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K.V. Optische Industrie "De Oude Delft" 
DELFT. 

Mammografie. 

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze en inrichting1 

5 voor het detecteren en registreren van horstkanker met behulp van 

Röntgenstraling, de z.g.n. mainmografie» 

Het is van groot belang, dat borstkanker in een zo vroeg noge-

lijk stadium wordt ontdekt, teneinde de gevolgen voor de getroffene 

zo gering mogelijk te houden. Hiertoe is een techniek om met rönt-

10 genstralen de raaamo te fotograferen ontwikkeld, waarbij met een. 

speciaal daarvoor geconstrueerde rontgenbron zeer kleine details en 

zeer lage contrasten kunnen worden gedetecteerd. Op deze wijze kan 

borstkanker of een. begin daarvan in een zeer vroeg stadium worden 

opgespoord. 

15 Sen bezwaarlijk neveneffect is echter,.dat de stralingsdosis? 

waaraan de te onderzoeken persoon wordt blootgesteld niet verwaar-

loosbaar klein is. Als gevolg daarvan ontstaat een - zij het geringe 

- kans, dat een dergelijk mammografiech onderzoek een nadelige in-

vloed op de patient heeft. 

20 Sommige onderzoekers schatten bij een geabsorbeerde stralings-

dosis van 1 Had per opname en 6 opnamen per onderzoek het aantal 

geïnduceerde carcinomen 1 op 10.000. Dit kan bij een onderzoek op 

grote schaal tot een niet.te verwaarlozen, aantal door het onderzoek 

veroorzaakte, carcinomen leiden. 

S5 .̂ it het bovenstaande is af te leiden, dat het gexirenst is over 

een onderzoekmethode te beschikken, die eenvoudig en betrouwbaar is 

en waarbij de benodigde stralingsdosis zo gering mogelijk is. 

Hiertoe wordt volgens de uitvinding een werkwijze voor het 

deteoteren en registreren van borstkanker gekenmerkt, door̂ -dat 

.30 , <je borst wordt bestraald met zachte röntgenstraling, waarbij de door-

gelaten stralenbundel wordt afgetast met een bevragend strookvormig 

* " 

scherm, en waarbij het beeld van het strookvormige scherm wordt op-

genomen met een meebewegende televisie-opneembuis en wordt weergege-

ven op een monitorbuis. 

35 Yolgens een nadere uitwerking van de grondgedachte" van de 
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; uitvinding wordt de werkwijze van de beschreven soort nog gekenmerkt, 
doordat het strookvormige scherm en de televisie-opneemtmis continu 
worden verplaatst. 

Een inrichting voor het toepassen van de werkwijze volgens de 
5 uitvinding wordt gekenmerkt door een vast opgestelde bron van zachte 

röntgenstraling; een röntgenstraling doorlatend oplegvlak voor de te 
onderzoeken horst; een freem, dat onder het oplegvlak kan worden be-
wogen en dat een strookvormig scherm draagt, waarmee door de beweging 
van het freem de röntgenstralenbundel kan worden afgetast, waarhij 

10 het freem tevens een optisch stelsel en televisie-opneembuis draagt; 
een monitorhuis; en een houder voor een fotografische film, waarop 
achtereenvolgens de heelden van de monitorbuis kunnen worden vastge-
legd voor hst verschaffen van een totaalbeeld, en waarbij de film en 
de monitorbuis ten opzichte van elkaar beweegbaar zijn, 

15 Verdere uitwerkingen van de grondgedachten van de uitvinding 
zullen in het onderstaande nog worden beschreven. 

In het volgende zal de uitvinding nader worden beschreven met 
verwijzing naar de bijgevoegde figuren. 

Fig. 1 toont een uitvoeringsvorm van een inrichting volgens de 
20 uitvinding, 

fig. 2 toont de wijze, waarop bij voorkeur de borst wordt afge-
tast, 

Pig. 1 toont een console 1, welke voedings- en besturingsmidde-
len voor de inrichting volgens de uitvinding bevat. De console 1 is 

J>5 voorzien van een drager 2, welke vier armen 3» 4» 5» 6-, heeft. De bo-
venstg arm 3 draagt een geschikte röntgenbron 7? die een bijzonder 
zachte röntgenstraling kan verschaffen. De tweede arm 4 is aan het 
uiteinde voorzien van een oplegorgaan 8 voor de. te onderzoeken borst. 
Dit oplegorgaan kan bestaan uit een eenvoudig röntgenstralen doorla-

30 tend vlak of uit een de borst omsluitend, aan althans één zijde open, 
kastje, zoals afgebeeld. 

De derde arm 5 vormt een loopbaan voor een nog nader te be-
schrijven freem 9. Tenslotte draagt de vierde arm 6 een houder 10 
voor een fotografische film 11, waarop het uiteindelijk verkregen 

35 beeld kan worden vastgelegd. 
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Terder is een patiënt F afgebeeld, ter verduidëlijking van de 
wijze, waarop het mammografisch onderzoek kan worden uitgevoerd. 
Tussen de röntgenbror. en de te onderzoeken borst kan nog een spleet= 
diafragma 12 geplaatst worden, zoals nog nader zal worden toegelicht. 

