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Introduktion
Spredt stråling vides at forringe
billedkvaliteten i diagnostiske
røntgenbilleder. Traditionelle metoder til
reduktion af spredning er kollimering, der
benytter en luftspalte og/eller brug af et
antispredningsraster [1]. Best practices
inden for røntgenfotografering foreskriver
indblænding på hver undersøgelse [2],
og, selvom dette er praktisk, er det ikke
helt nok på grund af den spredning,
der forekommer i patienten. Ligeledes
er luftspalteteknikker nyttige [1], men
de er ikke praktisk ved sengen.
Antispredningsrastere er langt det
mest populære middel til reduktion af
spredning i bærbar billeddannelse, men
de udgør en udfordring for radiografen
(f.eks. placering og justering) og øger
dosis til patienten [1,3].
Et ny billedbehandlingsværktøj, SmartGrid,
er blevet udviklet, som kompenserer for
effekten af spredning af røntgenstråler i et
billede og giver resultater svarende til et
fysisk antispredningsraster. Figur 1 viser et
par brystkassebilleder optaget med bærbart
udstyr med raster (øverst til venstre), uden
raster (øverst til højre) og resultaterne med
SmartGrid (nederst til venstre).
Spredningsdistributionsbilledet (nederst til
højre) viser de områder af billedet, der er
mest berørt af spredningen (lysere tone).
SmartGrid-behandling estimerer
spredningsdistributionen og fjerner den,
hvilket resulterer i et billede med forbedret
kontrast. Mange fysiske faktorer påvirker
spredning: energispektret for strålen,
tykkelse og materialesammensætning for
objektet samt kollimering blot for at nævne
et par stykker. SmartGrid rummer disse
variabler automatisk og resulterer i
en billedkvalitet, der tilnærmer sig
antispredningsrasterens visuelle ydeevne.

SmartGrid-algoritmen
SmartGrid-algoritmen (Figur 2) er
en forbedringsalgoritme, som

forbedrer billedets kontrast ved at
undertrykke spredning i billedet. Det
grundlæggende koncept er at udvikle et
spredningsdistributionsbillede, som er en
repræsentation af den spredning, som er
indeholdt i billedet, og derefter trække det
fra det originale inputbillede.

Figur 1. Billede af brystkassen optaget med
bærbart udstyr optaget ved brug af et raster
(øverste venstre hjørne) og uden raster
(øverst til højre, rastereksponering 1,25x
ikke-raster), og derefter behandlet med
SmartGrid (nederst til venstre) med det
tilsvarende spredningsdistributionsbillede
(nederst til højre).
Spredningsdistributionsbilledet er udviklet
ved hjælp af oplysninger fra billedet
i både det lineære eksponeringsrum samt
dæmpningsrummet, der er en logtransformation af de lineære data.
Segmenteringen udføres for at fokusere
udviklingen af spredningsfeltet på relevante
anatomiske data og anvendes til at beregne
den gennemsnitlige lineære eksponering af
inputbilledet. De parametre, der anvendes
til at estimere spredningen, bestemmes.
Disse omfatter spredning-til-primærforholdet (SPR) og en krumningsparameter,
der anvendes til at styre forstyrrelse af
spredningsfordelingen ved udviklingen
af spredningsfeltet.
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Figur 2. Flowdiagram for SmartGrid-algoritme.
Spredningsdistributionsbilledet beregnes
baseret på den antagelse, at alle objekter,
der eksponeres til røntgenstråler, har
en grundlæggende spredningsdistribution,
der er kendetegnet ved et bestemt niveau
af energi og spredningsintensitetsvariationer
over hele objektets visningsfelt. Adaptiv
opdatering af spredningsintensiteten over
hele objektets visningsfelt udføres repetitivt
baseret på SPR-parameteren i et foreskrevet
antal iterationer.

