeltog medaluminiumsabsorbere
placeretmidt
mellemfokusog detektor,dvs. i en fokusafstandpå 20 til 30cm.
Udst~r:
- Aluminiumsabsorberemed en renhedpå mere end 99%.
- Stativ til at holde absorberne.
- Elektrometer
- Jonisationskammer,(1-6cm3), < :1:5%ved alle mammografienergier
- Blændeaf bly i passendestørrelsesåledesat jonkammeretlige netopudblændes
Måleprocedure:
-

Halvværdilaget
målesudenkompressionspladen
monteret.

- Blykollimator påkIæbesforan røntgenrør
- Jonisationskammeretstilles op i centrumaf strålefeltet,3cm fra bordkanten.
- Der udføresen dosismålingfrit i luft.
- Absorberneplaceresmidt mellem detektorog fokus.
- Der udføres3 målinger med absorberingstykkelser
omkring halvværdilaget(0,2; 0,3;
0,4 mm Aluminium).
- Der udføresendnuen dosismålingfrit i luft.
Beregninger:
- HVL beregnes.
- kV, anodemateriale,samt filtrering noters.
- DosentilhørendehalvværdilagetDHvLberegnesved at dividere dosis målt i luft med 2.
Bemærkninger:
HVL vil typisk være omkring 0,3mm Al.
5 % afvigelsei rørspændingmedføreren fejl i halvværdilagetpå ca. 10% (typisk 0,03mm
Aluminium).
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Dosis ~r mAs:
Disse målinger har flere formål.

.
.

.

kontrol af linearitet mellem indstillet mAs og dosisudbytte
dosisudbytteper mAs for forskellige mAs-værdiertil brug for forenklet
dosisbestemmelse
referencefor kommendemålinger for at kunne opdageforandringerover tid

