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APSTRAKT 
 
 

Во докторската дисертација се извршени истражувања на влијанието на 
физичките параметри врз квалитетот на мамографските слики и на депонираните дози кај 
пациентите. За да се достигне висок квалитет на мамографските  слики (приказ на 
калцификати со големина од 0.15 mm и визуелизација на најмали патолошки промени) 
при најмала можна доза, потребно е да се оптимизираат  сите параметри на процесот на 
добивање на сликата (енергетскиот спектар на кој се снима дадена дојка, изборот на 
комбинацијата филм-засилувачка фолија, условите на процесирањето на филмот,  итн).   

Најголемиот дел од експерименталната работа е извршен во Универзитетската 
клиника за радиологија во Скопје каде што постои соодветна опрема за спроведување на 
овие истражувања (мамографи SIEMENS Mammomat 3 и HOLOGIC Affinity), опрема за 
сензитометриска анализа на филмовите и на нивното процесирање, опрема за мерење на  
дозиметриските параметри (јонизациони комори Magna, RTI Electronics,  комора 
TW77337 PTW, повеќенаменски полупроводнички детектор MPD RTI Electronics,  итн.). 
За реализирање на целите на дисертацијата, беше изработен протокол за тестирање на 
перформансите и исправноста на мамографите.  

 Пресметувањето на дозите е направено со програмата Breast Dose Calculator and 
Database (NHS Breast Screening Programme, UK).  

Со цел да се оптимизираат параметрите на снимањето, со програмата Spectrum 
Processor SRS-78(UK) беа направени симулации на рендгенски спектри кои се користат 
во мамографијата. Беше разработена сопствена програма за оптимизирање на 
параметрите на снимање (напонот и струја x време параметарот, кои  во текстот скратено 
ќе се означуваат со kVp и mAs) во однос на дозата и на квалитетот на сликите. Врз основа 
на симулациите и експерименталните мерења со фантоми, определени се вредностите на 
техничките параметри (kVp,  mAs  и други) за секоја дебелина на дојките, како и нивното 
влијание врз влезната воздушна керма (Entrance Surface Air Kerma – ESAK) и средната 
жлездена доза (Mean Glandular Dose – MGD).  

 Воведен е нов протокол за избор на параметри за снимање, со кој што напонот на 
снимање е намален во просек за 4 kV, a зголемена е вредноста на mAs-параметарот во 
просек за 2 пати, зголемено е поцрнувањето на сликите. Покажано е дека новиот 
протокол обезбедува слики со поголем контраст и што ги исполнуваат сите европски 
критериуми за квалитет. 

Воведена е метода за оценување на квалитетот на сликите со меѓународно 
признати фантоми за акредитација  (фантом RMI 156) како и други фантоми кои 
симулираат просечна дојка. 

Имплементирани се методи за пресметување на средната жлездена доза за 
стандардна дојка со употреба на PMMA (Polymetil Methacrylate, Perspex)  фантом; Методи 
за пресметување на дозата за дојки со различна дебелина преку мерења со  PMMA 
фантоми со различна дебелина; Воведена е дозиметриска метода за пресметување на 
дозите за реални дојки со  користење на вредностите на параметрите на експозиција и на 
конверзионите фактори.  

Воспоставена е  корелација меѓу ESAK и MGD  со дебелината на дојката при 
полуавтоматскиот и автоматскиотт  мод на снимање. Утврдено е дека при двата мода на 
снимање, ESAK и MGD за стандардните дојки, не ги надминуваат пропишаните eвропски 
вредности . 

Од направените дозиметриски истражувања на реални дојки, утврдено е дека 
европските препораки  за користење на PMMA фантом од 45 mm (кој симулира просечна 
дебелина на дојките) одговара на просечната дебелина и состав на снимените дојките на 
Универзитетската Клиника за радиологија.  

 
 

Клучни зборови: мамографија, оптимизација, квалитет на слика, ESAK, MGD. 



ABSTRACT 
 

 This PhD thesis concerns the influence of physical parameters upon images 
quality and delivered doses to patient in mammography. It is necessary to optimize all 
parameters in mammography process (X-ray spectra, film/screen combination, film 
processing etc) in order to achieve  high image quality, visualization of calcification 
with the size of 0.15 mm and small pathological signs, but with the lowest possible 
dose. 

 The main part of the experimental work was done at the University Clinic of 
Radiology, Skopje, where there is appropriate equipment for research: mammography 
machines SIEMENS Mammomat 3 and HOLOGIC Affinity, sensitometry equipment, 
ionization chambers Magna (RTI Electronics) and TW77337 PTW, solid-state MPD 
detector (RTI Electronics).  

 A protocol was designed for testing of the performances and functionality of 
mammography machines. Dose calculations were performed by The Breast Dose 
Calculator and Database software (NHS Breast Screening Programme, UK). In order to 
optimize the physical parameters of mammography examination (voltage- kVp and 
current · time parameter - mAs) in terms of image quality and dose, X-ray spectra were 
simulated with Spectrum Processor SRS-78(UK) programme. Based on simulations and 
experimental measurements, kV and mAs values were determined for the whole breast 
thickness range and their influence on Entrance Surface Air KERMA (ESAK) and Mean 
Glandular Dose (MGD) were inquired. 

 A new technical protocol was established for choosing of parameters. On 
average the kVp were decreased for 4 kV, while the mAs parameter was increased 
twofold and optical density of the image was increased. It was determined that the new 
protocol provides images with higher contrast and meets European image quality 
criteria. 

 A method was established for image quality assessment with International 
accreditation phantoms RMI 156 and others phantom that simulate attenuation of breast 
tissues. 

The following methods were implemented:  for calculation of standard MGD 
using PMMA (Polymetil Methacrylate, Perspex) phantom; method for MGD calculation 
for different breast size using PMMA phantoms with different thickness, and method 
for dose calculation for real breast using post exposure parameters and conversion 
factors. 

A correlation was established between ESAK, MGD and breast thickness for 
semi automatic and automatic method of choosing of parameters. For both methods 
ESAK and MGD do not exceed the European reference levels. 

The dosimetric research on MGD-breast thickness, determined that European 
recommendations for using 45 mm PMMA phantom, that simulates average breast 
thickness in EU, suits to average breast thickness and composition examined at the 
University Clinic of Radiology, Skopje. 

 

Key words: mammography optimization, image quality, Air Kerma, MGD. 



 

  
ПРЕДГОВОР 

 
 Императив на 21-иот век е поздрав, подолг и поубав живот. За негово успешно 

реализирање ангажирани се човечки, научни и технички ресурси. Во тоа настојување се  

добиени повеќе битки со многу болести. 
 

 Но, битката со големиот убиец - ракот сè уште трае и се води паралелно на два 

фронта: eдниот за наоѓање на нови поефикасни тераписки средства, а другиот за 

развивање на нови и подобрување на постоечките дијагностички методи, како што се тоа 

мамографијата, ултразвукот и магнетната резонанца кога станува збор за ракот на 

дојката. 

Од непроценлива важност за крајниот исход на болеста е што порано откривање и 

коректно дијагностицирање. Патот до дијагнозата има 3 важни етапи: 

- Одлуката на пациентот да се јави на лекар; 

- Изведување на дијагностичката постапка (снимање) и 

- Анализирање на дијагностичката информација и донесување на заклучок. 

 

Во Македонија досега се правени напори за подигање на нивото на свеста и на 

информираноста на популацијата  во врска со ракот на дојката (инфромирање за тоа кои 

се ризични фактори, негување на навики на самопреглед, запознавање  со првите 

манифестации на болеста и сл.). Се организираат кампањи за бесплатни мамографски 

снимања и ехо преглед на дојката за жени над 40 години. Истовремено, специјалистите 

радиолози постојано се усовршуваат за ултразвучната и мамографската дијагностика, 

следејќи ги европскитите стандарди. За да може сето тоа да се ефектуира, важен 

предуслов е добивање на квалитетна мамографска слика, со максимална дијагностичка 

информација. 
 

 Малку веројатно, но е вистинито дека и самиот мамографски преглед, по неколку 

години може да индуцира рак на дојката.  
 

Меѓутоа, досега не беа направени никакви стручни испитувања на техничкиот и 

на дијагностичкиот квалитет на мамографските слики.  Не беа направени мерења за 

дозата што ја добива пациентот при снимањето. Ниту пак беа направени тестирања на 

перформансите и исправноста на мамографите системи и условите на процесирање ан 

филмовите.  
 

 Dлабоко сум уверена дека напорите за подобрување на квалитетот на 

мамографските слики, воведувањето дозиметриски методи и европски стандарди во 

мамографијата, веќе даваат позитивни резултати.     



.                                                                                  ВОВЕД                                          Актуелност  на  темата 

1. ВОВЕД 

1.1 АКТУЕЛНОСТ НА ТЕМАТА 

Примената јонизирачките зрачења во медицината се покажа како моќно 

дијагностичко и терапевтско средство. Дијагностичките методи засновани на 

примената на рендгенското зрачење се незаменливи, па се смета дека оваа состојба и во 

блиска иднина нема многу да се промени. Радијационите дози од дијагностичката 

радиологија имаат најголем придонес во колективната доза од сите вештачки создадени 

извори на јонизирачко зрачење. Затоа, радијационата сигурност мора да биде 

интегрален дел од практиката во дијагностичката радиологија со што се истакнува 

нејзиниот интердисциплинарен аспект. Потребно е особено внимание да се воспостават 

критериуми во дијагностичката практика во која се инкорпорирани интернационално 

прифатените стандарди во радијационата заштита [1]. 

Многу истражувања во оваа област придонесоа за подобро разбирање на 

импактот на  зрачењата врз живите организми. Науката располага со доволно сознанија 

за стохастичките и детерминистичките ефекти  што произлегуват од дејството на 

зрачењето врз ткивата. Студиите за последиците од настаните во  Хирошима, Нагасаки, 

Чернобил и други, индицираат дека ризикот од радијација е повисок од оној со кој се 

сметаше порано [2,3]. Тие сознанија упатуваат на консеквентно  намалување на 

прифатливата доза на која може да се изложи организмот.   

Терминот “ризик“ обично се користи како синоним за веројатноста да настане 

изразито штетен ефект, главно фатален канцер и некои наследни оштетувања. 

Прифаќањето на ризикот поврзан со медицинска изложеност на радијацијата е условен 

од придобивките од нејзиното користење во дијагностички цели [4]. 

 Неколку меѓународни програми ја истражуваат статистиката на смртност од рак 

поради изложеност на јонизирачки зрачења [5]. Генерално,  се смета дека  фатален рак 

може да се развие во 1 од 8000 индивидуи изложени на  10 mSv. Во ова општо 

расудување е занемарен фактот дека радијациониот ризик зависи од многу специфични 

и индивидуални фактори: разлика во половите, разлики во генетското потекло, ефектот 

на возраста при изложувањето, фракционирање на дозата како и заеднички ефекти на 

радијацијата и другите агенси.  

Неколку меѓународни научни и технички организации изготвија основни 
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безбедносни стандарди за радијациона заштита формулирани во "International Basic 

Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation 

Sources" (Basic Safety Standards), публикувани од International Atomic Energy Agency 

(IAEA).  IAEA во соработка со World Health Organization (WHO) и други, има 

статутарна одговорност за воспоставување и практична имплементација на овиe 

стандарди. Нивно фундаментално нивно барање е оптимизација на радијационата 

заштита на пациентите подвргнати на медицинскo зрачење.  Програмата за радијациона 

заштита на пациентите (TECDOC-796, Radiation Doses in Diagnostic Radiology and 

Methods for Dose Reduction, 1995, IAEA) има за цел редуцирање на  дозите на 

пациентите, но притоа и балансирање на квалитетот на сликите.  

За имплементацијата и примената на овие стандарди во сите медицински 

процедури  задолжени се официјалните државни здравствени органи и медицинските 

установи.   

Меѓународната комисија за радијациона заштита  ICRP (International Commission 

for Radiological Protection)  дава препораки што се засновани на достапната научна 

литература и на податоците на  Научниот Комитет при Обединетите нации за ефектите 

од атомска радијација UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Еffects of 

Atomic Radiation). ICRP препорачува Diagnostic Reference Level (DRL), или 

дијагностички референтни вредности (ДРВ) на озрачување и методите на 

оптимизација во заштитата при медицинското изложување на пациентите и 

медицинскиот персонал.  

 Се поставува прашањето што е суштината на таа оптимизација во 

дијагностичката радиологија? Основата ја чини изнаоѓањето на компромис меѓу 

квалитетот на дијагностичката  информација што ја дава рендгенската слика и дозата 

што ја прима пациентот. Имено, треба да се обезбедат дијагностичките барања за да се 

постави коректна дијагноза, но тоа да се направи при најмала можна доза. Но, 

постигнување на добар квалитет на рендгенската слика е сложена работа затоа што 

зависи од многу технички и човечки фактори. Стручните и научни тела кои се 

занимаваат со проблемот на заштитата од штетното дејство на јонизирачките зрачења 

во медицината предлагаат референтни вредности на дозите и протоколи на снимање со 

што би обезбедил најголем сооднос корист / штета за пациентот. 

Меѓународните регулаторни тела за заштитата од радијација имаат воспоставено 
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критериуми за вредностите  на одредени величини што  влијаат врз дозата кај 

пациентите [6]. Имено, се мерат неколку дозимтетриски параметри и се одредуваат 

дозите за секој тип на снимање што ги добиваат пациентите со просечна големина. 

Воведувањето на дијагностички референтни вредности (ДРВ) за дозите во 90-тите 

претставува прв и значаен чекор во радиjационата заштита на пациентите.  Овие 

референтни вредности беа воспоставени со цел  полесно да се идентификуваат 

ординациите и радиолошките процедури кај кои што се неоходни корективни мерки. 

Бидејќи во Р Македонија сè уште не се воспоставени ДРВ,  се преземаат европските.  

Но, како да се постават национални референтните нивоа? Разликата во 

големината на пациентите, перформансите на апаратурата и техниката на снимање, 

доведува до појава за еден ист тип на снимање, од ординација до ординација дозите да 

се разликуваат неколкукратно.    

Прагматичните Англичани одлучиле како референтно ниво за одредено снимање 

(за просечно голем пациент) да се зема онаа вредност на дозата  што  се среќава кај три 

четвртини од ординациите [7]. Па така, се смета дека дозата не е оптимална ако во 

некои рендген кабинети таа е поголема од референтната вредност и треба да преземат 

корективни мерки.  

Општо земено, дозите што се користат во дијагностичка радиологија  се 

релативно ниски, но големиот број на прегледи и пациенти даваат значителен 

радиолошки импакт врз населението. Во последните две декади направени се големи 

напори да се намали колективната ефективна доза што потекнува од рендгенската 

дијагностичка практика. Но, тоа не вроди со значителни резултати затоа што сè повеќе 

и повеќе се вршат покомплески прегледи  и испитувања поврзани со зрачење и сé 

поголем е бројот на лицата што се снимаат.   

 Според податоците на UNSCEAR, во последните години забележливо е дека има 

промена вo типот, начинот и фреквенцијата на дијагностички процедури во 

дијагностичката радиологија, но и промени во нивоата на дозите кај поединци . Тоа е 

условено од унапредувањето на техничките уреди како при производството, така и при 

детекцијата и контролата на рендгенското зрачење. Според податоците, бројот на 

рендген дијагностички прегледи на 1.000.000 жители се движи од 1.400 кај 

најразвиените земји до неколку десетини во неразвиените земји на годишно ниво. За 

целата светска популација, бројот на прегледи на годишно ниво е 1,9 милијарди што во 
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просек одговара на 330 прегледи на 1.000 жители. Евидентен е порастот на бројот на 

прегледи во многу земји, дури и кај неразвиените. Вкупната колективна годишна доза 

се проценува на околу 2,22 милиони човек сиверти што одговара на просечна доза од 

околу 0,4 mSv per capita.  

 И покрај сите напори и сознанија, може да се констатира дека сè уште  има 

неодoстаток од систематски знаења и утврдена методологија на мерење при одделни 

рендгенски процедури. Тоа го укажува и Medical Exposure Directive 97/43, 

EUROATOM, тело при Советот на европската унија, на каде што покрај другото, се 

констатира потребата од создавање и имплементација на национални критериуми за 

утврдување на квалитетот и оптимизација на заштитата на пациентите и на 

професионално изложените лица.  

 Истражувањата што се предмет на оваа докторска дисертација во најголем дел 

се извршени на Универзитетската Клиника за радиологија во Скопје. Во Servizio di 

Fisica Sanitaria Ospedаli Riuniti di Trieste (десет месечен престој) беа изучувани и 

усовршување методите. Проверка на резултатите и на некои методи е направена во 

Department of Medical physics, St.Bartholomew’s Hospital, London (три месечен престој); 

Споредба на резултатите и уточнување на методите направени во Националниот центар 

за радиобиологија и радијациона заштита во Софија. 
 

1.1.1. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ТЕМАТА 
 

Според податоците на WHO, инциденцата на канцерот на дојката е на второ 

место после канцерот на белите дробови. Во развиените земји секоја осма жена добива 

канцер во текот на животот. Крајниот исход од болеста, времето на преживување и 

цената на третманот, зависат од стадиумот на дијагностицирање на болеста.  

Мамографијата претставува снимање на дојката со рендгенски зраци и е 

најсупериорна imaging-техника за прикажување на најмалите детали во споредба со 

компјутерската томографија, магнетна резонанца и ехо-томографијта. Таа е метода 

на избор за преглед на дојките кај симтоматските или асимптоматските (screening) 

пациенти затоа што може да ги прикаже знаците на болеста пред било каква клиничка 

манифестација [8]. Мамографската слика може да прикаже калцификати со големина 

0,16 mm во просечно голема дојка. За да се детектираат најмали  патолошки промени, 

пресудна важност има квалитетот на сликата.   
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За да се обезбеди оптимален квалитет на мамографките слики, во сите развиени 

земји во светот законски се воведени процедури за годишна контрола на квалитетот на 

мамографските апарати, техниката на снимање и обработката на сликата. Европската 

комисија издаде и посебен документ (CEC Document EUR 16260).  

При мамографската техника, поради малиот износ на расејување на 

рендгенските зраци во однос на другите методи, речиси целокупната доза се депонира 

во дојката. Дојката е радиосензитивен орган и треба да се води сметка за добиената 

доза при изведување на мамографијата. Радијациониот ризик за пациентите  е 

пропорционален со вредноста на дозата. Најголем ризик за радијационо индуцирана 

карциногенеза има жлезденото ткиво. ICRP (International Comission for Radiation 

Protection) во 1987 година ја препорачува просечната жлездена доза (Mean Glandular 

Dose или Average Glandular Dose) како релевантен параметар за процена на 

радијациониот ризик за просечна дојката (50% жлездено, 50% масно ткиво), кој што се 

користи и  денес. 