Billedkvalitet med SmartGrid
Der blev udført et klinisk IRB-overvåget
studie ved University of Rochester Medical
Center med henblik på at evaluere
SmartGrid-behandlingens effekt ved hjælp
af vurdering af billedkvaliteten af par af
brystkassebilleder optaget ved hjælp
af bærbart udstyr med eller uden raster.
Patienter og raske forsøgspersoner, som
havde givet informeret samtykke og levede
op til inklusionskriterierne (alder over 18 år,
BMI over 25 og brystomkreds større end
90 cm, ikke-gravide kvinder samt ingen
historik for høj strålingseksponering), fik
udført undersøgelser af brystkassen udført
med bærbart udstyr og optaget med
og uden antispredningsraster. Brug af
raster/uden brug af raster blev anvendt
skiftevist over et tidsrum af dage for
de forsøgspersoner, der var indlagte
patienter, mens billedtagningen af raske
forsøgspersoner blev udført inden for en
tidsperiode på minutter. Teknikker blev
udvalgt og dokumenteret af radiografen på
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tidspunktet for undersøgelsen ved at følge
afdelingens retningslinjer i forbindelse med
plejestandarder.
To sæt parvise sammenligninger blev
evalueret (side om side) for hvert
billedpar med raster/uden raster: SmartGrid
(SG) vs. Raster (n=44) og SmartGrid vs.
standardbehandling (EVP Plus-behandling
tilgængelig i version 5.7, n=44).
Billedparrene blev vist til fem
thoraxradiologer (3 - 57 års erfaring),
der var godkendt af IRB, på et PACS i
randomiseret rækkefølge, og anatomiske
områder (retrokardiel, carina/luftveje, subdiafragma, brystvæg og lungeparenkym)
blev vurderet ved hjælp af en +/- 3punktsskala for foretrukket billede. For hvert
par valgte læseren billedet med den bedste
region (f.eks. retrokardiel) og bedømte
det som +/- 0, 1, 2 eller 3, hvor symbolet
+/- angav venstre eller højre skærm
(dvs. venstre foretrukket blev angivet med
negative tal), og tallets størrelse svarede til
graden af klinisk effekt (tabel 1). Læsere
havde fri mulighed for at panorere, zoome
og justere vinduesbredde og vinduesniveau
som ønsket. Efter fuldførelse af et
læserstudie blev svardata afkodet, så
positive værdier angav præference for
SmartGrid.
Derudover blev hver enkelt billede i parret
bedømt med hensyn til diagnostisk kvalitet
vha. en 4-punkts RadLex-skala [4] (tabel 2),
som tillod evalueringer med en decimal
(f.eks. 3,3) mellem heltalspunkterne.
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Venstre
foretrækkes

Højre
foretrækkes

Karakter

Definition

-3

Billedet til venstre foretrækkes i høj grad

-2

Billedet til venstre foretrækkes i moderat grad

-1

Billedet til venstre foretrækkes i mindre grad

0

Intet foretrukket billede

1

Billedet til højre foretrækkes i mindre grad

2

Billedet til højre foretrækkes i moderat grad

3

Billedet til højre foretrækkes i høj grad

Klinisk effekt

Ingen klinisk
effekt
Klinisk effekt

Tabel 1. Vurderingsskala for foretrukket billede.
Karakter

Betegnelse

Definition

1

Ikkediagnostisk

2

Begrænset

3

Diagnosticering

4

Eksemplarisk

Uacceptabel til diagnostiske formål. Få eller ingen klinisk brugbare
diagnostiske oplysninger (f.eks. kraftig undereksponering eller omfattende
bevægelsesartefakter) og bør gentages.
Acceptabel, med nogle tekniske defekter (bevægelsesartefakt,
kropshabitus/dårlig røntgenpenetration eller placering af patienten, men
stadig tilstrækkeligt til diagnostiske formål).
Billedkvalitet, som man kunne forvente rutinemæssigt ved billeddannelse
af samarbejdsvillige patienter.
Godt, egnet til diagnostiske formål. Billedkvalitet, der kan tjene som eksempel,
der skal emuleres.

Tabel 2. Diagnostisk kvalitet, RadLex-vurderingsskalaen.

Resultater af klinisk undersøgelse
I gennemsnit ses ingen signifikant forskel
i foretrukket billede mellem SmartGrid
og antispredningsraster (gennemsnitlig
difference = 0,0, 95% CI [-0,12, 0,12],
p = 0,941) med en gennemsnitlig
rasterdosisfaktor på 2,1x (dvs. at SmartGrideksponeringerne i gennemsnit blev optaget

med ca. halvdelen af rasterdosen).
Figur 3 er et eksempel på SmartGridbehandling (venstre) sammenlignet med
rasterbillede (højre), som blev optaget
med ca. 3,5x SmartGrid-dosis. Den
gennemsnitlige samlede forskel i foretrukket
billede var 1,0. Tabel 3 opsummerer
forskellen i parvise forskelle for de
anatomiske områder.