Målingernebør foretagesmed et til formålet egnetjonisationskammer.
Energiafhængigheden
bør ligge indenfor :t 5 % ved de strålekvaliteterder kan forekomme
indenfor mammografien.Et lille fladt kammerhar den fordel at målegeometriener godt
bestemt( f.eks. den effektive fokusafstand)og transmissionsmålinger
gennemet fantom
kan gennemføresog tolkes direkte. Ulempenved småkamre er et lille målesignal.
Forholdet mellem dosis og indstillet mAs målesfor alle klinisk relevantehøjspændinger
med et jonisationskammer.
Udst~r:
- Elektrometermed jonisationskammer,l-6cm3
- Termometer
- Barometer
- Målebånd
Måleprocedure:
Målingerneudføresfrit i luft uden ekstra filtrering.
Jonisationskammeret
placeresmed centrum4,5cm over patientbordet,og 3cm fra kanteni
centrumaf strålefeltet. Kompressionspladen
placeresdirekte over kammeret.
KERMA i luft bestemmesfor mAs værdier mellem tOmAs og 200mAs. Dette gøresved
normal kV og om ønskeligt ogsåved andreværdier.
Beregninger:
Da kalibreringen af dosimetreter normaliserettil en given temperaturog et givet tryk, skal
målingenkorrigeres ved:
kd=2.§.Q. t+273
p
tref+273
hvor
~ er korrektionsfaktoren
p og t er tryk og temperatur
trefer referencetemperatur(20 eller 22 °C)
Grænseværdier:
Dosis per mAs bør ligge indenfor :t5% for alle mAs indstillinger i området tOmAs til
200mAs.
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Eks~neringsautomatik:
Moderneeksponeringsautomatik
bør kunne afstedkommefilm med sammesværtning
indenfor :t0,2 uansettykkelse, højspænding,normal, eller med raster. Dette undersøges
hva. homogenefantomer af PMMA (perspex,plexiglas osv.) ved varierendetykkelser fra
2cm til 6cm, med de rørspændingerog teknikker der er klinisk relevante.Sammekassette
bør brugesved alle eksponeringerne(referencekassetten),
da der kan være forskellige
dæmpningereller følsomhedfra kassettetil kassette.Nettosværtningen(ND) måles3cm fra
kantenaf bordet imod brystvæggen,og bør ligge i intervallet 1,0 til 1,5. Der bør fmdes
mindst 4 korrektions indstillinger i hver retning fra nulværdien,og hvert trin bør give en
sværtningsændring
på 0,1-0,2.
Udst~r:
- PMMA-fantom på totalt 6cm's tykkelse, fordelt på lcm og 0,5cm' tykkelse.
- Densitometer
- Referencekassette
Målinger:
- Indstil højspændingog eksponeringsautomatik
ved typiske indstillinger (eller som
referencekassetten
plejer at blive testet).
- EksponerPMMA ved tykkelse 2cm, 3cm, 4,5cm samtved 6cm, uden at forandre
korrektionstrinnet, aflæsefter hver eksponeringmAs.
- Eksponer4,5cm PMMA ved den højspændingsom anvendesved normal teknik, ved
alle korrektionstrin (minimum to på hver side af normal), aflæsefter hver eksponering
mAs.
- Gentagfunktionstestmed 2-6cm PMMA for alle andreklinisk relevantehøjspændinger
og teknikker, aflæsefter hver eksponeringmAs.
Beregninger:
- For hver fremkaldt film aflæsessværtningen3cm fra kanten.
Bemærkninger:
PMMA stykkerneskal lavesmed en nøjagtighedpå :tO,lmm i tykkelse, samtmed
:tO,lmm i planhed.
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Stråledosistil br):stkirtelvæv:
Dosis til brystkirtelvævetberegnesud fra kendskabtil strålekvalitetog KERMA til luft ved
hudoverfladen.Det antagesher at brystet er sammensataf 50% fedt og af 50% kirtelvæv
samtat det er komprimeretunder eksponeringen.Dosis knyttes til en netto filmsværtning
på 1,0, efter eksponeringaf et 4,5cm homogentPMMA fantom. Dosis bestemmesfor alle
klinisk relevantekV.
Udst~r:
- Et homogent4,5cm tykt PMMA fantom
- Desitometer.
- Udvalgt filmkassetteder ligger nær gennemsnitteti følsomhed.
Målinger:
- Placer PMMA-fantomer på patientbordet,og eksponerreferencekassetten
ved indstilling
af automatikkenpå "normalbryst".
- Justerautomatikkentil en nettosværtningpå 1,0 på filmen aflæst3cm fra kanteni
centrum.
- Aflæs mAs.
Beregninger:
- KERMA frit i luft 4,5cm over bordet findes som produktet mellem aflæstmAs-værdi
ved nettosværtningog dose/mAsforholdet fra dosis per mAs testen.
- Ved kendskabtil halvværdilagetfor aktuel strålekvalitet,kan overgangsfaktorenmellem
KERMA frit i luft og DOSIS til brystkirtelvæv læsesfra Tabel 1.
HVL
mmAI