 Регулативите за медицинска изложеност на радијација наложуваат  користење 

на рендгенската апаратура  на  таков начин за да се добие висок квалитет на сликата, а 

притоа дозата да биде што е можно помала почитувајќи го АLARA (As Low As 

Reasonably Achievable) принципот. Добиената слика и дозата кај пациентот 

претставуваат краен резултат од сите фактори во мамографскиот процес.  

Ова има посебна важност во мамографијата. IAEA координираше истражувачки 

проекти за оптимизација на заштитата во мамографијата во некои источноевропски 

земји [9] кои имаа за цел воспоставување на норми за: 

- контрола на квалитетот на мамографската апаратура; 

- техниката на снимање; 

- квалитетот на сликата и условите за нејзина евалуација; 

- дозиметрија на пациентите. 

Резултатите од проектите придонесоа за  редуцирање на дозата во просек за 

25%, без да се деградира квалитетот на мамографската слика. 

Во Македонија во последните години бројот на мамографски апарати е 

четирикратно зголемен, но за жал речиси без исклучок, со помалку или повеќе 

користени апарати. И уште полошо, истите беа ставани во практична употреба без 

претходно да бидат направени тестирања за техничка исправност и поставени  
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стандарди за квалитет. Од друга страна, како резултат на разни кампањи и 

популаризација на оваа дијагностичка метода, сè поголем е бројот жени на кои што им 

се прави мамографија.  

Во Македонија има вкупно 40 мамографи и до почеток на оваа дисертација не 

беа направени никакви истражувања за квалитетот на мамографските слики, ниту пак 

за износот на просечната доза што се добива при снимањето. Второ, досега немаше 

никакви истражувања за оптимизирање на физичко-техничките параметри на 

снимањето за да се подобри и стандардизира односот квалитет на сликите/добиена 

доза. Ниту пак се водело сметка при комбинирањето на типот на филмот и типот на 

засилувачките фолии. 
 

1.1.3. МЕТОДИ  И ОПРЕМА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО: 

 Во истражувањето се применети : 

1. Протоколот на Велика Британија IPEM (Institute of Physics and Engineering in 

Medicine), Report 89 “The commissioning and Routine Testing of Mammographic 

X-ray Systems” 2005); 

2. Европскиот протокол  “European guidelines for quality assurance in 

mammography screening” 2005 

3. Европскиот протокол за Дозиметрија во мамографијата ("European Protocol 

on Dosimetry in Mammography" (EUR16263 - 2004) 

Користена е следнава опрема: 

- Мамографски апарати на Клиниката за радиологија,  

- мамографски филмови FUJI AD M, FUJI UM-MA KODAK MIN R S, KODAK 

MIN R 2000, KODAK MIN R EV,  

-  касети AGFA HD S, KODAK MIN R 2, KODAK MIN R2000, KODAK MIN R EV, 

- Barracuda кабинет  со MPD (Multi Purpose Detector, R100 јонизациона комора, 

- RMI 156 фантом, Plexiglas -фантоми, Al –филтри, 

- Tест објекти за резолуција и за квалитет на сликата, 

- Сензитометар (Sensi X), дензитометар (Densi X), дигитален термометар, 

- Програм за пресметување на дозата (Breast dose survey software), 

- Програм за симулирање на РТГ- спректри (Spectrum Processor SRS-78). 
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Беа тестирани е техничката исправност на мамографските ситеми за сите 

параметри за генераторот: конзистентност, прецизност итн.); за РТГ-цевка, (енергетски 

карактеристики на рендгенскиот сноп, полудебелина на атенуација (Half Value Layer-

HVL), големина на фокалното петно (фокус), радијационен излез (output); геометрија 

(поклопување на светлинското со зрачното поле, зрачното поле со рецепторот на 

сликата, поставеност на цевката итн); системот за автоматска контрола на 

експозицијата-AEC; сензитометриска анализа на условите за процесирање на 

филмовите т.е. определени се физичките параметрите за процесирање на филмот 

(контраст, осетливост, поцрнување, основно потемнување). Направено е испитување на 

компатибилноста на филмовите со засилувачките фолии. Воведена е нова метода за 

дозиметрија во мамографијата со користење на конверзиони фактори  што ја претвараат 

упадната воздушна керма (Icident Air KERMA) во MGD (Mean Glandular Dose) за секоја 

снимена дојка со дебелина од 2-9 cm.  Воведена е метода  за индиректно мерење и 

пресметување на MGD за просечна дојка користејќи фантом што симулира просечна 

дојка [10]. 

Квалитетот на сликата е оценуван според четири физички параметри: контраст, 

резолуција, видливост на ниско контрастни објекти и апсорбирана доза кај пациетот. 

Високиот контраст е предуслов да се видат малите разлики во густината на ткивото на 

дојката. Високата резолуција и малиот шум  на сликата овозможуваат да се видат мали 

калцификации во дојката. Снимање со  ниско енергетски X-зраци (помал напон на 

рендгенската цевка) во принцип ќе го подобри односот контраст/шум но, од друга 

страна ќе ја зголеми дозата. За да се добие оптимален дијагностички квалитет при 

прифатлив радијационен ризик, се ограничува износот на шумот преку дефинирање на 

минимален контраст, при кој што објект од 6 mm мора да биде видлив, ако истиот има 

1.5% контраст на сликата [11]. Проценет е општиот квалитет на мамографските слики и 

способноста за детектирање на фибрози, тумори и калцификати, како и резолуцијата на 

системот.   

Поради големата анатомска различност на дојките, изборот на најсоодветен 

енергетски спектар (пик на напонот – kVp и струја x време – mAs) при снимањето не е 

едноставна работа.  Во Македонија во 95% од ординациите се врши мануелен избор на 

параметрите, иако најчесто има техничка можност за автоматски избор од страна на 

апаратот барем на еден од параметрите [12]. При мануелниот избор на параметрите, 

уделот на човечкиот фактор е голем и дополнително ја усложнува оптимизацијата на 
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мамографскиот процес. Затоа e неопходно воспоставување на најоптимален сет на 

параметрите на снимање во зависност од перформансите и состојбата на мамографот и 

од комбинацијта филм/засилувачка фолија. 

Дозите што се добиваат при мамографското снимање се различни за секоја дојка 

и зависат од исправноста на мамографскиот апарат, енергетскиот спектар при 

снимањето, големината и составот на дојката итн. 

Процесирањето на филмот исто така има значаен удел во крајниот квалитет на 

сликата.  Несоодветните хемиски реагенси, температура и време на процесирање 

резултираат во несоодветно поцрнување на филмот што има директна последица врз 

контрастот на филмот [13]. Користењето на несоодветна комбинација на 

филм/засилувачка фолија ги деградира и контрастот и резолуцијата и влијае на дозата 

кај еден ист мамограф, за една иста дојка да се разликува повеќе од 50%. 
 

1.1.4. ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО   

  Утврдување на  перформансите  на мамографските системи што се во широка 

употреба во државата; 

  оптимизирање  на процесот на снимање  на пациентите; 

  воведување стандарди за квалитет на сликите; 

  утврдување на вредности на техничките параметри за оптимален однос 

квалитет  на сликата / доза за одредена мамографска  ординација; 

  препораки за општи минимални перформанси на мамографските системи што 

се ставаат во употреба; 

  процена и споредба на квалитетот и компатибилноста на касетите и на 

филмовите што се користат; 

  воведување на стандарди  за квалитетно  процесирање на филмовите; 

  имплементација на методи за пресметување на доза со употреба на фантом 

што симулира просечна дојка; 

  имплементација на методи за пресметување на дози кај дојки со различна 

големина преку користење на фантоми; 

 утврдување на компатибилноста на  европските пропишани критериуми за 

просечна дојка кај  популацијата во Р. Македонија; 
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 воведувањето на дозиметријата  со користење на конверзиони фактори, што 

овозможува пост-експозиционо пресметување на просечната доза за секој 

пациент и 

 утврдување на оптималните параметри на снимање кај даден мамографски 

систем за просечна дојка и за оптимални параметри за одделна дојка. 

Крајната цел на оваа теза е да се  подобри  квалитетот на сликите и да се 

оптимизира мамографскиот процес на Клиниката за радиологија, а потоа сознанијата да 

се прошират и во мамографските ординации во Македонија. На тој начин дирекно се 

поместува границита за детектирање на промените во дојката кон најрана фаза кога 

медицината може да стори убедливо најмногу за пациентот, со најмалку средства. 
 

1.2 ДОЈКА И РАКОТ НА ДОЈКАТА  

1.2.1.  Карактеристики на женската дојка 
 

Женската дојка се состои од неколку различни видови на ткива (слика 1.1). 

Површно е изградена од кожа (2), под која се наоѓа слој од масно ткиво (4,8) чија 

дебелина може да варира од неколку милиметри до еден сантиметар. Во внатрешноста 

на дојката се наоѓа жлездено ткиво кое е распоредено во 15 до 20 анатомски единици 

така наречени лобуси (9). Елементарни градбени единки на жлезденото ткиво се 

млечните канали (дуктуси-5, галактофори) и млечните жлезди (лобули и анинуси) 

околу нив. Во дојката има и фиброзно ткиво кое ги врзува градбените ткива (1,10). Во 

дојката има  крвни садови (6,7), лимфни жлезди и мускулно ткиво. 

 

Сл.1.1 Шематски приказ на дојка и мамографска слика 
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Функцијата и процентуалниот износ на жлезденото ткиво во дојката се директно 

поврзани со нивото на хормоните во организмот и се намалува со текот на годините. 

Но, исто така и масениот индекс на целиот организам има улога во тоа каков ќе биде 

соодносот на жлездено и масно ткиво во дојката. Кај еден ист организам може да 

постои разлика во составот и големината на дојките. 

 Канцерот претставува малигна неоплазма на дојката чии што клетки се 

разликуваат од нормалните по облик, структура и по својството да се инфилтрираат и 

да метастазираат [8].   

 Според податоците на Светската здравствена организација (WHO), канцерот на 

дојката е на второ место после канцерот на белите дробови. Во развиените земји една 

од секоја осма жена добива канцер во текот на животот. Во табелата 1.1 се дадени 

инциденцата (појава на болеста), морталитетот и нивниот однос за некои земји во 

светот.  

Табела 1.1  

Земја Инциденца (I) Морталитет (M)     M/I  % 

САД 94.2 22.3 25.2 

Швајцарија 73.5 27.4 42.6 

Холандија 72.7 26.3 38.8 

Канада 71.1 24.2 35.6 

Данска 68.6 27.8 46.2 

Франција 66.3 20.6 36.7 

Италија 65.4 20.8 35.1 

Шведска 62.5 18.9 32.6 

Австралија 61.7 22.2 38.5 

Велика Британија 56.1 30.3 59.0 

Норвешка 54.8 18.7 37.8 

Германија 46.3 18.2 41.4 

Словачка 34.5 18.8 56.2 

Индија 24.6 8.8 35.9 

Јапонија 21.9 6.4 29.9 
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Според последните публикувани податоците на Републичкиот завод за 

здравствена заштита (РЗЗЗ) од 2005, во Р. Македонија бројот на откриени случаи на 

канцер на дојка во 1995 е 536,  а во 2005 откриени се 620 случаи. Инциденцата на 

канцер на дојката е околу 61 случаи на 100 000 жители годишно, додека морталитетот е 

околу 25 случаи  на 100 000. Според објавените податоци, Македонија спаѓа во 

земијите со средна стапка на инциденца, но со повисок морталитет. 

 

1.2.2. Фактори на ризик 
 

Возраста  е значаен фактор на ризик, инциденцата се зголемува со текот на 

годините. Најголем број на жени кај кои се дијагностицира канцерот на дојката се 

постари од 50 години, а најмал е бројот на пациентки помлади од 25  години. Меѓутоа, 

во помлада возраст дијагностицираниот канцер побргу се шири и е од поагресивен тип. 

 Карциномот на дојката убедливо е доминантен кај женската популација, 

наспроти  машката популација, каде е под 1% од сите регистрирани случаи. 

 Фамилијарната историја на канцер на дојката на блиски членови во семејството 

го зголемува ризикот за појава на истиот и кај останатите, дури и до три наредни 

генерации.  

 Канцерот на дојката е директно поврзан со влијание на хормоните во текот на 

животот. Фактори на ризик се почеток на менструација во рана возраст, ниту едно 

раѓање и доцна менопауза. Докажан е зголемен ризик од околу 40% над природниот 

доколку првата бременост е над 30 години, а намален ризик за 20% доколку првото 

раѓање е под 20 години. Некои студии покажуваат дека користењето на хормонални 

контрацептивни средства и долготрајна естрогенска терапија го зголемуваат ризикот. 

 Исхраната со прекумерна количина на: маснотии, месо, кофеин, претставува 

ризик фактор. Загадаување на околината и пушењето се фактори на ризик, но некои 

цврсти корелации сè уште не се докажани. 

 Најчесто канцерот  се јавува во жлезденото ткиво на дојката. Како што може да 

се види на графичкиот приказ, ризикот за појава на канцер не е ист во сите регии 

(квадранти) на дојката. Најризични се горниот надворешен квадрант затоа што има 

најмногу лобули и регијата зад мамилата. 
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Сл.1.2 Статистичка дистрибуција на канцер по регии (квадранти)  

 

1.2.3.  Патолошки промени во дојката 

 Најчест клинички знак за канцер е безболна тврда и фиксирана грутка. 

Бенигните туморозни творби во дојката најчесто се подвижни. Канцерот може да се 

манифестира во вид на иритација и променета кожа, вовлекување или секреција од 

брадавицата, а кај некои видови и појава на васкуларни структури на површината на 

дојката итн. [14] 

А. Најчести неканцерогени заболувања на дојката се: 
 

- Мастопатија која може да биде локална или дифузна и има голема 

инциденца кај  пациентите. Патоморфолошки се дели на: 

•  цисти  -  кои може да бидат со различна големина, од неколку mm  до 

неколку cm. На мамографската слика даваат добро ограничена тркалезна 

сенка, со јасни правилни рабови и  средна до интезивна сенка. 

• фиброзни - се манифестираат  како мрежести сенки, кои може да бидат 

групирани во конгломерати. Овие се визуелизираат како плочести ситни или 

покрупни кружни сенки;  

• фиброцистични промени - се најчести и претставуваат комбинација од 

      фиброзно ткиво и цистично изменети млечни канали. 

 

-  Фиброаденом  се визуелизира како тркалезна, добро дефинирана сенка, со 

значителна густина. 

 -  Интрадуктален папилом често е поврзан со лачење на бистар или крвав 

секрет од дојката За негово докажување се прави контрастно испитување - 
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дуктографија, затоа што на нативните (неконтрастни)  мамограми папиломот не 

се визуелизира сè додека не достигне  дименизии 3-4 cm. На контрастната 

снимка се прикажува  како дефект во исполнувањето на каналот. 

 -  Липомот  е бениген тумор кој што потекнува од масното ткиво на дојката. На 

мамограмот тешко се детектира затоа што има мала мала густина и не ги 

атенуира рендгенските зраци.  

 

Б.  канцерогени заболувања на дојката: 

 Малигната болест опфаќа: 

- тумори од епително потекло – карциноми и  

- тумори од сврзно ткиво – саркоми.    

 Карцинмоите се процентуално многу почести во однос на саркомите. 

 Карциномите потекнуваат од жлездениот епител и епителот на млечните канали. 
Овие тумори според потеклото и деференцираноста, се делат на: 

- неинвазивен дуктален карцином (in situ) 

- неинвазивен  лобуларен карцином (in situ) 

- инвазивен  дуктален карцином 

- инвазивен лобуларен карцином 

Постои група на инвазивни карциноми со карактеристична хистоморфолока 
диференцијација: 

- Муцинозен карцином,  

- Медуларен 

- Paget-ов карцином 

- Скирозен карицном 

- Воспалителен карцином 

Манифестацијата на канцерот на мамографската слика е многу разновидна. 

Канцерот може да се прикаже како тркалезна или многу почесто ѕвездолика 

неправилна сенка. Најголем дијагностички бенефит на мамографијата е 

детектирање на присутни калцификати, бледи и полиморфни, кои може да бидат 

знак на иницијален, клинички неманифестен карцином. 
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 1.3. ПРЕЖИВУВАЊЕ 
 

 Периодот на преживувањето од канцер на дојка значително се зголеми во 

последниве 10-тина години благодарение најмногу на раната дијагноза. Тој зависи од 

стадиумот на детектирање на болеста и од временскиот интервал после лекувањето. 

Просечно преживување е 83% за 5 години; 65% за 10 години и 56% за 15 години. Како 

што може да се види  на графиконот, ако канцерот е детектиран во првиот стадиум, 

шансите за оздравување се многу големи. На истиот график е прикажана цената на 

третманот во зависнот од стадиумот на болеста (податоци од WHO). 
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Сл. 1.3 Преживување и цена на третманот во однос на стадиумот 

 

1.3.1 Важност на рано дијагностицирање 
 

  Рано дијагностицирање на ракот на дојката се овозможува преку редовен 

самопреглед, клиничики преглед и мамографија. Самопрегледот треба да се прави 

месечно, најдобро 2-3 дена после циклусот така што со кружни движења се опипува 

дојката. Клиничкиот преглед е сличен со самопреглeдот, но го изведуваат лекари 

специјалисти, додека мамографијата претставува радиографско снимање на дојките. 

Различни земји имаат различни прописи за мамографскиот скрининг, но генерално 

првата мамографија треба да се направи меѓу 40-45 година, а потоа  контролна на секои 

една до две години. Во зависност од процената на лекарот, мамографија може да се 

прави и кај помлади пациенти и со поинаква динамика на контролните снимања. 
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Преглед на дојките се прави и со ехо дијагностика, при која нема зрачење, но 

резолуцијата на сликата е далеку помала од резолуцијата на мамограмот.  

Во табелата 1.2. прикажани се просечните големини на детектираните промени 

во зависност од применуваните методи на преглед. 

 Табела 1.2   
Метод на испитување Просечна големина на детек. промени 

Отсуство на самопреглед 3.75 cm 

Периодичен самопреглед 2.50 cm 

Регуларен самопреглед 1.20 cm 

Иницијален мамограм 0.60 cm 

Регуларни мамограми 0.20 cm 
 

 

1.3.2  Важност на мамографијата 
 

Мамографијата претставува најмоќна метода за откривање на канцерот на 

дојката. Таа може да ги прикаже знаците на болеста пред било каква клиничка 

манифестација и е метода на избор за оваа дијагностика. 