Figur 3. SmartGrid-billede (venstre): 95 kVp, 2,5 mAs, 61" SID, sammenlignet med
rasterbillede (højre): 110 kVp, 4 mAs, 58" SID. Den gennemsnitlige samlede forskel
i foretrukket billede er 1,0.
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Foretrukket billede,
raster vs. SG
Samlet
Retrokardiel
Carina/luftveje
Sub-diafragma
Brystvæg
Parenkym

Gennemsnitlig
difference
0,0
-0,2
-0,2
-0,1
0,1
0,1

Konfidensinterval

p-værdi

Konklusion

-0,12, 0,12
-0,28, -0,05
-0,29, -0,06
-0,18, 0,04
0,04, 0,23
-0,29, 0,17

0,941
0,007*
0,003*
0,186
0,004*
0,170

Ingen forskel
Til fordel for raster
Til fordel for raster
Ingen forskel
Til fordel for SG
Ingen forskel

Tabel 3. Bedømmelsesresultater for foretrukket billede, SmartGrid vs. raster (* angiver statistisk
signifikans ved en alfanumerisk risiko for 5%).
Forskellen i bedømmelser af
diagnostisk kvalitet af SmartGrid vs. Raster
var signifikant til fordel for SmartGridbehandling (gennemsnitlig difference =
0,03, 95% CI [0,00, 0,05], p = 0,044).
Ikke overraskende er resultatet, at
SmartGrid-behandlingen samlet
er betydeligt mere foretrukket i
forhold til billeder uden SmartGridforbedring (gennemsnitlig difference = 0,8,
95% CI [0,69, 0,84] p < 10-3) samt for alle
anatomiske områder (alle p-værdier < 10-3).

Ligeledes var diagnostiske kvalitetsforskelle
signifikant til fordel for SmartGrid (p < 10-3).
Figur 4 illustrerer et typisk udseende af
brystvæggen som set i et billede med
SmartGrid (venstre) og det tilhørende
rasterbillede (højre). Spredning i
denne region har potentialet til at
reducere visualisering af brysthinden
og knoglestrukturerne på den udvendige
del af brystkassen.

Figur 4. Brystvæg som eksempel. SmartGrid (venstre): 90 kVp, 2,6 mAs, 60" SID; Raster
(højre): 110 kVp, 4 mAs, 68" SID.
Figur 5 viser den retrokardielle region i et
billedpar bestående af SmartGrid-billede
(venstre) og rasterbillede (højre). Den
tilsyneladende manglende kontrast i
rasterbilledet er sandsynligvis forårsaget
af forkert justering af rasteret, der
illustrerer, hvorfor en softwareløsning til
spredningskompensation er en stor fordel
på intensivafdelingen.
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Figur 6 er en anden bærbar
brystsammenligning med SmartGridbehandling til højre, standardbehandling af
det samme billede uden SmartGrid aktiveret
og rastereksponering vist til højre. Bemærk,
at billedet uden raster blev optaget ved ca.
halvdelen af rastereksponeringen.
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Figur 5. Retrokardiel som eksempel. SmartGrid (venstre): 95 kVp, 3,2 mAs, 72". SID;
raster (højre) 112 kVp, 7,2 mAs, 72" SID.

Figur 6. SmartGrid (venstre, 95 kVp, 2,2 mAs, 65" SID) og behandling uden SmartGrid
(midterst) sammenlignet med gitter (højre, 105 kVp, 3,2 mAs, 65" SID).

Konklusion
SmartGrid-behandling leverer billedkvalitet, der svarer til billeder optaget med et
antispredningsraster ved en reduceret patientdosis, når der foretages brystkassescanning ved
sengen. Fordelene ved rasterlignende billedkvalitet uden brug af et antispredningsraster kan føre
til forbedret arbejdsgang og nem scanning for radiografer, og skaber en win-win-situation for et
travlt hospital.
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