Komprimeretbrysttykkelse,mm
30

40

45

50

60

70

250
-

200
250

180
225

160
200

130
165

110
-

250

210
270

190
245

170
220

145
185

115
-

Mo-anode
0.3
0.4
W-anode
0.3
0.4

-

Tabel 1: Absorberet dosis til brystkirtelvæv i mGy per Gy KERMA frit i luft ved
indgangentil hud. Data gælderfor hårdt komprimeretbryst beståendeqf 50% fedt og
50% kirtelvæv.
Grænseværdier:
Stråledosistil brystkirtelvæv beregnetpå dennemådebør ved et godt optimeret system
være ~0.8mGy når der ikke benyttesraster og ~2.0mGy ved rasterteknik.
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Følsomhedaf film-skæml-fremkalders):stemet:
Følsomhedenaf det billedregistrerendesystemvarierer med strålekvaliteten,
objekttykkelsenog exponeringstiden.Målingen bør foretagesunder standardiserede
forhold, dvs med et 4,5cm tykt PMMA fantom og en rørspændingpå 25kV (eller den
spændingder er klinisk relevant). Med hensyntil det måletekniskeanbefalesdet at
fantometplaceresmidt mellem fokus og film. Exponeringenforetagessåledesat
nettosværtningenbliver 1,0, 3cm fra kantenved brystvæggen.Det er i praksis enkelereat
foretageto målinger lige over og lige under ND= 1 og herefter interpolere. Expositionen
eller snarereluftkermaenbestemmesi filmplanet direkte eller med TLD. H vis placering i
filmafstandikke er muligt korrigeres for dette senere.
Alle målinger foretages3cm fra kantenaf brystvæggen.
Udst~r:
- Jonkammer.
- Blyatblænding.
- 4,5cm PMMA.
- Løs filmkassette.
Måling:
-

-

Et 4,5cmPMMA placeresmidt mellemfokusog film.

Den løse filmkasetteplacerespå patientpladen.
- Oven på den løse filmkassetteplaceresjonkammeretmed centrum 3cm fra kanteni
retning parallelt med brystkassen.
- Der foretagesto eksponeringeren over og en under ND = 1.
- Film-Filmafstandenbestemmesog jonkammer-filmafstandbestemmes.
Beregninger:
- ND målespå de to film lige foran jonkammerog lige bagvedjonkammer og middel
udregnes.
- Der foretagesinterpolation for at mAs ved ND = 1.
- Der foretagesligeledesinterpolation for målt expositionmellem de to punkter og
expositionenfmdes ved de ovenfor beregnedemAs.
Grænser:
ND = 1 bør kunne opnåsved et luftkerma i filmplanet på ~70I1.Gy.Dette gælderfor
25kV's rørspændingog et 4,5cm PMMA-fantom.
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Test med billedkvalitetsfantom(NRT):
Den fysiske billedkvalitet bestemmesvha. et fantom. Fantometskal indeholdestrukturer
som tillader måling af den geometriskeopløsning,lavkontrast-detekterbarheden,
og den
numeriskeværdi af kontrasten,samt synlighedenaf anatomiskestrukturer som
mikroforkalkninger. Det er vigtigt at holde sig indenfor et megetsnævert
sværtningsområde
for at kunne sammenlignebilledkvalitetstests.Synsindtrykket påvirkes
stærktaf filmsværtningen.
Udst~r:
- NRT fantom
- Desitometer
- Mattsonkikkert
Målinger:
- Fantometbestrålessåledesat referencesværtningen
har en nettoværdipå 1,0, er det
sværtat opnå en nettoværdipå 1,0 kan eksponeringsautomatikken
evt. flyttes til et andet
punk under fantomet. For at forskellige fantomerskal kunne sammenlignesdirekte skal
referencesværtningen
ligge indenfor ::t:O,05.mAs ved målingennoteres.
Beregninger:
- Mål med desitometersværtningenunder: Baggrund,Alu, Cu, Pbl og Pb2.
- Beregnsom angivet kontrasten:

CAlu = DBg-DAlu'
DBg

C

Cu

=DBg-Dcu
S/ p=
D
'
Bg

Dpbl-Dpb2

DBg- DPbl

- Aflæs linierastereti hver retning

-

-

Aflæs mindste diameter af lavkontrastdetaljerne indenfor hver kontrastgruppe

Forsøgat sige noget om synlighedenat forkalkninger
Mål med densitometertrappekurvenfor kontrastmålingerneog atbild denne.
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Strålefelt:

Strålefeltetsstørrelseog position på filmplanet bestemmesfor alle klinisk relevante
kombinationeraf fokusvalg, blændereog fokus-film afstand.Målingen gennemføresved at
eksponereen eller flere kassetter.Patientpladensforkant markeresmed en klips.
Strålefeltetsforkant skal dækkehele filmen og ikke gå udenfor filmen med mere end 3mm.
Ved de øvrige sider bør filmens begrænsningerikke overskridesmed mere end 10mm.
Udst~r:
- Fluorescerendeskærm.
- Kassetteog film.
- Mønter eller klips til markering.
Målinger:
- På den fluorescerendeskærmtegnesen streg med en lineal ca. 2cm fra kanten. Stregen
læggesparallelt med patientbordetsforkant. Ved at dæmpebelysningeni rummet kan
man ved eksponeringpå manuelindstilling få et visuelt indtryk af strålefeltets
afgrænsninger.
- Herefter foretagesen eksponeringaf filmen, og markørerudlæggesog det kontrolleres
om filmen bliver eksponeretover hele fladen.
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Kompression:
Kompressionskraftenmåles og sammenlignesmed angivelsenpå røntgenudstyret.En
normal flad badevægtkan anvendestil formålet. For at hele trykket ikke skal være i et
punkt, hvorved udstyret kan beskadiges,bør man indlæggeet blødt materialemellem
kompressionsplader
og vægt (f.eks. luftfyldt plastik). Kompressionenskal udløsesstraks
ved påvirkning af "Release"knappen,samtved strømafbrydelse.
Udst~r:
- Badevægt
- Skumfyldt plastik, to badehåndklæder
eller "SleepOver".
Målinger:
- Der sammenlignesmed vægtenangivetpå udstyret
- Kraften skal være variabel op til mindst 200N (20,4kg) og højest300N (30,6kg).
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Sensitometertest:
Sensitometertesten
bør have mindst 15 trin og skal tegne sværtningenfra basisplus støj til
maksimalsværtning.Der skal være forholdsvis lige store trin mellem hvert trin dvs. 0,15
udtrykt ved logaritmen til forholdet mellem de to eksponeringer
Udstyr:
- Sensitometermed 21 trin, med en afstandpå O.15 i log relativ eksponering.
Sensitometretbør kunne eksponeremed bådeblåt og grønt lys.
- Et densitometer.
Målinger:
-

Hvis fremkalderen
er ny sendet par blankefilm igennemførst.

- Eksponerfilmen i mørkerummetmed lys som svarertil filmen (normalt grøn).
Emulsionen(den lyse side) skal ligge imod lyskilden. Eksponerden ene langside.Send
filmen gennemfremkalderenpå sammemådehver gang. (Enkelt emulsionsfilmskal
altid sendesind i fremkalderenmed emulsionssidennedad).
- Aflæs sværtningstrappenmed et densitometer.
- Optegnfilmens karakteristiskekurve.
Beregninger:

- Baggrundsslør
aflæsespå trin1, eller 2cmforantrin1 hvis der er forskelmellemdisse

~

værdier ( Den vandrettedel af foden på kurven)
- Følsomhed.Bestemmesfor logE-værdienved en bestemtND (nettosværtning)som regel
lig 1.
- Værdier for ND lig: 0,25; 0,5; 1,5; 2,0 beregneseller aflæses.
- Den gennemsnitligegradient for kurvens "tå" (0,25-0,5), kurvens rette del (0,5-1,5) og
for hele området(0,25-2,0) beregnesefter følgendeformel:
D2-D1
y= logE2-logE1

I

.
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Subjektiv billedkvalitetsvurdering
Den subjektivedel af billedkvalitetstestenvil blive varetagetaf to radiologer uafhængigtaf
hinanden.Der vil i forbindelsemed hver mammografiapparat
blive udtagetet tilfældigt
mammografibilledeinden for det sidsteår på to tilfældige dage. Hvis der indenfor det
sidsteår er sket ændringermed apparatur,film eller fremkaldervil billeder fra før denne
ændringikke blive udtagettil test. Radiologernevil vurdere billedkvalitetenud fra et antal
beskrevnekvalitetsparametreog give disseparametrekarakter fra O til 5.
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