Причините за мамографско снимање се делат во три категории:  

- Скрининг,  кога се снимаат асимптоматски пациенти и целта е да се открие 

евентуалната болест пред да се појават билo какви клинички знаци; 

- Дијагностичка мамографија  кога се снимаат пациенти со симптоми;  

- Контролна мамографија  кога се снимаат пациентите кај кои веќе било 

дијагностицирана болест.  

Неспорна е важноста на мамографијата за пациентите во втората и третата 

категорија.  Но,  скрининг мамографијата треба да се изведува само во мамографски 

кабинети кои ги задоволуваат највисоките стандарди за квалитет [15,16]. Ефикасноста 

на скрининг мамографијата се проценува споредувајќи ги стадиумите на детектирана 

болест кај популацијата што се подложила на скрининг и стадиумите на болест кај 

популацијата што не учествувала во мамографскиот скрининг [17]. Од научните 

истражувања во Велика Британија, скринингот има најголема ефикасност т.е. 

оправданост за целната група од 50 – 69 години возраст [18].  
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Во следната табела  дадена е фреквенцијата на мамографскиот скрининг за 

некои земји и стандардните проекции на снимање (податоци од Светската здравствена 

организација –World Health Organization). 
 

 Табела 1.3  

Држава Иницијален Возраст/фрекв. Проекции 

Канада / 40+ / годишно CC, MLO 

Финска / 40+ / годишно MLO 

Велика Британија / 50-65 /на 3 год. CC, MLO 

Холандија / 50-65 /на 2 год. MLO 

Шведска / 40+ / годишно MLO 

35-40 год. 40-50 / на 2 год. САД 
  50+ / годишно 

CC, MLO 

 

Во другите европски држави, како што се Германија, Франција, Италија, 

Шпанија, Норвешка, во тек се активности за воспоставување на возрасна граница за 

иницијална мамографија, како и дебата за наредната мамографија,  на една или на две 

години после  првото снимање. 

Стандардни проекции во мамогарфијата се кранио-каудалната (Cranio Caudal -

CC) и искосена-латералната (Medio Lateral Oblique-MLO) [19]. 

 

Сл. 1.4 Стандардни проекции во мамографијата (CC и MLO) 
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2. ТЕОРИСКИ ОСНОВИ 
 

2.1 MАМОГРАФИЈА. ПРЕГЛЕД НА МАМОГРАФСКАТА ТЕХНИКА. 
 

Важни компоненти на мамографскиот систем се мамографската Ртг-цевка, 

уредот за компресија на дојката, анти-расејувачката решетка, рецепторот на слики и 

системот за автоматска контрола на експозицијата. Процесирањето на филмот исто така 

има значаен удел во крајниот квалитет на сликата. За да се добие висок квалитет, а 

притоа дозата да биде што е можно помала, важни се и опремата и начинот на кој што 

се користи истата. Добиената слика и дозата кај пациентот претставуваат краен 

резултат од сите фактори во мамографскиот процес. 

Благодарение на заедничките напори на иженери, медицински физичари и 

радиолози, дозата што ја добива дојката денеска е само 5% од онаа доза во 60-тите 

години, а квалитетот на сликата е неспоредлив. Во табелата 2.1 се наведени 

најзначајните техничко-технолошки изуми во филм/фолија мамографијата кои доведоа 

до вакви резултати [1, 2]. 

 
Табела 2.1 Најзначани изуми во филм/фолија мамографијата 
 

Изум Година Компанија/Институција 
Молибден анода/филтер 

Ксерорадиографија 

Филм/фолија систем 

Фолија од ретки земји 

Улога на расејано зрачење 

Снимање со решетка 

Микро фокус за магнификација 

Подобрување на дозиметрија 

Подобрување на компресија 

Анализа на шум на сликата 

Идентиф.на проблеми на АЕС 

Високо фрекфентен генератор 

Подобрув.на перформанси на АЕС 

Акредитација, контрола на квалитетот 

Подобрување на  процесирањето 

Воведување стандарди за квалитет  

1969 

1971 

1972 

1976 

1975-77 

1978 

1977 

1978 

1978 

1982-85 

1985 

1986 

1987 

1987 

1989 

1994 

CGR 

Xerox 

Du Pont medical Products 

Kodak Min-R system 

Freidrich, Barns, Brezovich 

Philips Medical Systems 

Radiological Scinences Inc. 

Hammerstein i dr. 

Logan i Norlund 

Barnes, Chakraborty, Nishikawa. 

Niklason i dr. 

LoRad 

LaFrance i dr. 

American College of Radiology 

American College of Radiology 

MQSA 
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Во 1975 најчесто мамографијата се изведуваше со ртг-цевки за општа намена со 

адаптиран генератор да дава напони од 35- 40 kV; филм за директна експозиција или 

ксерорадиографија (адаптирана техника на фотокопирачки процес). 

Прикажаните мамограми на сл.2.1 го ислустрираат квалитетот на сликите во 

периодот од 1965 до 1975. При снимањето се применуваше слаба или воопшто никаква 

компресија на дојката [4a]. Употребата на филм за диреткна експозиција имаше за 

последица голема доза, а отсуството на компресија лош приказ на структурите блиску 

до градниот кош. 

            

Сл. 2.1 Мамографски слики од 1965 до 1975 година  

     

                

 

Сл. 2.2  Ксеромамографија, адаптирана техника на фотокопирачки процес 

  

Воведувањето на посебни рентген апарати само за мамографија со анода од 

молибден, компресија на дојката при снимањето, посебно процесирање на филмот, 

многу придонесе за квалитетот на сликата. Контрастот и резолуцијата се подобрија, 

како и визуелизацијата на подлабоките структури во дојката. Употребата на 

филм/засилувачка фолија значително ја намали дозата [3,4, 4a].  
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   Сл. 2.3 Мамографска слика со анода од молибден 

 

Споредба на квалитетот на сликата на иста дојка 

На сликата 2.4 се прикажани мамограми на иста пациентка и на иста дојка 

направени во периодот од 1977 до 1998 година. Се забележува  значително 

подобрување на квалитетот на сликата на секое наредно снимање. 

1977  1984   1990                1998 

Сл. 2.4 Подобрување на квалитетот на сликите 

Следните слики исто така го илустрираат напредокот во квалитетот на 

мамографски слики. На квалитетна мамографска слика многу полесно се забележуваат 

патолошките промени. 

 

 

 

 

 

                                     1975                                                    1990 
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 Во исто време, дозата кај пациентот при мамографското снимање се намалуваше  

(податок од WHO), а општиот квалитет на сликата се зголемуваше. 
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Сл.2.5 Хронолошко намалување на дозата, а зголемување на квалитетот на сликата 

  

Присуство на калцификати во дојката многу често е индикација за типичен 

канцер на дојката. Во периодот од 1965-75 само на 25% од мамограмите можеше да се 

забележат калцификати. Денеска според протоколите за квалитет, мамограмот треба да 

покажува калцификат со минимална големина од 0.32 mm за да го помине тестот или да 

може одделно да се видат 12 линии на милиметар (l/mm). Кај дигиталната техника која 

што вклучува метод на конверзија на рендгенски фотон во светлински, резолуцијата е 

помала. Благодарение на брзиот развоj на детекторската технологија, вредноста на 

резолуцијата кај некои детектори се приближува до резолуцијата на филм/фолија 

системот [5,6]  

 
 Сл.2.6  Микрокалцификати  

 Стандардни проекции се краниокаудалната (CC)  и медио-латeрална (MLO). 

Порано наместо MLO, се правеше латерална проекција, но поради тоа што не можеше 
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добро да се прикаже надворешниот квадрант на дојката и пекторалниот мускул, е 

замената со MLO. 

 Аголот  под кој се прави  MLO проекцијата се определува според аголот на 

пекторалниот мускул  и просечно е околу 45°. Кај пониските пациентки, заради 

пократкото торзо и поголемата косина на пекторалниот мускул може да биде и 

поголем, но не повеќе од 60°. И обратно кај повисоките пациентки може да биде помал, 

но не помал од 30°. 

 

 Потреба од две проекции 

 

 Основен проблем во радиологјата е препокривањето на ткивата, поради тоа што 

тридимензионален објект се проектира во две димензии. Снимањето под два различни 

агли (две проекции) овозможува “тридимензионален” приказ на органот што се снима. 

   
Сл.2.7  Краниокаудална (СС) и медиолатерална проекција (MLO) 

  

Поради препокривањето на латералниот дел на жлезденото ткиво, на сл.2.7б 

другата не се гледа, додека на сл.2.7а се гледа туморска маса (со биопсија потврден 

карцином) [7,8].  

 

 
 Важност на позиционирањето 

 

 Калку е важно коректното позиционирање, може да се види на сл.2.8 која 

припаѓа на асимптоматски пациент [7]. Сликите не се направени по тој редослед по кој 

што се прикажани. 

а б 
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Сл.2.8. Некоректно позиционирање може да значи и некоректна дијагноза 

  

На првично направените слики (B) и (Е) не се гледа никакаква туморска маса. 

Потоа е направена слика (C) на која може да се забележи дел од туморската маса. 

Последна е направена слика (А) на која се гледа туморска маса за која со биопсија е 

потврдно дека е карцином. 

 Не само што е важно целата дојка да биде снимена, туку важно е и како е 

поставена дојката и каква е компресијата. Малите спикулативни туморски маси 

најдобро се гледаат кога дукталните канали се поставени радијално во однос на 

мамилата. На сл.2.9А тешко може да се забележи малиот тумор, додека на сл.2.9В се 

гледа подобро. Во вториот случај дукталните канали не се препокриваат со спикулите 

на туморот  што овозможува полесно да се забележи истиот. 

 

    
 

Сл.2.9  Важност  на поставеноста на дојката 
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 Важност на компресијата 

  
 Силната компресија на дојката при снимањето има суштинско значење за 

мамографијата од неколку аспекти:  

- колку објектот што се снима е поблиску до рецепторот на сликата, толку е 

помала  геометриската неострина на деталите и може да се видат помали детали; 

- со компресија се намалува волуменот на дојката, па може да се примени помал 

напон за кој помало ќе биде расејувањето на рендгенските зраци (помала деградација 

на контрстот); 

- дојката станува потенка и дозата е помала; 

- со компресија дојката се “распространува” на поголема површина на филмот 

со што се намалува ефектот на препокривање на слоевите  во дојката;  

- поуниформно е поцрнувањето на филмот што овозможува полесно 

забележување на области со различно поцрнување (патолошки промени); 

- се оневозможува евентуално придвижување на дојката за време на снимањето. 

Силата на притисок на плочката за компресија е од 100 до 200 N (еквивалентна 

на 10 – 20 kg тежина). Со секој еден сантиметар намалување на дебелината на дојката, 

ако истата се снима на 28 kV,  контрастот на микрокалцификатите се зголемува за 7%.   

 Единствен недостаток на компресијата е повеќе или помалку непријатно чувство 

кај пациентот. 

 Важноста на правилната компресија јасно се гледа на сликите 2.10-А и В. При 

недоволна компресија квалитетот на сликата е помал (сл.2.10-B), а  со тоа поголема е 

веројатноста од некоректна дијагноза. Сликата 2.10-А е направена со оптимална сила 

на компресија и на неа јасно се забележува туморот. 

 

      
Сл. 2.10. Квалитетот на сликите зависи од компресијата 
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 Техника на парцијално снимање на дојка 

  
 Познато е дека ако  се зголеми растојанието меѓу објектот и рецепторот на 

сликата, ќе се зголемат димензиите на снимениот објект. Ваквото снимање во 

мамографијата се вика магнификација и е многу корисна метода особено за 

поставување на дијагноза дали некоја промена е малигна или бенигна.  Исто така со 

магнификацијата се зголемува ефективната резолуција на рецепторот на сликата (затоа 

што секој детал е зголемен) со што се постигнува далеку подобра визуелизација на 

калцификатите.  

При оваа техника не се користи антирасејувачка решетка од две причини: 

- ова снимање се изведува со фокус со мали димении и затоа има 

ограничување на времетраењето на експозицијата, а снимањето со решетка 

бара поголема доза т.е. време на екпонирање и 

- потребата од решетка е помала заради помалиот износ на расејаните 

рендгенски зраци (помал волумен што се снима) кои што го   деградираат 

контрастот на сликата, но и поради постоење на воздушниот гап меѓу 

обејктот и рецепторот на сликта, поради кој што интензитетот на расејаното 

зрачење се намалува. 
  

Вообичаено факторот на магнификација изнесува 1.5 и 2 што зависи од 

растојанието од изворот на рендгенските зраци (фокус) до рецепторот на сликата.  

 На сл.2.11 А и В се прикажани две методи на магнификација, со мала кружна 

плочка за компресија (5 cm дијаметар) и со правоаголна поголема плочка (9 cm 

ширина). Во првиот случај контрастот е подобар поради тоа што расејувањето на 

рендгенските зраци е помало поради помалиот волумен што се снима. 

    
Сл.2.11 Магнификација со различни плочки на компресија 
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 Магнификацијата не мора секогаш да се изведува само во СС проекција. Ако 

лезијата е во површинските ткива, може да се направи т.н. тангенцијална 

магнификација. На обичната СС проeкција (сл.2.12) се забележува туморската маса за 

која не може веднаш да се каже за што станува збор. Додека  на сликата направена со 

техника на тангенцијална магнификација многу подобро се  прикажани контурите на 

туморот и веднаш се разрешува дилемата дека станува збор за канцер. 

 

     
 Сл.2.12.  Обична СС прокеција и тангенцијалната магнификација  

 

2.2. КОМПОНЕНТИ НА МАМОГРАФСКА АПАРАТУРА 

 

 Главни компоненти на мамографската апаратура се генератор, управувачка 

конзола и ренггенска конзола . Секој од овие делови ќе биде разгледан подетaлно. 
  
 2.2.1. Генератор 
 
  

Генераторот обезбедува висок напон потребен за функционирањето на цевката. 

Карактеристики што треба да ги исполнува еден генератор за мамографски систем се 

следниве: 

 -  Генераторот треба да обезбедува минималнен опсег на напонот од 24 до 32 kV 

со чекор од 1 kV. Пожелно е да има и помал напон  за особено мали дојки (до 22 kV) 

како и поголем (до 35 kV) за снимање со мод на мaгнификација.  

 - Вредноста на високиот напон во цевката не треба многу да се менува. Кај 

високофреквентните генератори има помали промени отколку кај фазните генератори. 

При мали промени на напонот, струјата во цевката ќе биде приближно константна и 
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соодветно на тоа загревањето на анодата ќе биде униформно со времетраењето на 

експозицијата. Типично време на експозицијата е околу 1 секунда, но за најголемите и 

цврсти дојки може да биде и до 3-4 секунди. 

 - Треба да дава одлична репродуцибилност на параметрите на експозиција [9] и 

голема брзина на радијациониот излез. Мала промена на напонот ( мал рипл) 

предизвикува вредноста на ефективниот напон да биде поголема. Бидејќи ефикасноста 

од генерирањето на рендгенски зраци зависи од вредноста на напонот на квадрат 

(приближно), мали промени во напонот, ќе предизвикаат значителни промени во 

радијациониот излез. Де факто, радијациониот излез кај  високофреквентните 

генератори е за фактор 2 и повеќе поголем отколку кај монофазните пулсирачки, а со 

тоа можно е снимање со мал фокус, како и снимање за пократко време на експозиција 

што има за последица продолжување на векот на траење не цевката.  Дополнително, 

високофреквентните генератори овозможуваат зголемување на растојанието меѓу 

фокусот и рецепторот на сликата со што се намалува геометриската неострина на 

сликата. Квалитетот на рендгенскиот сноп е поконзистентен за време на експозицијата, 

а дозата кај пациентите е помала. 
  
 

2.2.2. Командна конзола  
 

Се состои од команден пулт за изведувавање на експозицијата како и заштитен 

параван од оловно стакло за радиограферот од расејаното зрачење. 
  

2.2.3. Ренгдгенска конзола  
  

 Главните елементи на рендгенската конзола се прикажани на сл.2.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл. 2.13 Рендгенска конзола  

 Bucky (држач на касета,  
антирасејувачка решетка, AEC) 

 Рендгенска цевка и куќиште 

 Плоча за компресија на дојката 

 Филтри, колиматор, тубус 
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 2.2.4. Рендгенска цевка 

Рендгенската цевка кај наједноставните мамографски системи има анода-фокус 

од молибден, тенко прозорче од берилиум и филтер од молибден. Современите апарати 

имаат и други фокус/филтер комбинации: молбден/родиум (Mo/Rh), родиум / родиум 

(Rh/Rh), волфрам / алуминиум (W/Al) итн. 

 За просечна дојка, најдобар контраст на сликата се добива за напони ≤28kV со 

комбинацијата Mo/Mo [10]. Другите комбинации  не даваат толкав контраст на сликата 

но се користат за да се намали дозата кај поголемите дојки. 
  
 2.2.5. Фокус и негови димензии 
 
 Ефективната големина на фокалното петно (фокус) на анодата има важна улога 

врз интензитетот на рендгенскиот сноп и врз геометриската неострина на сликата. 

Колку што е помала ефективната големина на фокалното петно, толку е поголема 

резолуцијата на сликата. Но, од друга страна помал фокус значи и помал радијационен 

излез што има за последица продолжување на времето на снимање, а со тоа и 

скратување на векот на траење на цевката. 

Современите мамографски системи, во идеален случај можат да прикажат 

одвоено 20 линии на милиметар. Но, поради шумот, најмногу од засилувачката фолија, 

во пракса резолуцијата е помала. Како што може да се види на сл.2.14, резолуцијата се 

менува и во зависност од оддалеченоста на слоевите на ткивото од рецепторот на 

сликата и во зависност од големнината на фокусот . 
 

7 cm 

53 cm 

   6 l/mm

0.6 mm 
1.2 mm 

 13 l/mm 7 cm 

53 cm 

 18 l/mm 

0.3 mm 
0.45 mm

 34 l/mm 

Kaseta - film

Re{etka

Dimenzija na fokusite

 
 

Сл.2.14 Зависност на резолуцијата од оддалеченост од рецепторот и од големина 
на фокусите 
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Минимална граница на прифатливост е резолуција од 12 линии на 1 mm (l/mm) 

за објект во рамнина на површината на дојка со просечна големина.  
 