Het freem 9 kan op geschikte wijze zodanig worden bestuurd door 
zich in de console bevindende bestuxingsmiddelen of eventueel met de 
hand, dat het zich rollend of glijdend over de arm 5 kan bewegen. 
Daarbij verplaatst een op het freem gemonteerd scherm 1J zich onder 
het oplegorgaan 8 en derhalve onder de borst van een patiënt. 

Het scherm 13 is een op zichzelf bekend scherm, dat opvallende 
röntgenkwanten kan omzetten in lichtkranten. De door het scherm 
voortgebrachte lichtkwanten vormen een representatie van het röntgen-
schaduwbeeld van de onderzochte borst. Toor het weergeven hiervan 
wordt volgens de uitvinding gebruik gemaakt van een televisieketen. 
Hiertoe worden de lichtkwanten opgevangen met behulp van een zeer 
gevoelige televisieopneemcamera 14 en zichtbaar gemaakt met behulp 
van een monitorbuis 17» Hiertoe is'in de afgebeelde uitvoeringsvorm 
onder het scherm 13 een spiegel 15 geplaatstf die het licht kan rich-
ten op een vooroptiek 16, dat het beeld op de juiste grootte brengt 
om door de televisiecamera 14 te worden verwerkt. De televisiecamera 
is geplaatst op het freem 9 en volgt derhalve de verplaatsing van 
het scherm 13« 

Een isoconcainera die met voordeel kan worden toegepast als de 
camera 14 heeft-een fotokathode als detector met een kwanten-rendement 
van circa 20 Daardoor bestaat in principe de mogelijkheid met een 
vooroptiek met bijvoorbeeld 5 f" fotonenvangst een mammografie-inrich-
ting te ontwikkelen, die een stralingsdosis mogelijk taakt,, welke 
enige malen kleiner is dan die van bekende inrichtingen. 

Bij de realisering van een inrichting volgens de grondgedachten 
van de uitvinding doen zich enkele praktische moeilijkheden voor, 
welke voortvloeien uit het feit, dat de fotokathode van b.v. een 
2 inch isocon een beeldbreedte heeft van slechts 36 mm. De vooroptiek 
zou daardoor circa 5 x moeten verkleinen. Dit zou tot gevolg hebben, 
dat de gewenste 5 fotonenvangst niet zou kunnen worden verkregen. 
Bovendien is de contrastoverdracht van een televisieketen beperkt 



tot ca 400 Ip/beeldbreedte, terwijl een overdracht van 800 lp/beeld-
breedte noodzakelijk is om een betrouwbaar borstonderzoek mogelijk 
te maken. 

Beide bovengenoemde problemen zijn opgelost, doordat volgens 
de uitvinding met behulp van een 2,5 ^ verkleinend objectief het 
beeld uit een aantal gedeelten wordt samengesteld» 

Pig. 2 toont op welke wijze bij voorkeur het beeld wordt opge-
bouwd. Hiertoe is het scherm 13 strookvormig uitgevoerd en kan het 
freem 9» zoals reeds beschreven, zodanig worden bestuurd, dat het 
scherm 13 langs twee evenwijdige, aansluitende, banen de röntgen-
stralenbunael aftast» Door het scherm 13 in twee evenwijdige bewe-
gingen onder de borst B door te voeren volgens de pijlen in fig. 2, 
kan bij toepassing van een vooroptiek met een verkleining van 2,5 x 
een totale horizontale resolutie worden verkregen welke ca. 2x zo 
groot is als die welke bij afbeelding van de totale breedte zou 
worden verkregen. 

Doordat het af te taëten deel telkens is beperkt tot een smal 
strookje van bijv. 90 x 10 mm kan ook in vertikale richting een over-
eenkomstige resolutie worden verkregen als de vertikale afbuiging 
wordt aangepast aan de strookhoogte» 

Teneinde de stralingsbelasting van de patiënt zo veel mogelijk 
te beperken is tussen de röntgenbron en de patiënt een met het scherm 
meebewegend spleetvormig diafragma 12 geplaatst. Dit diafragma be-
perkt de primaire straling tot het gebied, dat door het scherm 13 
wordt bestreken. 

Bit biedt als bijkomend voordeel, dat de strooistraling sterk 
wordt onderdrukt, hetgeen bij de thans bekende systemen voor mammo-
grafie niet mogelijk is. 

De op de bovenstaande wijze verkregen strookvormige beeldjes 
worden ach tereonvol^n» voer/^cmn op <58ft mni iovhuia 1J, di& 
dezelfde beweging uitvoert als het scherm 1J en de camera 14, doordat 
de rnonitorbuis eveneens aan het freem 9 is bevestigd. 

Het beeld op de monitor zou eventueel direkt kunnen worden waar-
genomen, doch wordt bij voorkeur vastgelegd op een fotografische 
film 11 met behulp van daartoe geschikte optische middelen 18. 
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De film beweegt niet en heeft bij voorkeur zodanige afmetingen, dat -

achtereenvolgens alle strookvormige beelden, die tezamen een totaal-

beeld van de borst vormen, op de film tot één beeld kunnen worden ge-

ïntegreerd. Ia principe "bestaat ook de mogelijkheid de monitorbuis 

stil'te houden en de film de benodigde translaties te doen -uitvoeren. 