2.2.6. Геометрија на рендгенскиот сноп 

 
 

 Рендгенската конзола е монтирана на вертикален држач и може да се движи по 

вертикална оска и да ротира лево и десно.  Самата рендгенска цевка е поставена во 

куќиштето со катодниот дел на страната на пациентот и тоа под некој агол (најчесто од 

6 - 22˚) во однос на рамнината на касетата со филм. Како што може да се забележи на 

следната слика, едната половина на рендгенскиот сноп се ограничува со специјален 

тубус и за снимање се искористува само половина од рендгенското поле. Нормалниот 

зрак треба да паѓа на работ на потпирната плоча од градната страна на дојката до 

маргините на касетата со филм. Но, не смее да излегува надвор од потпирната плоча и 

да навлегува во градниот кош на пациентот. 
 

 

Plo~a za kompresija 
 
Potpira~ za dojkata, 
anitirasej.re{etka, 
Kaseta i film 

 Katoda 

 Beriliumsko 
  prozor~e 

 Kolimator 
na snopot 

Anoda 

 
 

Сл.2.15 Геометрија на рендгенскиот сноп во мамографијата 
   

Како последица на ваквата геометрија на полето, Heel-ефектот (ослабување на 

интензитетот на снопот од анодната страна) доаѓа повеќе до израз отколку кај 

конвенционалната радиографија. Но, во мамографијата тоа има и корисна улога, 

рендгенскиот сноп е најинтензивен кај градната страна на дојката каде што вообичаено 

е поголема дебелината на дојката. Исто така има и промена во квалитетот на 

рендгенскиот сноп (промена во полудебелината на апсорпција HVL). За илустрација на 

промената на интензитетот на снопот и HVL во рамнината на снимање, дадена е  

табелатa 2.2 [7]. Вредностите на експозициите се прикажани во однос на вредноста на 

експозицијата мерена 3.3 cm од градниот кош (релативни експозиции). 
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Табела 2.2  Heel -ефект и HVL при 30 kV и фокус- рецептор 60 cm 

Растојание од граден кош (cm) Релативни експозиции HVL (mm) 

3.3 1.000 0.293 

6.1 0.973 0.296 

9.3 0.923 0.298 

12.4 0.879 0.303 

15.5 0.782 0.310 

18.7 0.664 0.318 

 

 Ако растојанието меѓу фокусот и рецепторот е пократко, фокусот треба да е со 

помали дименизии за да биде помала геометриската неострина. Од друга страна, ова го 

лимитира радијациониот излез, па потрeбно е подолго време на експозиција.  И второ, 

поголема е дивергенцијата на снопот, што значи структури со иста големина, но во 

различна рамнина на дојката, на филмот ќе се прикажат со различна големина. Исто 

така, при помало растојание фокус – рецептор на слика,  дојката добива поголема доза. 

 
2.2.7. Уред за компресија 
 
Плочката за компресија треба да е изработена од метеријал кој што не прави 

голема атенуација на снопот и треба да лежи паралелно со рецепторот на сликата. На 

тој начин се обезбедува хомоген притисок на целата дојка. Силата на компресија не 

треба да се менува во текот на експозицијата. Мора да има прецизен механички или 

дигитален показател на дебелината на компресираната дојка. Постојат различни плочки 

по димензии и за различна намена за компресија. 
 

 2.2.8. Bucky- систем  
` 
 Bucky системот се состои од плоча за потпирање на дојката, антирасејувачка 

решетка, држач за касета и систем за автоматска контрола на експозицијата (AEC). 

 Антирасејувачката решетка е поставена пред касетата со филмот и има улога да 

ги апсорбира расејаните зраци. Со тоа се обезбедува поголем контраст на сликата и 

полесна визуелизација на жлезденото ткиво во дојката. Го подобрува контрастот на 

сликата од 15 до 50% во зависност од големината на дојките. 

Решетката се состои од тенки ламели со дебелина d (околу 16 μm) и висина h 

(околу 1 mm), меѓусебно поставени на растојание D (околу 300 μm) или околу 32 
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ламели на 1 cm (сл.2.16). Но, истите треба да се така констриурани да не се гледаат на 

сликата. 

 

d 
    

 Растојание          Ламели 

h 
D

 Однос на решетката:   r = h / D 
 Честота на ламелите:   N = 1 / (d + D)
  

Сл. 2.16  Геометриски приказ на антирасејувачка решетка 
  
 Ефиксоноста на решетката се зголемува со зголемување на односот на 

решетката h/D, но притоа се зголемува и дозата што ја прима пациентот. Ламелите на 

решетката може да бидат стационарни или подвижни какви што се современите 

решетки. При употреба на подвижните решетки, дозата не се зголемува во толкав износ 

како кај стационарните решетки, а ефектот е поголем.  

 
Табела 2.3 Споредба  на параметрите кај подвижна (М-тип) и стационарна (S-тип) 

решетка 
 

Параметар Подвижна решетка
 (М -тип)  

Стационарна решетка 
(S -тип) 

N, cm-1 31 80 

r = h/D 5.0 3.5 

h, mm 1.5  0.35 

 
Односот меѓу интензитетот на расејаното зрачење што доаѓа до рецепторот на 

сликата S и примарниот интензитет P зависи од енергијата на фотоните, од големината 

и од составот на дојката.  

Ако дојки со различна дебелина се снимаат на избран напон од 28 kV со Mo-Mo 

анода –филтер комбинација, тогаш односот S/P се зголемува со дебелината на дојката, 

слика 2.17. Исто така неговата вредност зависи од тоа дали е употребена решетка и од 

каков тип е истата. 
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         Сл.2.17  S/P однос  од дебелина              Сл.2.18  Зависност на Bucky фактор (B) од   
                                                                           дебелината  на дојката за S и M тип решетка 
 
 

Односот помеѓу потребната доза за снимање со решетка и дозата за снимање без 

решетка се нарекува Bucky –фактор (B) и тој се менува со дебелината на дојката. Како 

што може да се види на сликата 2.18 при снимање со стационарна решетка, дозата е 

30% повисока затоа што материјалот од кој што е изградена ги апсорбира повеќе  

рендгенските зраци [11]. 

 

Последниве години беа конструирани т.н. високо трансмитивни решетки со 

ромбична структура на елементарните ќелии  (Сл.2.19) кои што ги апсорбираат 

расејаните зраци во сите правци во рамнината на решетката. 

 
Сл. 2.19 Високо трансмитивна решетка со ќелии (HTC) 

 

Овие решетки се поефикасни од претходно спомнатите линеарни решетки, па 

мамографските слики имаат поголем контраст [12]. 

Колкав удел има решетката во контрастот на сликата може да се види на 

следниве слики. Сликата 2.20-А е направена без решетка, а сликата 2.20-B со решетка . 
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Сл.2.20 Влијание на решетката врз квалитетот на сликите 

 
 
 
2.2.9. Систем за автоматска конрола на експозицијата  

 

Прецизна контрола на експозицијата е исклучително важна за обезбедување на 

оптимално поцрнување на сите видови и димензии на дојките. Мануелниот избор на 

параметри на снимање (kVp и mAs) поради различниот состав на дојките, и при иста 

дебелина не може да гарантира секогаш исто поцрнување на сликите.  

 

Системот за автомаска контрола на експозицијата (Automatic Exposure Control- 

AEC) се состои од сензори за доза (порано јонизациони комори, а сега 

полупроводнички детектори) и повратна врска за прекинување на експозицијата. 

Сензорите се поставени под касетата со филмот. Како одговор на примената доза тие 

генерираат струја чија јачина е пропорционална на дозата. Оваа струја го полни 

кондезаторот. Ако напонот на кондензаторот е ист со вредноста на која што е 

калибриран, тогаш експозицијата се прекинува. 

 

Заради анатомските варијации на ткивата во дојката, треба да има најмалку три 

можни позиции на сензорите. 
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Прекинувач на 
експозицијата 

Референтен 
напон 

Кондензатор 

Засилувач 

Сензор на 
радијација 

Контактен уред РТГ цевка 

Касета 

Анализатор 

 
Сл.2.21 Шематски приказ на AEC 

 

 Првичните AEC системи со кои што беа опремени мамографите, покажуваа 

различни проблеми во перформансите  и тоа најчесто поради следниве причини: 

“стврднување” на рендгенскиот сноп и појавата на темна струја во сензорот. Низ 

дојката ќе поминат само оние рендгенски фотони кои што имаат доволна енергија и тоа 

колку дојката е подебела, толку просечната енергија на фотоните кои што ќе поминат 

ќе биде поголема. Тоа значи дека помал број на фотони, ќе депонираат потребна доза 

кај АЕС системот и експозицијата ќе биде прекината пред да се постигне зададеното 

поцрнување на сликата. 

 На сликата 2.22 се прикажани одгoворите на АЕС уредите за 4 различни 

производители на мамографи. 

 

Современите АЕС системи место линеарен, имаат нелинеарен засилувач и ги 

компензираат овие варијации. Резултат: кратките експозиции стануваат пократки, а 

подолгите подолги. Исто така беа констриурани и микропроцесорски АЕС уреди кои 

што корекцијата ја вршат врз основа на пикот на применетиот напон и врз основа на 

дебелината и густината на дојките. Ова дозволува варијација на сензитивноста на АЕС 

системот.  
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Сл.2.22 Зависност на поцрнување од дебелината на фантомот како одговор на            

AEC системот кај четири различни производители  
 

  

АЕС системот треба да биде опремен со т.н. back-up timer што значи да ја 

прекине експозицијата ако постои опасност за оштетување на цевката. 
 
  
 

2.2.10. Мануелна контрола на експозицијата 
 
  

Во случаи кога во дојката има имплатанти или кога се прават специјални 

проекции или при тестирања на некои параметри, потребно е мануелно да се  изберат 

напонот (kVp) и струја x време параметарот (mAs). Вредноста на напонот се бира според 

дебелината на дојката, квалитетот на снопот и радијациониот излез, а колку mAs треба 

да се изберат зависи од комбинацијата филм/засилувача фолија и од процесирањето. 
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2.3. ФЛУОРОСЦЕНТНИ ЕКРАНИ (ЗАСИЛУВАЧКИ ФОЛИИ) 
 
 
Карактеристична особина на зрачењата е таа што предизвикуваат 

луминисцениција (било флуоресценција било фосфоресценција) кај некои материјали 

кои што со зедничко име се викаат луминофори. Обично тоа се изолатори со висока 

чистота во кои е внесен точно одреден износ на специјални додатоци (активатори) кои 

што формираат дискретни квантни состојби (метастабилни нивоа) чии енергии се во 

енергетскиот гап меѓу валентната и проводната зона на материјалот-домаќин. Во овие 

нови состојби, електронски јами (electron trap) можат да се задржат електроните.   

Кога некој атом прими енергија било тоа да е од ултравиолетно зрачење, од X-

зрачење или од други зрачења, некои од неговите електрони од основна преминуваат во 

повисока енергетска состојба, во метастабилното ниво. Оваа состојба  егзистира кратко 

време, по што електорнитеј се враќаат во основната состојба, притоа ослободувајќи 

енергија во вид на луминисцентна светлина (Сл.2.23). Ако тој процес трае кратко време 

(10-1 - 10-4 s) се зборува за флуоресценција, а кога тоа време е неколу секунди со 

неколку десетина денови и повеќе се зборува за фосфоресценција.  

Ексцитацијата што се врши под дејство на X-зрачењето се разликува од онаа под 

дејство на светлина или електрони, затоа што обично износот на апсорбираната 

енергија на х-зрачењето од фосфорот е мал, па ефикасноста е мала. Било утврдено дека 

фосфорите што имаат поголема ефикасност на апсорпција на X-зрачење имаат голем 

атомски број. Такви материјали се оние на база на ретките земји коишто имаат 

значителна ефикасност за апсорпција во широк регион на рендгенскиот  спектар. 

 

Носач
Емулзија

Флуоросцентен слој

Носач на ф.слој

Рендгенски зрак 

 
 

Сл.2.23 Шематски приказ на конверзија на X-фотон во светлина 
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Апсорпцијата на X-фотоните зависи како од типот на флуоросцентниот слој, 

така и од неговата дебелината и неговата густината. Колку е поголем бројот на 

кристалните зрна што се на патот на х-фотоните, толку поголема е нивната апсорпција. 

Така, ако се зголемува дебелината на флуоресцентните екрани, се зголемува и 

апсорпцијата на х-фотоните (ако густината на материјалот е константна), но јасно е 

дека само еден дел од упадното зрачење се апсорбира и се конвертира во светлински 

фотони, што се користат за експозиција на радиографскиот филм. Самиот филм многу 

малку е осетлив на рендгенските фотони, додека осетливоста на светлинските фотони 

му е далеку поголема.  Со тоа се смалува  дозата кај пациентите што е многу важна 

предност на  користењето на засилувачките екрани, со исклучок кај некои специфични 

техники при мамографијата.  

Флуоросцентниот слој има дебелина 100-300 μm и неговата ефикасност на 

претворба на рендгенското зрачење во светлина е неколку десетини проценти (30-40%) 

во зависност од кој елемент е составен, од дебелината, од типот на активаторот и од 

други параметри. Поради конечната дебелина на фосфорот, не е можно сите  

светлински фотони  што се создале да стигнат до филмот туку добар дел се апсорбираат 

во самиот слој. Поради конверзијата на X-зраците во светлина користењето на 

засилувачки екрани, се  смалува острината на сликата  како резултат  од расејувањето 

на светлината.  

За споредување на особините на екраните се користат следниве параметри: 

- Квантна апсорпциона ефикасност (Quantum Efficiency) се дефинира како 

однос меѓу бројот апорбирани фотони и вкупниот број на упадни фотони на екранот. 

Апсорпцијата главно се должи на фотоелектрично заемнодејство. На сликата 2.24 е 

прикажано како зависи апсорпционата ефикасност од енергијата на фотоните за CaWO4 

и Gd2O2S:Tb (крива А), La2O2S (крива В) и Y2O2S (крива С) [13, 13a]. 
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Сл.2.24 Зависност на апсорпционата ефикасност од енергија за три вида на екрани 
 

Конверзиона ефикаснот (CE) се дефинира како однос на емитираната 

светлинска енергија и енергија на упадното рендгенско зрачење. 

 

Табела 2.4  Конверзиона ефикасност кај различни видови на флуоросцетни екрани 

 

Флуоросцентен 
екран 

Ек  
(keV) 

Ефикаснот на 
конверзија (%) 

CaWO4 69,5 3,5 

Gd2O2S:Tb 50,2 15 

La2O2S:Tb 38,9 12 

Y2O2S:Tb 17 18 

 
 

Спектрална емисивност. Важна карактеристика  на флуоросцентните екрани е 

нивниот емисионен спектар. Тие можат да се произведат да емитираат светлина било во 

синото, зеленото или ултравиолетовото подрачје или нивна комбинација. За 

максимална ефикасност, филмовите што се користат треба да бидат осетливи на 

светлина што ја емитираат екраните.  

Долго време, флуоресцентите екрани беа изработувани од калциум волфрамат 

или бариум олово сулфат. Денеска доминираат материјали од ретките земји како 

гадолиниум оксисулфид активиран со Tb (Gd2O2S:Tb), лантан оксисулфид и лантан 

оксибромид.  
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Калциум волфраматот емитира непрекинат спектар со максимум  приближно на 

420 nm (сино подрачје). Некои од ретките земји кога се дизајнираат во екрани 

емитираат главно во зеленото подрачје приближно 545 nm. Реално, сите екрани што 

емитираат во зеленото подрачје емитираат пошироко, па и во синото и 

ултравиолетовото подрачје (од 382 до 622 nm). Денеска исклучиво се користат 

засилувачки екрани што луминисцираат во зеленото подрачје. 
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Сл. 2.25 Емисионен спектар на Gd2O2S:Tb и сензитивност на филм S 

 

На сликата 2.25 е прикажан емисионен спектар  на Gd2O2S:Tb и сензитвиноста 

на филмот. Спектрите на екраните од ретки земји La2O2S:Tb, LaOBr:Tb, и на Y2O2S:Tb 

се дискретни со мноштво на спектрални линии во областа на зелената светлина (540 

nm). Како што може да се види,  најголемата сензитивност на филм осетлив на зелена 

светлина, се совпаѓа со пикот на емитираната зелена светлина. 

  
Осетливост на флуоресцентните екрани. Флуоресцентните екрани се 

класифицираат според осетливоста и резолуцијата. Општо земено, колку 

“понеосетливи” се екраните, толку поситни  радиографските детали може да се видат. 

Најчесто, споредбата се врши со екрани од калциум волфрамат со осетливост 250 АSА 

(American Standards Association) и со екрани од гадолиниум оксисулфид со иста 

осетливост. Иако имаат иста осетливост, екраните од елементи од ретките земји со 

својот поголем апсорпционо-конверзионен однос даваат значително поостра 

радиографска слика. Екран од гадолиниум оксисулфид со осетливост 400 АSА дава 

радиографска слика со приближно иста резолуција како екран од калциум волфрамат со 

осетливост 250 ASA.  
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Влијание на температурата. Друг фактор што има влијание на осетливоста на 

флуоресцентните екрани е температурата.  Кога  температурата е над 500С, 

флуоресцентните екрани имаат побавен одговор на X-зрачењето. Кога  температурата е 

под 00С, одговорот е побрз. Интересно е што обратен ефект настанува кај 

радиографскиот филм. Во стварноста, се чини дека овие ефекти се компензираат еден 

со друг. 

 

Покрај наведените фактори, на осетливоста на флуоресцентните екрани на база 

на ретки земји особено влијае износот на напонот на цевката.  

Предностите при користење на флуоресцентни екрани се: 

- помало време на експозиција, 

- смалување на дозата  кај пациентите, 

- подобрување на контрастот, 

- продолжување на векот на рендгенската цевка и  

- може да се користи помал фокус. 

 
 

 2.4. МАМОГРАФСКИ ФИЛМОВИ  
 
 

 Мамографскиот филм  се состои од две главни компоненти: емулзија и 

флексибилен носач (основа) на емулзијата. Емулзијата е смеса составена од желатин и 

зрнца на сребро халогенид (бромид, хлорид или јодид) суспендирани во емулзијата. 

Овие зрнца се осетливи на дејството на рендгенското зрачење и на светлината. 

 
Сл.2.26 Кристална решетка на AgBr со примеси на AgI 
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Мамографските филмови имаат еднослојна емулзија од едната страна на носачот 

на филмот. Во последниве години некои компании направија двослојна емулзија, во 

едниот со поголеми кристални зрна, а во другиот со помали. Вообичаено кристалите на 

сребро бромидот се  зрна со неправилна форма, додека во најновите филмови се во 

форма на коцка. Кубичната форма овозможува поуниформна спектрална и хемиска 

активност, со што се добива поголем контраст особено на почетокот на кривата на 

поцрнување. 

 

 

Заштитен слој 

Горна емулзија 

Долна емулзија 

База (носач) 

Заштитен слој 
Анти хало слој 

 
 

Сл.2.27  Структура на филм со два слоја на емулзија 
 
 
 

Поради потребата од максимално висок контраст, мамографските филмови 

имаат мала латитуда и голема вредност на гама-коефициентот (мерка за контрастот). 

 
 

2.5. КОМБИНАЦИЈА ФИЛМ/ЕКРАН 

  

Многу важна  особина е компатибилноста на осетливоста на екранот со 

осетливоста на соодветен филм. Во литературата се дава како екран/филм (screen/film) 

комбинација.  Во 1972 година фирмата Du Pont ја направи првата комбинација на 

филм/засилувачка фолија и со тоа дозата се намалува од 10 до 20 пати. 

За да биде максимално ефикасна филм/екран, прво спектралната сензитивност 

на филмот треба да се совпаѓа со спектралната емисивност на екранот и второ да 

постои компатибилност помеѓу овие два параметри. 
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Сл.2.28 Комбинации филм-екрани со различна осетливост 

  

Најновите комбинации на филм/засилувачки екрани обезбедуваат одличен 

контраст за помала доза [14].                                                                                                    

Мамографската комбинација филм/фолија има многу поголема разделна 

способност (20 – 22 lmm-1) од конвенционалната комбинација (околу 10 lmm-1) затоа 

што не постои ефектот не преминување на светлината од една на друга страна на 

филмот. 
 
      
 2.6. ПРОЦЕСИРАЊЕ НА ФИЛМОТ 
 
 
 Процесирањето се состои од процес на развивање, фиксирање, миење и сушење 

на филмот. Колку што филмот е поосетлив, толку процесирањето игра позначајна 

улога. Затоа одделно ќе бидат разгледани сите фази на процесирањето. 
 

 

Vlez na filmot 

Razvivawe

Fiksirawe

Miewe

Сушење 

Излез na filmot
 

Сл.2.29  Фази на процесирање на филмот  
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Време на процесирање 
 

  
 Време на процесирање е вкупното време од влегување на филмот до негово 

излегување од процесорот. Во зависност од видот на филмот, тоа изнесува од 90-150 

(стандарден циклус) до 210 (продолжен циклус) секунди.  Најновите мамографски 

филмови со кубични кристални зрна, се процесираат на стандарден циклус, додека за 

постарите типови на филмови со еден слој на емулзија треба продолжен циклус. При 

тоа, филмот останува подолго време во развивачот со што се зголемува брзината на 

одговор (speed) на филмот и контрастот. Нема никаков бенефит ако најновите филмови 

се процесираат со продолжен циклус. 
 

  
Температура на развивање 

 
  
 Температурата на развивачот е во интервалот од 33˚С до 39˚С. Таа зависи од 

типот на филмот, хемиските реагенси и брзината на транспортирање на филмот низ 

процесорот. На сликата 2.30 се дадени ефектите од промената на температурата врз 

брзината на одговорот, контрастот и основното ниво на потемнување на филмот  (base 

+ fog). Се забележува дека кога температурата е помала од таа што ја пропишува произ-

водителот (вертикална линија), се редуцира брзината на одговор на филмот. За да се 

постигне  оптималното поцрнување, треба да се зголеми дозата. Исто така и контрастот 

се намалува, ако тепературата е помала од оптималната вредност. Спротивно на ова, 

ако температурата е поголема  или времето на процесирање е подолго, тогаш се 

зголемува брзината на одговор на филмот и тој за помала доза ќе го достигне 

потребното поцрнување. Меѓутоа, шумот на сликата ќе биде поголем. Основното 

потемнување на филмот се зголемува  ако температурата е поголема од пропишаната. 
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Контраст 

Speed 
 % промена 

Контраст 

Брзина на   
одговор 

% промена 

Основно 
Потемнување 

(B+F) 

 3 димензии,  
 1 слој емулзија 

 кубични  
 1слој емулзија 

 Кубични+ табул 
 2слоја емулзија 

 
Сл.2.30  Влијание на темературата врз брзината на одговор, контрастот и основното 

потемнување   

 

Најсовремните мамографски филмови со кубични кристали се помалку осетливи 

на промените на температурата отколку оние со обични три димензионални кристали 

на зрната на емулзијата. Се забележува дека контрастот не се зголемува со зголемување 

на Т за емулзии со  кубични + табуларни и емулзии само со кубичните кристални зрна. 

 Истите параметри се менуваат на сличен начин со промена на времето на 

процесирање. За да се одржи контрастот, оновното потемнување и брзината на одговор 

на филмот на соодветното ниво, потребна е редовна сензитометриска контрола [15]. 
 

 Хемиски реагенси и сушење на филмот 
 
  
 Вообичаено, секој производител на филмови произведува и сопствени хемиски 

реагенси, за развивање и фиксирање на филмот. Доколку за филм од еден производител 

се користат други реагенси, тогаш настануваат промени во контрастот, брзината на 

одговор и во основното поцрнување. Промените најмногу зависат од комбинацијата 

филм–хемиски реагенси. Температурата на фенот за сушење се движи од 38˚С до 71˚С 

и треба да биде соодветна за филмот да излезе до процесорот сув. Не е препорачливо 

највисока температура поради појава на артефакти  на сликата од дамките од вода.  
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2.7. ЗАЕМОДЕЈСТВО НА X- ЗРАЧЕЊЕТО СО МАТЕРИЈАТА 

  

2.7.1. MЕХАНИЗМИ НА ЗАЕМОДЕЈСТВО  

 

Брановата должина на рендгенското зрачење е во подрачје 10 nm < λ < 10-6 nm. 

Според тоа, во општ случај, ниско енергетските Х-фотони (λ ≈10 nm) ќе заемо-

дејствуваат со целиот атом затоа што толку е приближната големина на атомот, Х-

фотоните со средна енергија ќе заемодејствуваат со електроните, а Х-фотоните со 

високи енергии можат да заемодејствуваат со јадрото на атомот. 

 За целиот енергетски спектар на x-фотоните, постојат пет главни механизми на 

интеракција [16]:  

- класично (еластично) расејување,  

- Комптоново расејување, 

- фотоелектричен ефект,  

- создавање на пар позитрон-електрон и  

- фотонуклеарна дезинтеграција.  

Поради учеството на огромен број фотони и статистичкиот карактер  на  

процесите на заемодејство, истовремено се присутни некои од гореспоменатите 

механизми чие процентно учество зависи во прв ред од енергијата на фотоните.  

Одделно ќе бидат разгледани сите механизми, но поголемо внимание ќе биде 

посветено на Комптоновото расејување и фотоефектот кои имаат клучна улога во 

дијагностичката радиологија. 

 

 Класично расејување 

 Ниско енергетските Х-фотони, чија енергија приближно е 10 keV,  

заемодејствуваат со материјата преку класично (кохерентно) расејување или Томсоново 

расејување. Поедноставена слика  за ова расејување е оваа: упадното електромагнетско 

зрачење (х-фотоните) ја предава својата енергија на целиот атом, поточно на 

електронскиот облак и го доведува во возбудена состојба. Возбудениот атом речиси во 

ист момент го предава вишокот енергија во облик на секундарно зрачење. Притоа, 

брановата должина на секундарното зрачење е иста со брановата  должина  на 

упадното:  λ' = λ  но, различен е правецот на простирање во однос на упадното зрачење. 

Расејаните x-фотони се во сите насоки, но во најголем дел се насочени во иста насока 
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со примарните фотони. Бидејќи нема енергетска разлика, нема ни јонизација на атомот.  

 Како и  кај сите расејувања, и овие расејани Х-фотони носат информација за 

центарот што ги расејал. Сепак, во овој случај тие не само што не даваат  никаков 

придонес во добивањето на дијагностичката информација, туку се и штетни: прво, 

поради малата енергија,  Х-фотоните не се доволно  пробивни, па не можат да стигнат 

до рендгенскиот филм и второ,  оние малку Х-фотони што сепак ќе успеат  да дојдат до 

филмот,  предизвикуваат само намалување на контрастот на сликата. 

Комптоново расејување 

 X-фотоните што имаат енергии во рангот на дијагностичките енергии, 

заемодејствуваат со надворешните електрони од атомот на тој начин што им предаваат 

дел од својата енергија и ги избиваат од атомот, а дeл од енергијата се расејува при што 

тоа се фотони со помала енергија од упадните. Значи, за овој тип на интеракција нужно 

е да се има предвид квантниот карактер на зрачењето.  Енергијата на јонизација е 

различна за различни атоми, но сепак има многу мала вредност во однос на енергијата 

на упадните Х-фотони и затоа се занемарува во понатамошното разгледување на оваа 

интеракција, се смета дека фотонот како да се расејува од слободен електрон. Се 

разбира, дури и надворешните електрони во атомот се сврзани со енергија од неколку 

електрон волти, но оваа енергија е навистина неспоредливо помала од енеријата на 

упадните фотони. Кога се има предвид овој факт, може да се смета дека: 

 eThh +′= νν  (2.1) 

 hν  - енергија на упаден, hν' - енергија на  расејан  фотон (h-планкова константа и ν и ν' 

се фреквенции на упадниот и расејаниот фотон), Te - кинетичка енергија на електронот 

(сл. 2.31). 
 Te 

θ 
hν 

hν' 

 

Сл.2.31 Шематски приказ на Комптоново расејување 

Расејаните Комптонови фотони имаат помала енергија, а со тоа поголема 

бранова должина од упадните. Промената на брановата должина е дадена со релацијата: 
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 ( θλλλ cos1' −=−=Δ
mc
h )  (2.2) 

каде што m е маса на електронот, c  е брзина на светлината, θ - агол на ресејување. 

 Како што може да се заклучи, промената на брановата должина не зависи од 

брановата должина на рендгенското зрачење што упаѓа на материјалот, туку само од 

аголот под кој се регистрира расејувањето. Очигледно, за θ =00  Δλ = 0 (првобитна 

насока),  θ = 900,  Δλ = λ (нормално на упадното зрачење), а за θ  = 1800 (наназад),  

Δλ = 2λ.  

Енергијата што  ја имаат  расејаните фотони зависи од аголот на расејување: 

 
)cos1(1

'

θα
νν
−+

=
hh                (2.3) 

каде што 2
0cm

hνα = , а пак е енергија на мирување на електронот.  2
0cm

  Екстремни случаи во однос на енергијата на расејаните  фотони се: 

1. За многу мали агли на расејување θ ≈ 00, од равенката следува hν ≈ hν', што 

значи расејаниот х-фотон ќе има речиси иста енергија со упадниот, а 

избиениот електрон ќе има многу мала енергија Te ≈ 0.  

2. за случај кога θ ≈π,  значи расејување назад на упадните х- фотони, 

енергијата на расејаните х-зраци ќе изнесува: 

 
α

νν πθ
21

1'

+
== hh  (2.4) 

а енергијата на избиениот (Комптонов) електрон: 

 
α

ανπθ 21
2
+

== hE          (2.5) 

 Наназад расејаните х-фотони, може да предизвикаат на рендгенската слика да се 

гледа и долната страна на касетата [17], што ќе се разгледува подоцна. 

 

 Делот од енергијата што го предава упадниот Х-фотон на електронот е 

пропорционален на упадната енергија на фотонот. Како и да е, Te  на електронот има 

мали вредности ако енергијата на упадните x-фотони  е  hν ≤ 100 keV за било кој агол 

на расејување (сл. 2.32).  
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Сл. 2.32.  Аголна распределба на интензитетот на расејано зрачење за различни енергии 

 

Оваа  е особено важно во случај кога: 

- се одредува дозата депонирана во ткивото на пациентот како резултат на 

Комптоновото расејување и  

- се разгледува деградацијата на контрастот на сликата предизвикана од 

расејаното зрачење. 

 

Фотоелектричен ефект 

  

Упадните Х-фотони, што имаат енергија во дијагностичкиот дијапазон на 

енергии, можат  да ја предадат целата своја енергија на некои од електроните од атомот 

(сл.2.33).  Возбудениот електрон го напушта атомот, а неговата кинетичка енергија Te 

претставува разлика меѓу енергијата на X-фотонот и енергијата на сврзување на 

електронот В  која е различна за различен електронски слој:  

 ie BhT −= ν                           (2.6) 

(i=K, L,M, N,. слој) 

За да се избие електрон од некој слој,  енергијата на X-фотонот треба да биде:  

iBh ≥ν . Колку е поголема разликата меѓу енергијата на фотонот  и енергијата на 

сврзување на електронот, толку е помала веројатноста за да настане фотоефект. 

Обратно, колку е поголем редниот број Z на атомот, толку е поголема веројатноста за 

настанување на фотоефектот [18].  

 За Х-фотоните со најголема енергија, најголема е веројатноста да избијат 

електрон од К-слојот и тоа за атоми на елементи со голем атомски број. Ослободеното 

место на избиениот електрон се пополнува со електрон од поодалечените слоеви при 

што се емитира карактеристично Х-зрачење. Во најголем број на случаи овие Х-фотони 
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се апсорбираат близу до атомот на создавање,  на ист начин, преку фотоефект, само 

што сега се избиваат електрони од надворешните електронски слоеви кои можат да го 

напуштат атомот. Тоа се  Ожé електрони.  

 Te 

hν 

 

Сл. 2.33 Шематски приказ на фотоелектричен ефект 

  

 Треба да се напомене дека  фотоефект не е можен на слободен електрон од 

причини што во таков случај не е можно во исто време да се исполнат законот за 

запазување на енергијата и на импулсот. 

Речиси сите интеракции на Х-фотоните со коските или со луминисцентните 

екрани на касетата се преку фотоелектричен ефект [19]. 

 

Создавање на пар електрон - позитрон (е−- е+-) 

 
Во случај кога упадниот  Х-фотон има енергија поголема од некоја критична 

вредност, фотонот може да заемодејствува со полето на јадрото, при тоа тој изчезнува, 

а се појавуваат пар од електрон и позитрон (античестичка на електронот). Оваа 

интеракција е експериментална потврда на познатата равенка  E=mc2  односно доказ 

дека енергијата (фотонот) може да се трансформира во материја (електрон и позитрон) 

и обратно. 

За да се создаде парот електрон-позитрон,  фотонот треба да има енергија:  

  (2.7) MeV 02,12 2 => cmh eν

Очигледно е дека овој ефект не е можен за дијагностичките вредности на 

енергии и затоа нема да се задржуваме подетално. 
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Фотонуклеарна дезинтеграција 

 
За поголеми енергии, фотонот може биде апсорбиран од јадрото и при тоа доаѓа 

до ексцитација на јадрото. Деекситацијата може да настане преку емисија на  γ-зраци, 

β-честици или n-неутрони. Можноста за ваква интеракција е ако упадниот фотон има 

енергија 10 MeV и повеќе, вредности многу поголеми од оние што се предмет на 

нашиот интерес. 

 
2.7.2. АТЕНУАЦИЈА НА РЕНДГЕНСКИ СНОП 

    

X-фотоните при поминување низ телото на пациентот, и воопшто низ 

материјата, се атенуираат главно преку  фотоефектот и Комптоновото расејување. Во 

колкава мерка ќе биде застапен едниот или другиот процес зависи од енергијата на 

упадното зрачење, атомскиот број и  густината на материјалот, итн.  

За опишување на веројатноста да настане некој процес е воведен концептот за 

ефикасен пресек  на заемодејството. Така, може да се зборува за ефикасен пресек за 

еластично расејување σel, за фотоелектричен ефект τ, за Комптонов ефект σc и 

создавање на пар позитрон-електрон.  

Фотон што упаѓа на многу тенок материјал наидува на “празен простор” во кој 

има случајно распоредени атоми, па веројатноста фотонот да се судри во таков тенок 

слој е еднаква на “површината на метата” што ја сочинуваат нејзините атоми. Затоа, 

ефикасниот пресек има димензија на површина [20].  

Ефикасниот пресек за заемодејство на сноп фотони со атомот за сите процеси е 

сума на нивните ефикасни пресеци: 

elCZ στσσ ++=                                                      (2.8) 

каде што   CZσ  е Комптоново раејување од Z независни електрони.  

Атенуацијата на упаден сноп фотони во некој материјал се прикажува со 

линеарен коефициент на атенуација кој има димензија m-1. Очигледно, линеарниот 

коефициент за атенуација е поврзан со атомскиот ефикасен пресек за заемодејство. 

Двете величини кажуваат два аспекта на иста појава. Прикажувањето на ефектите на 

заемодејство на фотоните со материјата преку атомскиот ефикасен пресек се користи 

во научните истражувања, а кога се работи за атенуација на снопот во конкретен 
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материјал (дури и во тенок слој материјал има огромен број атоми), се користи 

линеарниот коефициент за атенуација. Општо земено, двата термина користат при 

опишување на иста појава. Како се опишува линеарниот коефициент на атенуација за 

дијагностички енергии на Х-фотоните ќе биде прикажано подоцна.  

Износот за кој што ќе се намали енергијата на упадниот сноп,  главно ќе ја 

претставува депонираната доза во ткивото [21].  Затоа од интерес е подетално да се 

разгледа оваа сложена зависност.  

Бројот на фотоните од упадниот сноп N0 по преминување низ материјал со 

дебелина x се намалува  по експоненцијален закон (сл. 2.34): 

      (2.9) xeNN μ−= 0x

Nx – број на фотони што поминале низ материјалот, μ - линеарен коефициент на 

атенуација (ослабување) кој е различен за различни материјали.  

Бидејќи интензитетот на зрачењето е пропорционален со бројот фотони, истиот 

експонецијален закон важи и за интензитетот на зрачењето: 

     (2.10) xeII μ−= 0x
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Сл. 2.34  

 

Ако се претстави ln(N/N0)=f(x) ќе се добие права чиј коефициент на правецот е 

линеарниот коефициент на атенуација (сл. 2.35). Но, треба да се има предвид дека 

оваа зависност важи за идеални услови, кога се смета дека зрачењето е монохроматско.  
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Сл. 2.35 

Поради зависноста на коефициентот на атенуација од енергијата на фотоните, за 

закончното (bremsstrahlung)-зрачење во чиј состав има фотони со различни енергии, 

оваа зависност не е исполнета, атенуацијата не е чисто експоненцијална, коефициентот 

на атенуација μ  не е  константен. 