De beweging van het freem 9» Sus van het scherm 13, de camera 

14 en de monitor 17, kan zowel discreèt als continu plaats vinden'. 

Sen continue-aftasting biedt het voordeel, dat eventuele foutjes 

in het scherm 13 als vegen, met een daardoor lager contrast, worden 

weergegeven op' de film, zodat de kans op verwarring met een gedetec-

teerd carcinoom of een begin daarvan, klein is. 

Samenvattend kan worden gesteld, dat toepassing van een televi-

sieketen met strookvcrraige aftasting,; voor het verrichten van een 

borstonderzoek, de volgende voordelen biedt; 

1. de benodigde stralingsdosis is enkele malen lager dan bij 

bekende systemen? i 
2. door toepassing van een bewegend spleetdiafragma wordt de 

strooistraling onderdrukt, zodat een beter contrast wordt 

verkregen? 

3. de mogelijkheid is aanwezig om de snelheid van de beeldopbouw 

te besturen, waardoor de rontgendosis ter plaatse kan. worden 

aangepast aai de te onderzoeken borst; hierdoor kan behalve 

een harmonischer beeld een nog lagere stralingsbelasting voor 

de patiënt worden verkregen; 

4. structuuryuis van het rontgenscherm wordt evenals die van de 

" camera e& de monitor in hoge mate onderdrukt; 

5. diverse vormen van contouraccentuering en beeldharmonisatie 

zijn mogelijk door het videosignaal gedurende een aantal 

lijntijden van polariteit om te keren; 

6. langs elektronische weg kan gammakorrektie worden toegepast; 

. 7« &&ar de monitorbuis 17 een zeer helder beeld kan verschaffen, 

kan ongevoelig filmmateriaal met een groot zwartingsgebied 

en een fijne korrel worden toegepast-

8, het registratieproces kan met een extra monitor, worden ge-

volgd en, indien dit niet naar wens verloopt eventueel op-
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C O ïï C I TJ S I E S 

1. Werkwijze voor het detecteren en registréren'van borstkanker, met 

het kenmerk̂  dat de borst wordt bestraald met zachte röntgenstraling, waar» 

bij de doorgelaten stralenbundel wordt afgetast met een bewegend strook-

vormig scherm, en waarbij het beeld van het strookvormige scherm wordt op-

genomen-met een meebewegende televisie-opneembuis en wordt weergegeven op 

een monitorbuis. 

2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het strookvormi-

ge scherm en de televisie-opneembuis continu worden verplaatst. 

3- Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het strookvormi-

ge scherm en de televisie-opneembuis stapsgewijs worden verplaatst. 

4. Werkwijze volgens, één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, 

dat de monitorbuis op dezelfde wijze wordt bewogen als de opneembuis en 

het scherm, waarbij het monitorbeeld wordt vastgelegd op een stilstaande 

film, 

5. • Werkwijze volgens één der conclusies 1 t/m 3, met het kenmerk, dat 

de film ten opzichte van de monitorbuis wordt bewogen voor het vormen van 

een totaalbeeld. 

6. Werkwijze volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, 

dat de röntgenstralen via een corresponderend met de beweging van het scherm 

bewegend spleetdiafragma op de borst wordt gericht. 

7. Werkwijze volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, 

dat de tijdsduur gedurende welke elk objectdéel wordt geregistreerd momen-

taan wordt aangepast aan de plaatselijke fysieke opbouw van de te onder-

zoeken borat, 

8. Werkwijze volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat in de door het 

spleetdiafragma doorgelaten straling een filter voor röntgenstraling wordt 

aangebracht, dat over een gedeelte van het oppervlak van het diafragma 

uitsluitend de relatief harde straling doorlaat. 

9. Werkwijze volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, 

dat op het venster van de monitorbuis verschillende kleurfilters worden 

aangebracht en dat op kleurenfilm wordt geregistreerd. 
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10.- Inrichting voor het toepassen van de werkwijze volgens conclusie T, 
gekenmerkt door een vast opgestelde bron van zachte röntgenstraling; een 
röntgenstraling doorlatend oplegvlak voor de te onderzoeken borst; een 
freem, dat onder het oplegvlak kan worden bewogen en dat een strookvormig 

5 scherm draagt, waarmee door de beweging van het freem de röntgenstralen-
bundel kan worden afgetast, waarbij het freem tevens een optisch stelsel 
en televisie-opneembuis draagt; een .monitorbuis; en een houder voor een 
fotografische film, waarop achtereenvolgens de beelden van de monitorbuis 
kunnen worden vastgelegd voor het verschaffen van een totaalbeeld, en waar-

10 bij de film en de monitorbuis ten opzichte van elkaar beweegbaar zijn» 
11. Inrichting volgens conclusie 8, gekenmerkt door een tussen de rönt-
genbron en de borst aangebracht spleetvormig diafragma, dat, corresponderend 
met de beweging van het strookvoraige scherm, kan "bewegen* 
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