Во општ случај, во коефициентот на атенуација  свој придонес имаат процесите 

на апсорпција и на расејување (било еластично, било нееластично) што можат да се 

прикажат преку коефициентите τ и σ.  Но, при дијагностички енергии на фотоните, 

главен придонес има коефициентот на апсорпција и затоа оправдано може да се смета 

дека μ = τ,  па оваа констатација ќе ја имаме предвид кога натаму ја  користиме 

ознаката μ.  

Линеарниот коефициент за атенуација опаѓа со зголемување на енергијата на 

фотоните (сл. 2.36). Мускулите и белите дробови имаат сличен хемиски состав, но 

поради разлика во нивната густина (за фактор 3), се разликува и μ  при секоја енергија. 

Евидентно, за поголеми атомски броеви (пример Pb), коефициентот μ е многу поголем 

[22] . 
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Сл.  2.36  Зависност на линеарниот коефициент на атенуација од енергија на фотоните 
 

За линеарниот коефициентот на атенуација μ, при дијагностички енергии, важи 

следната емпириски утврдена, а експериментално докажана зависност: 

  (2.11) 34λρμ Z≈

каде што ρ е густината на материјалот, Z е атомскиот број на материјалот, λ  е 

брановата должина на рендгенското зрачење. 

Силно изразената зависност на атенуацијата на Х-зрачењето од елементот  (Z4) 

присутен во материјалот кој атенуира ги отвара можностите за диференцирање на 

различните средини кај живата материја според разликите во износот на атенуација на 

рендгенскиот сноп. Меѓутоа, ткивата се составени од елементи присутни во различен 

износ, па затоа треба да се земе ефективна вредност на атомскиот број Zef ,  која е 

различна за различни ткива, а се определува според релацијата 2.12 во која влегуваат 

атомските броеви на сите градбени елементи на ткивото: 

 nnn
eff ZaZaZ

1

2211 ....)( ++=              (2.12) 

a1, a2, .... – релативен придонес од бројот електрони во единица маса, n- коефицинет 

чија вредност е околу 3.5. Може да се спомене дека за коските Zef  ≈ 14, за меките ткива 

≈ 6, водата ≈ 7.5 итн.  
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За лесните биолошки материјали  односот меѓу атомскиот број и атомската маса 

е 5.0=A
Z , а за оние потешките со поголем реден број, тој однос паѓа под 0,5.  Ова е 

важно заради процена на електронската густина, која е релевантна за веројатноста за 

интеракција  меѓу X-фотонот и атомот. 

Масен коефициент на атенуација  се добива ако линеарниот коефициент на 

атенуација μ се подели со густината на материјалот ρ:  

 
ρ
μμ =m  (2.13) 
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Сл. 2.37 Зависност на масен коефициент на атенуација од енергијата 

  

На сликата  2.37 е претставена зависноста на масениот коефициент за атенуација 

μ/ρ  од енергијата на фотоните за истите материјали како на претходната слика. Бидејќи 

меките ткива и белите дробови се разликуваат само по густината, тие имаат еднаква 

крива на зависност на μ/ρ при било која енергија [23,24]. Причината зошто  μ/ρ  за 

коските е поголем од оној на меките ткива при ниски енергии, но, не и при високите 

енергии, како и скокот кај кривата за олово е објаснета подоцна кога се земаат предвид 

масените коефициенти за двата механизми на интеракција: фотоефект и Комптонов 

ефект.   

Во следнава табела дадени се вредности на ρ, Zef   и на електронската густина за 

некои карактеристични материјали.  
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Табела 2.5  Електронска густина во биолошки материјали/елементи 

 

Материјал Густина ρ (kg/m3) Zeff Електр. густина 
(бр.елек/kg) 

Водород* 0,0899 1 5,97 · 1026 

Јаглерод 2250,00 6 3,01 · 1026 

Воздух* 1,293 7,8 3,01 · 1026 

Вода 1000,00 7,5 3,34 · 1026 

Мускул 1040,0000 7,6 3,31 · 1026 

Масно ткиво 916,0000 6,5 3,34 · 1026 

Коска 1650,0000 12,3 3,19 · 1026 

 

2.7.3. Фотоелектрична и Комптонова компонента на масениот коефициент  

 

 За дијагностички вредности на енергијата на Х-фотоните, линеарниот 

коефициент на атенуација може да се смета како сума од линеарниот коефициент на 

атенуација за фотоелектричен ефект τ  и оној за Комптонов ефект σ;  

 στμ +=  (2.14) 

Соодветно, масениот коефицинет на атенуација е сума од поедините масени 

коефициенти за фотоелектричен ефект и за Комптонов ефект: 

 
ρ
σ

ρ
τ

ρ
μ

+=  (2.15) 

 Експериментално е утврдено дека фотоелектричниот масен коефициент  при-

ближно ја има оваа зависност од атомскиот број  Z и од енергијата на Х- фотоните  hν: 

 3

3

)( νρ
τ

h
Z

∝  (2.16) 

  Се гледа дека ρτ /  многу бргу опаѓа со зголемување на енергијата на упадниот 

Х-фотон. Доминентен придонес на фотоелектричниот масен коефициент ( ρτ / ) во 

вкупниот масен коефициент  ( ρμ / ) ќе биде за малите енергии. 

 Комптоновиот ефект е поверојатен за значително поголеми енергии на упадниот 

сноп од енергиите на сврзување на електроните, па се смета дека како упадниот x-

фотон да заемодејствува со слободни честици (електрони). Оттаму  веројатноста за 
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Комптонов ефект ќе зависи од електронската густина на материјалите, а со тоа и 

Комптоновата компонента ρσ /  исто така ќе зависи од електронската густина. 

 Елементите во биолошките материјали, освен водородот, имаат речиси иста 

електронска густина, па ρσ /  ќе има скоро иста вредност за сите биолошки материјали. 

Разликата во вредноста на ρσ /  ќе укажува на различен износ на водород ( ρσ / = 0,2 

cm2g, во крајна линија на вода) во ткивата на пациентот. Затоа ρσ /  има помала 

вредност во коските во однос на меките ткива кои содржат повеќе водород. 

 За енергетската зависност на ρσ /  може да се изведат заклучоци преку 

сложената формула на Клајн и Нишина (O.Klein, Y.Nishina) [20], која ја дава зависноста 

на ефикасниот пресек за Комптоново расејување од енергијата. Бидејќи врската е (само 

за Комптонов ефект): 

 
A

NZ ACσ
ρ
σ

=         (2.17) 

Од таму може да се заклучи дека  вредноста на σ/ρ  се  намалува  со зголемување на 

енергијата. Дадена е формулата за ефикасниот пресек за Комптоновото расејување : 

 
⎭
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 е “класичниот радиус“ на 

електронот.  

  Во досегашните разгледувања сметаме дека електроните што учествуваат во 

процесот како да не се сврзани во атомот. Но, ако разгледуваме реална ситуација, мора 

да сметаме дека за тие електрони сепак треба извесна енергија да се исфрлат од атомот, 

па дури дека тие се во некое движење. Накратко, треба да се смета на позицијата и 

брзините на овие електрони во атомот па решението на ваквиот систем бара познавање 

на брановите функции на електроните во атомот: проблемот станува неверојатно 

сложен. Се разбира дека тоа  се надминува со некаков модел кој приближно, но доста 

реално ќе ја претстави ситуацијата. Апроксимативно, тоа се прави со пресметки преку 

формулата на Клајн-Нишина со додавање на додатен член кој води сметка за својствата 

на конкретните атоми од каде се избива електронот. Вакви пресметки направил Hubbell 

[24a] за елементи со  1<Z<100. Неговите заклучоци покажуваат дека во доменот на 
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енергии што се користат во радиологијата може слободно да се занемари кохерентното 

расејување во однос на Комптоновото, затоа што тоа не придонесува во износот на 

апсорбираната енергија, а во домени каде тоа може да има некаква улога, таму пак 

ефикасниот пресек за фотоелектрична  апсорпција е многу поголем  од оној за 

кохерентно и за некохерентно расејување. На пример, за енергија на зрачењето од 0,01 

MeV  што поминува низ оловен слој, фотоелектричниот ефект има 26 пати поголема 

веројатност за настанување од кохерентното расејување.  

 Како илустрација на различните компетитивни процеси на расејување и 

апсорпција  кои што со различна веројатност  можат да настанат на фотон кој 

преминува низ некоја средина нека послужи симулацијата и пресметките направени со 

Монте Карло методот за фотон со енергија од 20 MeV кој навлегува во вода (или 

материјал со слични својства) [24b]. За фотонот не може да се каже колку растојание ќе 

помине додека не претрпи интеракција во материјалот: може да биде тоа со атом на 

површината или со некој атом подлабоко. За поедноставување може да се смета дека 

фотонот ќе помине растојание еднакво на средниот домет кој е еднаков на 

(HVLdsr 44,11
==

μ
) . За споменатата енергија и водна средина dsr = 55 cm. Интеракции 

што би можел да ги предизвика фотонот има многу. Симулациите покажуваат дека 100 

фотони со енергија од 20 MeV најпрвин би предизвикале 44 парови електрон-позитрон 

и 56 Комптонови расејувања. По анихилацијата паровите би дале 88 кванти со енергии 

од 511 keV. Комптоновите интеракции би предизвикале 56 расејани електрони  со 

средна енергија 14,5 MeV и 56 расејани фотони со енергии 5,5 MeV. Сега може да се 

следи судбината на создадените гама кванти (слично би било и со Комптоновите 

расејани фотони) кои што ќе предизвикаат комптонови интеракции. За овие енергии 

веројатноста за фотоелектричен ефект е скоро нула, но кога процесите доведат до 

создавање на фотони со енергии околу 120 keV постои мала веројатност и за тој процес. 

Колку енергијата на новодобиените фотони се смалува, расте веројатноста за 

фотоелектричен ефект, а опаѓа за Комптоново расејување. Така е сè додека и 

последниот фотон не биде апсорбиран во материјалот. Било кој дел од оваа “историја” 

може да биде земен во разгледување со било која почетна енергија. Во реалноста, било 

каков енергетски трансфер од 0 до Еmax  може да се случи при секоја интеракција во 

било која точка внатре во материјалот. Симулацијата води сметка за енергиите, 

веројатностите, аглите на расејување итн.         
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 На графикот на сл. 2.38 е прикажана зависноста на τ/ρ, σ/ρ  и μ  од енергијата на 

упадните Х-фотони, за различни материјали. 
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)  
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Сл. 2.38  Зависност на масен коефициент на атенуација од енергијата на Х-фотоните* 

На графикот 2.38 со полни линии се прикажани масениот коефициент на 

атенуација на мекото ткиво (мускули и бели дробови) и на оловото. Како што се гледа, 

за мекото ткиво, коефициентот е сума од двата ефекти: фотоелектрична апсорпција 

τ/ρ  (опаѓа според познатиот закон)  и Комптоново расејување σ/ρ  (што е скоро 

константно). Кохерентното расејување σcoh/ρ  е занемарливо мало. 

 Зависноста ( ) 3−∝ ν
ρ
τ h е во важност, но тоа не  е секогаш исполнета. За енергии 

на фотоните од неколку стотини  keV  заемодејството со атомите на оловото е 

исклучиво преку фотоелектричен ефект. Но, како што покажува кривата за олово на сл. 

2.38, при енергија од 88 keV има скок, таму енергијата на фотоните е еднаква на 

енергијата на сврзување на електроните во К-слојот. Ваквиот скок на кривата се вика 

апсорпциона граница. Фотоните со поголема енергија од апсорпционата граница можат 

да ги исфрлат електроните од К-слојот, оние со помала енергија не се способни за тоа. 

Така, веројатноста за заемодејство нагло расте кога енергијата на фотоните се 

доближува до онаа на апсорпционата граница. Лево и десно од апсорпционата граница, 

познатата зависност  ( ) 3−∝ ν
ρ
τ h е исполнета.  На кривата не се прикажани 

                                                 
* Напомена: Вредностите на координатните оски се во логаритамска скала, поради големиот 
интервал на вредности на E  и на μ/ρ.  
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апсорпционите граници за L-слојот кај оловото затоа што тие се на многу помали 

енергии (13 и 16 keV).  

Треба да се напомене дека материјалот со кој заемодејствува Х-зрачењето, 

заради постоење на апсорпционата граница е релативно транспарентен за оние 

вредности на енергиите на зрачењето кои се еднакви со енергиите на 

карактеристичното зрачење на истиот материјал. Ова има важна импликација во 

системите за мамографија, каде што и анодата и филтерот се направени од молибден. 

Во класичната радиографија, холмиумот е еден од материјалите кои се користат како 

филтри. 

 Силната зависност на τ/ρ  од Z и  hν  има важни импликации во радиографијата. 

Нека претпоставиме дека има потреба да се слика регион на меко ткиво, на пример, 

дојка. За  контраст меѓу здравото меко ткиво и некој тумор или микрокалцификат, 

потребно е колку е можно повеќе да се зголеми разликата во атенуацијата на снопот 

што поминува низ различните ткива. Вредноста на τ/ρ   е голема за ниско енергетските 

Х-фотони, но тоа не е многу корисно затоа што така се смалува способноста на снопот 

за продирање низ ткивото. Но, употребата пак на ниско енергетски фотони ја зголемува 

разликата меѓу коефициентите на атенуација на ткивата што имаат сосем мала 

разлика во вредноста на Z што е неверојатно важно. Имено, ако се разгледуваат две 

регии од дојката со ефективен атомски број  Z1 и  Z2  и густина   ρ1 и  ρ2, но со иста 

дебелина Δx, на радиографската слика тие ќе се покажат како различни региони ако и 

само ако разликата во износите на атенуација 
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е доволно голема. Тоа е исполнето ако според релација (2.16) биде голема разликата: 

  
( )3

2
3
21

3
1

ν
ρρ

h
ZZ − . (2.20) 

Ако се смалува енергијата на фотоните, разликата 21 II Δ−Δ се зголемува, а 

токму таа разлика го одредува контрастот меѓу одделни региони на сликата. Токму од 

тие причини мамографијата се остварува при ниски вредности на енергијата на 

фотоните (ниски вредности на напонот на рендгенската цевка) [25]. 
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2.8. ФИЗИЧКИ ОСНОВИ НА МАМОГРАФИЈАТА 

 

 Составот и густината на масното, жлезденото и фиброзното ткиво варира од 

дојка до дојка што има за последица разлика во вредностите на коефициентите на 

атенуација. 

Ако Φ0 е број на рендгенски фотони што упаѓаат на дојката, μi  е линеарниот 

коефициент на атенуација после поминување должина xi, тогаш бројот на Х-фотони 

после дојката е: 

 )exp()()( 0 i
i

i xEE ∑−Φ=Φ μ  (2.21) 

Рендгенскиот спектар енергетски е полихроматски, а коефициентите на 

атенуација зависат од енергетскиот спектар. Квалитетот на снопот е многу важен 

параметар во мамографијата. 

Интензитетот на примарниот рендгенски сноп при поминување низ објектот на 

испитување, ослабнува со различен степен на зависност од коефициентите на 

атенуација на различните ткива и од различните дебелини на слоевите. Во табелата 2.6  

даден е атомскиот состав на масното и жлезденото ткиво и нивниот релативен износ, 

кои што се важни  параметри за оценување на физичките својства на мамографскиот 

систем [9]. 

Табела  2.6   

% тежински состав 

Ткиво водород (H) јаглерод (C) кислород (O) 
Густина 
[g/cm-3] 

Масно 11.2 49.1-69.1 18.9-35.7 0.93 
Жлездено 10.2 10.8-30.5 55.2-75.9 1.04 
 

Во табелата 2.7 се прикажани вредностите на густината на различни ткива во 

дојката и коефициентот на атенуација μ  за енергија од 20 keV.  

Табела 2.7 

Ткиво Густина [kg/m-3] μ  [cm-1] при 20 keV  

масно 0,930⋅103 0.45 
фиброзно 1,035⋅103 0.80 
карцином 1,045⋅103 0.85 
кожа 1,090⋅103 0.80 
калцификати 2,200⋅103 12.2 
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На следниот график е прикажана промената на линеaрниот коефициент на 

атенуација μ  од енергијата на рендгенските фотони за инфилтрирачки дуктален 

карцином (А),  фиброзно (Б) и  масно ткиво (В). Јасно е дека мамограмот има највисок 

контраст ако е направен со нискоенергетски х-фотони. Исто така се гледа дека за 

енергии над 28 keV има мала разлика во вредностите на μ  за канцерогеното и 

фиброзното ткиво, што има за последица канцерогеното ткиво радиографски да се 

прикажува не многу различно од нормалните структури на дојката.   

 
 

1.00 
 
 

0.75 
 
 

0.50 
 
 

0.25 
 

0 
 K

oe
f

.n
a 

at
en

ua
ci

ja
 μ

 [c
m

-1
] 

    15         20          25        30         35  [keV] 
Energija na rtg-fotoni 

A

B

V

 

Сл.2.39 Зависност на коефициентот на атенуација од енергија на фотоните 

 Во енергетскиот интервал што се користи во мамографијата, доминатни 

интеракции се фотоелектричниот ефект и расејувањето на Х-фотоните (кохенрентно и 

некохерентно т.е. Комптоново расејување). На сликата 2.40 е прикажана зависноста на 

коефициентот на атенуација за двата ефекти одделно при енергии од 15 до 40 keV.  
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Сл. 2.40  Зависност на μ  од енергијата за фотоелектричен и Комптонов ефект 
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 Фотоелектричниот ефект (крива А) доминира при енергии под 22 keV  и 

поголемиот дел од предадената енергија во дојката се должи токму на овој ефект. 

Комптоновото расејување (крива Б) малку придонесува за депонирање на доза во 

дојката, на пример Х-фотон од 30 keV ќе даде енергетски трансфер од само 3.2 keV. 

Меѓутоа, ефектите на расејување играат голема улога во мамографијата поради 

нивниот деградирачки удел во контрастот на сликата. Токму поради ова, изборот на 

рендгенскиот спектар за мамографските снимања претставува компромис меѓу 

барањата за висок контраст на сликата и мала радијациона доза. 

 

2.8.1. Рендгенски спектри во мамографијата 

 

Рендгенскиот спектар зависи од видот на материјалот на анодата, од избраниот 

напон и од материјалот употребен како филтер [26]. Најчесто во мамографските 

рендгенски цевки како материјал за фокалното петно на анодата се користи молибден. 

За филтрација на снопот се користи тенко прозорче од берилиум на самата рендгенска 

цевка и дополнителен филтер исто така од молибден. Улогата на филтрите е да ги 

апсорбираат рендгенските фотони со ниска енергија кои што не придонесуваат за 

формирање на сликата, туку само ја зголемуваат дозата кај пациентот. 

Во табелата  се прикажани енергиите на апсорпционите К-скокови и енергиите 

на карактеристичните спектрални линии ЕКα и ЕКβ, за елементите што се користат во 

рендгенските цевки за мамографија. 

        Табела 2.8 

Елемент Z EK  (keV) EKα (keV) EKβ  (keV) 

Молибден 42 20,0 17,4 19,6 

Родимум 45 23,2 20,2 22,7 

Паладум 46 24,3 21,2 23,8 

Волфрам 74 69,5 59,3 67,2 

 

 Повисокиот реден број на волфрамот–74 во споредба со редниот број на 

молибденот–42 и на родиумот–45 резултира со поголема ефикасност во генерирање на 

рендгенскиот сноп, а со тоа поголема брзина на радијациониот излез (ќе биде 

дефиниран подоцна) под идентични услови т.е. при ист напон и исти струја х време. 

Повисоката точка на топење на волфрамот, овозможува користење на фокални петна со 
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помали димензии и поголема јачина на струја во цевката. Сето ова придонесува за 

помала геометриска неострина, но и за пократко време на снимање со што се намалува 

веројатноста за неострина на сликата поради придвижување на пациетот. 

На графикот 2.41 е прикажан симулиран енергетскиот спектар [27, 28] за 

конвенционален мамограф (анода од молибден и филтер од молибден од 30 μm) што се 

добива за теоретски избран напон од 30 kVp.  Карактеристичните спектрални линии Kα 

и Kβ се на 17.4  и 19.6 keV, додека над 20 keV интензитетот на рендгенските зраци е мал 

и подлежи на силна атенуација.   
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Сл.2.41 Симулиран рендгенски спектар 

 

Рендгенскиот сноп од Мо-анода и Мо-филтер со типична дебелина од  0.025 до 

0.03 mm  се карактеризира со најмала енергија, поради тоа што Мо- филтерот поради К-

апсорпцискиот пик силно ги атенуира фотоните со енергии >20.5 keV. Фотоните со Мо-

Мо сноп имаат енергии блиски до карактеристичната енергија и во просек помала 

енергија од другите комбинации. Сноп со помала енергија трпи помало расејување и со 

тоа обезбедува поголем предметен контраст. Затоа Мо-Мо рендгенски спектар е 

оптимален за снимање на помали дојки (околу 4.5 cm при компресија), а за поголеми 

дојки треба спектар чија апсорпциона граница е на повисоки енергии. Таков спектар се 

добива ако анодата е од родиум или паладиум за која К-пикот (К-edge) е на  23.2 keV  и  

24.4 keV респективно. 
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Сл. 2.42 Симулирани спектри за Mo-Mo анода-филтер комбинација за различни напони 
 

Посовремените мамографски апарати се опремени и со други анода – филтер 

комбинации, како на пример Mo-Rh, Rh-Rh, W/Rh итн. со што се обезбедува К-пикот да 

биде ≥20 keV, а со тоа и средната енергија на снопот ќе биде поголема од Mo-Mo 

комбинацијата. Причината да се користат аноди и филтри од различни материјали е да 

се модифицира спектралната распределба на фотоните. Физичките крактеристики на 

oвие комбинации се поефикасни за снимање на поголеми и поцврсти дојки, затоа што 

обезбедуваат и подобра слика и помала доза за ваков тип на дојки.  За снимање на густи 

дојки, исто така можно е да се направи спектар од анода од W и филтер од Al или Rh и 

со внимателен избор на напонот и дебелината на филтрите, може да се добие одличен 

резултат во однос на контрастот и дозата [29,30]. 
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Сл.2.43  Симулирани спектри за ист напон, но различни комбинации анода-филтер 
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Улогата на  рендгенскиот спектар во параметрите на мамографската слика 

(контраст, сигнал/шум итн.) и во дозата ќе биде разгледана подоцна при дефинирање на 

самите параметри. 

  

2.8.2.Квалитет на рендгенски сноп. Полудебелина на атенуација -HVL 

 

Енергетскиот спектар на рендгенскиот сноп се состои од фотони со различни 

енергии и поимот квалитет на снопот се однесува на неговата спектралната 

енергетска дистрибуција. Но, во пракса тешко е да се мери спектарот на рендгенскиот 

сноп. Затоа индиректно преку пенетрирачката способност  на рендгенскиот сноп може 

да се опише  квалитетот на снопот.   

За карактеризирање на пенетрирачката спосбност се воведува  величината 

полудебелина на атенуација HVL (Half Value Layer thickness) [31,32]. Тоа е онаа 

дебелина на материјалот која што предизвикува ослабување на упадниот сноп на 

половина од почетната вредност. Нејзината вредност зависи од природата на 

материјалот и од енергетскиот спектар на упадните фотони. 

2/1

2
1)(

0

xe
I
xI μ−==                                               (2.21)                  

μ
2lnHVL2/1 ==x                                              (2.22) 

Полудебелината на апсорпција  може да се изрази преку различни материјали 

(mm Al, mm Cu или mm Pb).  

Вредноста на дебелината на слојот х за која што снопот е ослабнат за фактор 

1/е=0,37 (е=2,71828183..)  се нарекува карактеристична дебелина на материјалот х0,37. 

Коефициентот на атенуација μ е обратно прорционален на карактеристичната дебелина 

на материјалот х0,37: 

                  
37,0

1
x

=μ  или  μ ⋅ x1/2 =0,693                                       (2.23)  

Колку е помала атенуацијата (помал коефициент μ), толку е поголема 

карактеристичната дебелина на материјалот х0.37. Колку е поголема вредноста на μ  

(поголема атенуација), толку е помала дебелината на материјалот  за која што 

интензитетот на Х-зрачењето паѓа на половина од почетната вредност.   
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Полудебелината на атенуација х1/2 и карактеристичната дебелина х0,37  се 

величини коишто даваат доволно информации за пенeтрабилноста на снопот. Но, за 

карактеризирање на хомогеноста се дефинира уште еден параметар т.н. коефициент на 

хомогеност k и тој претставува однос меѓу првиот  HVL1 (х1/2) потребен за редуцирање 

на интензитетот на половина и на вториот HVL2 (х1/4) потребен за натамошно 

редуцирање на интензитетот до четвртина. 

2

1

HVL
HVL

=k                                                          (2.25) 

Нормално дека за различни напони (kVp), различна е HVL вредноста. Според 

Европските критериуми за контрола на физичките и техничките аспекти, вредноста на 

HVL параметарот на 28 kV треба да биде од 0.03 до 0.04 mm Al  [33,34]  

 Американскиот протокол дефинира прифатливи вредности за  HVL на следниот 

начин [35]:  

C
100
kV

HVL03.0
100
kV

+≤≤+ p                                     (2.26) 

          , но притоа плочката за компресија е во снопот. 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧
=

Rh/Rh22.0
Mo/Rh19.0
Mo/Mo12.0

C



     ТЕОРИСКИ ОСНОВИ            Физички параметри на мамограф.слика 

2.9. ФИЗИЧКИ ПАРАМЕТРИ НА  МАМОГРАФСКАТА СЛИКА 

 

Добивањето на квалитетна мамографска слика спаѓа меѓу најголемите 

радиодијагностички предизвици, затоа што дојката е изградена од ткива со многу мали 

разлики во коефициентите на атенуацијата на рендгенското зрачење. Покажано е дека 

разликите во атенуацијата најмногу доаѓаат до израз ако при снимањето се користат 

рендгенски фотони со помала енергија [36, 37]. 

Мамографската слика е краен производ на целиот мамографски  процес во кој 

учествуваат: пациентот, мамографот, комбинација филм/касета, процесирање на 

филмот и условите на гледање на сликата. Какви се перформансите на мамо-системот 

да ги регистрира овие разлики, таков ќе биде и техничкиот квалитет на сликата.  

Најважни физички параметри на мамографската слика се контрастот, острината  и 

шумот. 

 

2.9.1. Контраст 

 

Постојат два видa на контраст: рендгенографски и радијационен.  

Рендгенографскиот контраст (Cs) се дефинира како разлика во поцрнувањето ΔS 

меѓу две соседни области на сликата. 

Cs = S2 - S1 = ΔS                                                    (2.27) 

 

Рендгенографскиот контраст зависи од радијациониот контраст,  контрастот 

на комбинацијата филм-фолија, од износот на расејаното зрачење и од контрастот 

на мамографскиот филм.  

 

Радијационен контраст:  Нека рендгенско зрачење со енергетски флуенс Φ  

(број на Х-фотони на единица површина) поминува низ некој објект со проста форма, 

на пример, диск со линеарен коефицинет на атенуација μ1 и дебелина d. Во него нека се 

наоѓа  хомоген блок со коефицинет на атенуација μ2 и дебелина x.  Нека Φ 2 е флуенсот 

на Х-фотоните што излегуваат само низ дискот,  а  Φ 1  се Х-фотоните низ останатиот 

дел од блокот (слика) и за нив важи: 
 

dΦΦ ⋅−⋅= 1e1
μ   и  ( ) xxdΦΦ 21e2

μμ −−−⋅=                              (2.28) 
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d μ2  μ1 x

Φ2 
Φ1
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Сл.2.44  Приказ на радијационен контраст  
 

Тогаш, радијациониот контраст (контраст низ објектот) се дефинира како: 

1

21
p Φ

ΦΦC −
=  или 

    ( ) xC ⋅−−−= 12e1p
μμ                                                (2.29) 

Радијациониот контраст зависи од разликата во масените коефициенти на 

атенуација  и од дебелината на структурите во дојката и е основна компонента на 

контрастот на сликата.  

  

Предметен  контраст  е особено  важен во мамографијата поради многу малите 

разлики меѓу густината на ткивата во дојката и патолошките структури. Овој тип на 

контраст е условен од разликите во атенуацијата на рендгенските фотони во лезиите и 

во околното ткиво. Фактори од кои што зависи колкав ќе биде предметниот контраст се 

следниве: големината на лезијата, составот на лезијата т.е. атомскиот број на 

елементите, компресијата на дојката и од густината на ткивото на дојката. Разликите во 

атенауцијата  исто така зависат и од енергетскиот спектар на рендгенскиот сноп со кој 

што се снима дојката [38].  

 

Со намалување на енергијата на фотоните, се повеќе доаѓа до израз разликата 

меѓу апсорпционите коефицинти на различни структури во дојката и обратно. На сл. 

2.45 прикажано е намалувањето на контрастот за калцификат 0.1 mm (крива 1) и 

жлездено ткиво со големина од 1 mm (крива 2) [13a]. Двете криви  брзо опаѓаат со 

зголемување на енергијата на фотоните и се забележува дека  контрастот се намалува за 

фактор 6 во енергетскиот интервал од 15 до 30 keV.  
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Значајно е тоа што контрастот на жлезденото ткиво паѓа под 0.01 за енергии над 

27 keV.  Меѓутоа, снимањето со фотони со помали енергии, придонесува за поголема 

доза во дојката, така што во пракса мора да се направи компромис меѓу барањето за 

висок контраст и мала доза.  
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Сл.2.45   

Кај подебели и погусти дојки најголем број на фотони со мала енергија се 

атенуираат и оној дел од снопот што ќе помине низ дојката, се состои од фотони со 

поголема енергија. Притоа  разликите во коефициентите на атенуација на различните 

структури се намалуваат што има за последица намалување на предметниот контраст. 

Поради ова контрастот кај подебелите и погусти дојки е помал отколку кај просечно 

големите дојки и оние кај кои доминира масното ткиво. Предметниот контраст кај 

поголемите и погусти дојки дополнително се намалува кога се користи сноп со 

поголема енергија [39]. 

  
 Во конвенционалната мамографија,  во зависност од дебелината и од составот на 

дојката како и од видот на анодата и на филтерот,  се користи опсег на напонот од 22 до 

32 kVp.  Hendrick и Berns [39a] покажаа дека оптимални технички фактори за филм – 

мамографијата  во однос на контрастот на деталите, за дојки со дебелина помала од      

5 cm  дава Мо/Мо комбинацијата, од 22 до 25 kV, за дојки од 5 до 7 cm, Мо/Rh 

комбинацијата од 26 до 30 kV, a за дојките со дебелина поголеми од 7 cm, Rh/Rh 

анода/филтер комбинацијата и тоа од 28 до 32 kV.  

 На сл.2.46 се забележува разлика во контрастот на сликите на антропоморфен 

фантом направени при различни напони.  
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Сл.2.46 Контраст и поцрнување на сликата 

Контраст и расејано зрачење: Колку е поголем износот на расејаното зрачење, толку 

повеќе е деградиран примарниот контрастот Сp. Колкава е деградацијата на 

примарниот контраст   е прикажано со следниот израз: 

 FC

P
R

C
C p

p =
+

=
)1(

                                               (2.30) 

каде што R и P се износите на расејано и примарно зрачење, а F е факторот на 

деградација на контрастот (F <1) 

P
R

F
+

=
1

1                                                           (2.31) 

 Соодносот R/P зависи од енергијата на фотоните, од големината на зрачното поле, од 

дебелината на дојката, од составот на ткивото и од ефективноста на детекторот на 

сликата (филм/фолија). За да се намали неговата вредност, постојат неколку начини: 

- оптимална колимација на зрачното поле т.е. најмало можно поле за конкретна 

  клиничка ситуација; 

- намалување на дебелината на градата со компресија; 

- употреба на специјално конструирани антирасејувачки решетки меѓу објектот  

  и касетата со филм. 

 
Контраст на рецепторот на сликата: Радијациониот контраст се преобразува 

во рендгенографски контраст со помош на филм (директно експониран, кој што одамна 

не се користи) или со комбинација фолија/филм  (индиректно експониран). Одговорот 

на комбинацијата филм-фолија на рендгенското здрачење се претставува преку 

неговата карактеристична крива, која што претставува зависност на густината на 

зацрнувањето на филмот (оптички дензитетот) OD од упадната Аir-KERMA. 
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Контрастот има најголема вредност во линеарниот дел на карактеристичната крива. 

Наклонот  во линеарниот дел на кривата се вика гама вредност на филмот. При 

еднаков радијационен контраст, филмот со поголема гама вредност ќе даде поголем 

рендгенографски контраст од оној со помала гама вредност [40]. Но, тоа ја намалува 

латитудата (ширината) на филмот (интервал на вредности на Air Kerma-та што се 

соодветни на почетокот и крајот на линеарниот дел на карактеристичната крива).   

Во следната табела се сумирани факторите кои влијаат на контрастот. 

Табела 2.9 

Фактори кои влијаат на контрастот 

Предметен контраст Расејано зрачење Контраст на филм/касета

Разлика во апсорпција 

•  дебелина на ткиво 

•  густина на ткиво 

•  атом.број на ткиво 

Квалитет на снопот 

• аноден материјал 

• напон (kVp) 

 

Колимација на сноп 

Дебелина на ткивото 

Состав на ткивото 

Компресија 

Воздушен гап 

Антирасејув. решетка 

Вид на филм 

Процесирање на филм 

•  хемикалии 

•  температура 

•  време 

Оптичка густина 

“Магла” на филмот 

•  чување на филмот 

•  светлина во комора 

 

 

2.9.2. Острина и разделна способност 

 

Овој параметар ја покажува способноста на системот јасно да се прикажат 

малите детали. Квалитетна мамографската слика треба да прикажува калцификати со 

големина од 0.1 mm. Врз крајната неострина на сликата влијаат неколку фактори, 

според кои што се дефинираат и видовите на неострината:  

- геометриска неострина – причина за неа е големината на оптичкиот фокус на 

рендгенската цевка и геометријата на снимањето. Колку што е помал оптичкиот фокус 

и помало зголемувањето на објектите на сликата, толку е помал овој вид на неострина. 

Со стареењето на цевката, се зголемува и деформира обликот на фокалното петно. 
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Сл.2.47 Неострина поради димензии на фокусот  

- динамичка неострина – се јавува поради евентуалното придвижување на 

дојката за време на снимањето. Колку што е пократко времето на експонирање, толку е 

помала веројатноста за појава на овој вид на неострина. 

- контурна неострина – се должи на неправилната форма на објектите во 

дојката. Најголема неострина имаат кружните и топчестите објекти. 

- неострина од луминисцентната фолија – се должи на дифузијата на 

светлината (сл.2.48) и има најголем удел во вкупната неострина на сликата. 

 

OD 

 
Сл. 2.48  Илустрација на неострина на луминисцентната фолија 

Вкупната неострина на сликата (U) може да се пресмета со комбинација на 

острината на рецепторот и геометриската острина F, ефективната големина на фокусот 

f и зголемувањето m: 

( ) 222 11 Fmf
m

U +−=                                              (2.32) 

Овој фактор определува колку фини детали можат да се видат на сликата.  
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На сл.2.49 е прикажана како зависи неострината за различни по  големина 

објекти од геометрија на снимањето (магнификација, зголемување) и од големина на 

фокусот [41]. При тоа e земено дека неострината што ја предизвикува рецепторот на 

сликата (поради неострина на засилувачката фолија и на филмот) изнесува 100 μm.  
 Ф 

d 

M⋅w 

w

(M-1)⋅Ф 
геометриска  
неострина 

f 
M = f/d 

оптички фокус 

објект 

слика 

 
Сл. 2.49  Шематски приказ на геометриска неострина на сликата 

Гранична висококонтрастна резолуција опишува колку линии на еден 
милиметар може да се видат одделно.  

За практична процена на високо контрастната и нискоконтрастната резолуцијата 
постојат комерцијални објекти и фантоми. Но, се користат и алтернативни методи, 
најчесто преку пресметување на различни индекси или индикатори за квалитет. Geleijns 
и соработниците предлагаат фактор на квалитет на сликата (Image Quality Factor) кој се 
добива како сума од граничниот контраст и соодветниот дијаметар на деталот: 

∑=
n

i

i
min  IQF idC                                               (2.33) 

Manson користи индекс на граничната детектибилност H (најпрвин воведен од 
Hay), кој што се дефинира како реципрочна вредност на производот од граничниот 
контраст (Cmin) и дијаметарот на деталот (d): 

1
min )( −= dCН                                                    (2.34) 

Но, Manson исто така обрнува внимание на можните варијации во субјективната 
оцена на набљудувачите. 

 

2.9.3. Оптичка густина (поцрнување) 
 

 Оптичката  густина (OD) се дефинира  

I
I 0logOD =                                                     (2.35) 

каде што I0 e упадниот интензитет,   а  I  е интензитет на пропуштената светлина низ  

експонираниот филм.   
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       Табела 2.10  Процент на трансмитирана светлина за различни OD 

% на трансмитирана во однос 
на упадна светлина 

оптичка густина (OD) 

100 0 

50 0.3 

10 1.0 

1 2.0 

0.1 3.0 

0.01 4.0 

  

 Во општата радиологија сликата има дијагностичка информација во OD 

интервалот 0.2 до 2.0; Мамографските слики имаат поголема оптичка густина и тоа  0.8 

– 1.5 за жлезденото и 1.8 – 2.5 за масното ткиво [42, 43, 44]. 
 Поцрнувањето на мамографски филм зависи од: 

 - техничките параметри на снимањето (kVp и mAs),   

 - видот на филмот и на засилувачка фолија, 

 - процесирањето на филмот (температура, време, хемикалии) 

 - услови на гледање на сликата. 

 

2.9.4. Шум  

 

Односот меѓу корисен и некорисен сигнал (информација) на сликата се вика 

шум. Неговата вредност зависи од флуктуциите во густината на флуксот на фотоните, 

од неострината на луминисцентната фолија, од гранулацијата на филмот, од 

процесирањето на филмот и од интензитетот на светлината на панелот за анализирање 

на сликите. Шумот го намалува контрастот и придонесува за загуба на деталите, што ја 

влошува видливоста на нискоконтрастните објекти. 

Шумот (σ) се карактеризира преку стандардното отклонување на сигналот,  

шематски прикажано на слика 2.50. Ако со Si го означиме сигналот во дадена точка, а 

со  просечниот сигнал, тогаш шумот математички со може да се прикаже со 

формулата 2.35. 

_
S
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 S 
σ 

S2 
S1 

 

Сл.2.50 

)1(
)( 2

_

2

−

−
= ∑

n
SS

iσ                                                  (2.36) 

Постојат следни видови на шум: 

•квантен шум – Qσ  најмногу се должи на флуктуациите во бројот на 

рендгенските фотони апосорбирани од единица површина на фолијата и во помал 

степен на варијациите во бројот на светлински фотони што се емитирани од фолијата. 

Квантниот шум - Qσ зависи од градиентот g, бројот на фотони Ф, веројатноста η  за 

заемодејство на фотоните со фолијата и ефективната површина на взаемодејството S: 

SΦ
gQ η

σ 1434,0=                                                (2.37) 

Квантниот шум најмногу доаѓа до израз во линеарниот дел на Hurter Driffield 

карактеристичната крива на филмот, а е незначителен при недоволно и при многу 

експониран филм. За намалување на квантниот шум треба да се зголеми  ефективноста 

на фолијата и зголеми бројот на рендгенските фотони. 

 •структурен шум – fσ произлегува од нехомогеноста на структурата на 

фолијата и флуктуација во дебелината. Според Dance, fσ  има  околу 10% удел во 

вкупниот шум, но уделот му се зголемува кога се користат помалку чуствителни 

комбинации на филм - фолии  и во случаите кога квантниот шум е помал.  

 •шум од грануларност на филмот - Gσ  предизвикан од флуктуациите во 

големина, во чуствителност и бројот на кристалните зрна во емулзијата. Според Barret 

и Swindell: 

S
SOD g

G

⋅⋅
=

434,0
σ                                                (2.38) 

каде што  Sg е плоштината на едно зрно во филмот,  OD е средното поцрнување на 

филм со површина  S. Како што се гледа од формулата, улогата на овој вид на шум  се 
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зголемува со зголемување на поцрнувањето на филмот.  

Од претходно кажаното следува дека при правилно експониран филм доминантна 

е улогата на квантниот шум, а при недоволно или преголемо експонирање, преовладува 

шумот поради грануларност на филмот [45].  

  

Сл. 2.51 Визуелизирање на ист објект на слики со различен шум  

 Се забележува дека еден ист по големина објект и исто поцрнување различно се 

визуелизира во зависност од шумот на сликата.  

Однос сигнал - шум 

Шумот што е последица на претходно наведените фактори, ја нарушува 

способноста на системот за приказ на мали нискоконтрастни  детали. Но, тој треба да 

се анализира со статистички методи. Наједноставна величина кај шумот е средното 

квадратно отклонување σ  на поцрнувањето на сликата на хомоген објект. Но, вака 

дефинираната величина не ја содржи просторната зависност на својствата на шумот на 

сликата [46]. Повеќе информации дава автокорелационата функција  и 

спектарот на шумот (Wiener-ов спектар) 

),( yxC

)(νW  кои што ги опишуваат просторната 

зависност како и зависноста на шумот од фреквенцијата. Според Rossmann, 

структурниот шум и зрноста на филмот не зависат од просторната фреквенција, 

единствено квантниот шум зависи од фреквенцијата.  

Доминатниот квантен шум може да се намали со зголемување на бројот на 

рендгенските фотони, но тоа ја зголемува дозата на пациентот.  

Шумот на сликата задолжително се разгледува заедно со големината на 

корисниот сигнал т.е. се разгледува односот сигнал-шум. За квалитативно изразување 

на вредноста на шумот, контрастот и  дозата, се дефинира величината  сигнал/шум 

(SNR-Signal Noise Ratio) означена со r. 

Ако со OD1 и OD2  ги означиме соодветните средни вредности на поцрнувањето 
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на фонот и на објектот, а со σ - стандардното отклонување на поцрнувањето (шумот), 

тогаш односот сигнал-шум се дефинира како: 

σ
12 ODOD −

=r                                                    (2.39) 

 За воочување на даден објект  односот сигнал-шум  треба да биде r > 4.    

 За иста големина на снимениот објект и исто поцрнување на филмот, вредноста 

на SNR - параметарот опаѓа со зголемување на енергијата на фотоните. На следниот 

график е прикажана зависноста на  r од енергијата на фотоните за калцификат со 

големина од 100 μm снимени со фолија KODAK MIN R и филм KODAK OM и OD=1.0. 

Занемарено е расејаното зрачење и неострината на филмот. Се гледа дека со 

зголемувањето на енергијата, односот сигнал-шум се намалува. Над одредена вредност 

на енергијата на рендгенските фотони,  r  толку ќе се намали што калцификатот нема да 

се визуелизира. 

SN
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Сл.2.52 

Најголемо е опаѓањето за енергии над 30 keV и тогаш SNR е под граничната 

вредност за перцепција на калцификатите, па за да се визуелизираат истите снимањето 

ќе биде со поголема доза.  Во мамографијата со избор на идеална вредност на 

енергијата на Х-фотоните, се прави компромис меѓу барањето за висок SNR и помала 

доза. 

 На следниот график е прикажана Monte Carlo симулација на SNR  факторот во 

зависност од енергијата при визуелизација на калцификат од 0.1 mm во дојки со 

различна дебелина, но при фиксиран износ на дозата од 1 mGy [47].  Секоја крива има 

максимум за некоја одредена вредност на енергијата. Може да се направи и обратна 

калкулација, да се избере фиксирана вредност на SNR (доволно голема за да не се 
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загуби дијагностичката информација) и тогаш да се види при кои енергии дозата ќе е 

најмала.  Во дигиталната мамографија ова е полесно изводливо, додека со филм/екран 

не е едноставно големо варирање на SNR поради тоа што филмот може да биде 

премалку или премногу експониран. 
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Сл.2.53 

Во следната табела дадени се вредности на енергијата за кои SNR, контрастот и 

дозата имаат оптимални вредности.  

Дебелина на дојка    (cm) 2 4 6 8 
Енергија на фотони (keV) 14-18 17-21 19-23 20.5-24.5 
 

Поради постоењето на различни мамографски машини, комбинации на филм/ 

фолии, температура, време и хемикалии на процесирање на филмот и сл., табелата не 

може секогаш да се примени. 

 Табела 2.11 
Фактори кои влијаат на радиографскиот шум 

Предметен контраст Радиографски контраст 
Разлика во апсорпција 

•  дебелина на ткиво 

•  густина на ткиво 

•  атом.број на ткиво 

Квалитет на снопот 

• аноден материјал 

• напон (kVp) 

 

Грануларност на филмот 

Флуктуации во број на создадени Х-фотони 

Квалитет на снопот 

Осетливост на филм 

Контраст на филм 

Апсорбција на засил.фолија 

Ефикасн.на конверзија на фолија 

Дифузија на светлина (кај фолии) 

Флуктуации во структурата на луминисц. екрани 

Шум при конверзија ртг ⇒ светл.фотони 
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Квалитетните мамографските слики мора да имаат: 

- висок контраст за да се надмине шумот кој е последица на различната 

рапределбата на кристалите (зрната) во емулзијата на филмот, како и 

статистичката законитост во луминисценцијата на фолиите и најважно за да 

се издиференцираат различните ткива.  

- голема острина за да се визуелизираат калцифификатите  и      фиброзните 

влакна. 

- низок шум за да се визуелизираат  ниско контрастните објекти. 

 
Сл.2.54 Видливост на нискоконтрастни детали за различен шум 

Видливост на нискоконтрастни објекти претставува можност да се 

забележат/разликуваат објекти од  нивната околина и е условена од три параметри: 

- големина на објектот (D) 

- вредноста на шумот на објектот и на околината 

- разликата во средната оптичка густина меѓу објектот и околината т.е 

контрастот (C) 

Теоретски, границата на видливост (релацијата меѓу големината и контрастот на 

објектот)  зависи на следниот едноставен начин:  

constDC =⋅                                                        (2.40) 

Меѓутоа,  во пракса ова важи за даден интервал на димензии на објектот, но не и 

за многу големи и многу мали објекти. Затоа што голем објект може да биде видлив и 

при мал контраст, но не и мал објект при истиот контраст. Ако се разгледува и шумот 

на сликата, тогаш се зголемува вредноста на константата, а тоа води до потребата од 
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поголем контраст за визуелизација на истиот објект. Значи, дали еден објект ќе биде 

видлив или не, зависи од односот контраст/шум. Само зголемување на контрастот нема 

да ја подобри визуелизацијата доколку не се преземат мерки за намалување на шумот, 

пример со редуцирање на гранулацијата на филмот. 

Примена на ниско енергетски Х-зраци  во принцип ќе го подобри односот 

контраст/шум но, од друга страна ќе ја зголеми дозата. 

За да се добие оптимален дијагностички квалитет при прифатлив радијационен ризик, 

се ограничува износот на шумот преку дефинирање на минимален контраст при кој што 

објект од 6 mm мора да биде видлив ако истиот има 1.5% контраст на сликата. Подоцна 

ќе видиме како се добива овој износ на контраст.  
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2.10. ДИЈАГНОСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ НА МАМОГРАФСКА СЛИКА 
 
 Дијагностичкиот квалитет на сликата се проценува од тоа колку валидни 

информации има на сликата кои придонесуваат за поставување на дијагнозата. 

Најчести критериуми за процена на кавлитетот на сликата се: коректно позиционирање 

на пациентот, соодветна компресија на дојката, да нема набори т.е препокривање на 

кожата, да нема движење за време на снимањето, истото да се изведе на најсоодветни 

технички параметри, филмот коректно да се процесира. 

Позиционирањето на пациентот претстава прв услов за добивање на 

дијагностички прифатлива слика. Според Европските критериуми за мамографски 

скрининг (European Guidelines for QA in mammography 2001) стандардни проекции се 

Кранио-каудална  и Медиолатерална.  

 
Сл. 2.55 Шематски приказ на стандардните проекции 

 
      Табела 2.12  Стандардни проекции во мамографијата 
 

Проекција Кратенка Насока на x-зраци 
Кранио-каудална CC Од глава (cranuim) кон нозете 

(caudal) 
Медиолатерална 
под агол 

MLO Од внатрешна (medial) кон 
надворешна страна (lateral) на 
дојката под агол (oblique) 

 
 

Краниокаудалната проекција (сл.2.56)  е коректна ако: 
 

- јасно е прикажан пекторалниот мускул,  

- јасно е прикажано ретрогландуларното масно ткиво, 

- јасно е прикажано медијалното ткиво на дојката, 

- јасно е прикажано латералното ткиво на дојката, 

- се гледаат васкуларни структури низ најгустиот паренхим, 
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- мамилата е во профил, 

- нема набори на кожата, 

- се гледаат пори од кожата кај пекторалниот мускул, 

- на границата на дојката има светла линија (тешко остварливо)  

- сликите на двете дојки се симетрични. 

 
Сл.2.56   Правилна СС проекција  

  

Најчести грешки што доведуваат до лош дијагностички квалитет на сликата се:  

- несоодветна висина на потпирната плоча, 

- недоволна компресија доведува до бледа слика и можно придвижување на 

пациентот, 

- набори на кожата на латералниот дел од дојката, 

- не е снимено целото ткиво на дојката, особено делот до ребрата, 

- мамилата не е во профил. 

 
Медиолатерална (коса странична) проекција (слика 2.57) е коректна ако: 

 
- пекторалниот мускул е под коректен агол, 

- прикажан е инфрамамиларниот агол, 

- јасно е прикажано жлезденото ткиво на дојката, 

- јасно е прикажано ретрогландуларното масно ткиво, 

- јасно се гледаат васкуларните структури, фиброзните флакна и границите на 

пекторалниот мускул, 

- се гледаат васкуларните структури низ најгустиот паренхим, 

- се гледаат пори од кожата кај пекторалниот мускул, 

- на границата на дојката има светла линија (тешко остварливо)  
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Сл. 2.57 Правилна MLO проекција 

 
- мамилата е во профил, 

- нема набори на кожата, 

- сликите на двете дојки се симетрични.  
 

Најчести грешки при оваа проекција се: 

- несоодветна висина на потпирната плоча, 

- некоректен агол на пекторалниот мускул, 

- нејасно прикажување на инфрамамиларниот агол, 

- несоодветна и нерамномерна компресија 

   
 Вкупниот број на слики при класичен мамографски преглед се четири (две CC и 

две MLO) . Секоја проекција носи специфични информации кои меѓусебно се 

надополнуваат. 

 
 

2.10.1. Клинички знаци и критериуми на мамографската слика 
  
 

Постојат клинички и технички критериуми за оценување на квалитетот на 

мамографската слика.  

Исполнувањето на клиничките критериуми значи можност да се детектираат 

следниве видови на објекти  во ткивото на дојката: 

 - Калцификати претставуваат наталожени соли од калциум хидроксиапатит и 

трикалциев фосфат. Тие се најчести и важни рендгенски симптоми кои се 

манифестират и кај бенигните и малигните процеси во дојката. Може да се подредени 

во групи радијално насочени кон мамиларниот сегмент, или дифузно распоредени. 

Според димензиите калцификатите можат да бидат од 0.1 до 1.5 mm, а 
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понекогаш поголеми и се со неправилна форма. Условно, ако се со дименизии од 0.1 до 

0.3 mm  и се неправилно групирани индицираат малиген процес, а  ако се поголеми од 

0.5 mm поверојатно претставуват знак за бенигнен процес. Микрокалцификати се 

јавуваат во околу 50% случаи на разни карциноми, а дури во 70% случаи на 

неинвазивни карциноми се манифестираат само преку калцификатите [48]. При 

интерпретација на калцификатите најважен е нивниот број на определена површина, 

така над 10 калцификати на 1 cm2  во 50% од случаите се индикација за карцином. 

Важно е и растојанието меѓу нив, ако е помало од 1mm, тогаш над 50% од случаите 

станува збор за малиген процес. Спротивно, микрокалцификати помалку од 10 на 1 cm2, 

со правилна форма и еднакви, се индикација за бенигна творба. 

 На мамографска слика со одличен квалитет може да бидат прикажани 

калцификати поголеми од 0.15 mm  кои се видливи со лупа и на силно осветлен 

негативоскоп. 
 

- Туморски маси претставуваат абнормален тип на меки ткива, најчесто се со 

неправилна форма и може да се инфилтрираат во другите ткива на дојката. Имаат 

слична атенуација на рендгенските зраци како фиброзното ткиво, а нешто поголема од 

масното ткиво. По формата на сенката се делат на: 

• Глатко ограничени сенки кои се среќаваат кај фиброаденоми, цисти, 

лимфни јазли. Таква сенка даваат и солидните, медуларните и 

желатинозни карциноми и диференцијалната дијагноза е тешка, па се 

прават дополнителни испитувања. 

• Делумно глатко ограничени сенки се среќаваат кога едната страна од 

сенката е покриена со жлездено ткиво, па е возможна точна процена на 

туморската сенка. Може да претставуваат солиден, желатинозен и 

медуларен карцином, цисти. 

• Нејасно ограничена туморна сенка во облик на ѕвезда е типична слика на 

солиден карцином, кој се јавува во 90% од малигните процеси во дојката. 

 

 - Промена на структурите на дојката - најчесто се работи за фиброзни 

спикули, кои може да се манифестираат како тенки линии или подебели и подолги од 

неколку милиметри па до неколку сантиметри. Скирозниот и жлездестиот карцином 

често пати ги следи појава на фиброзни спикули кои може да предизвикаат 

вовлекување на кожата, на мамилата и сл.  
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- Индиректни симптоми - задебелување и припивање на кожата над туморот, 

промени на мамилата и ареоларниот прстен околу неа, зголемена васкуларизација на 

дојката, метастатични лимфни јазли итн. 
 

Квалитетот на сликата зависи од способноста на системот да ги визуелизира 

многу малите разлики во контрастот на меките ткива и да ги детектира калцификатите. 

Поради нискиот контраст и малите димензии, ваквите објекти тешко се откриваат на 

фонот на нормалниот структурен шум, карактеристичен за дојката. Според Европските 

критериуми  за квалитет, на мамограмот треба да може да се видат мекоткивни овални 

детали со минимален дијаматар од 3 mm и микрокалцификати со минимална големина 

од 0.2 mm. Дуктален карцином од 3 mm инфилтриран во дојка со дебелина од 45 mm 

снимен при вообичаени технички параметри, дава 1,3% контраст на сликата. Ова е 

блиску до границата на детекција на мамографскиот систем. 

Квалитетот на мамограмот зависи од методот и техниката на снимање, од 

перформансите  на апаратурата и на рецепторот на сликата. Влијанието на секој 

сегмент врз квалитетот, може објективно да се оцени со мерење на физичките 

карактеристики на мамограмот т.е. со тестирање на физичките критериуми за кои ќе 

стане збор подоцна. 

При интерпретација на мамограмите, значајна улога има и системот за вид  на 

радиологот и негова адаптација на интензитетот на светлината на негативоскопот и на 

просторијата. Од физиолошка гледна точка, окото има максимална осетливост ако 

средното поцрнување на сликата е од 1.3 до 1.8, а истата се анализира на негативоскоп 

со луминисценција од 2000 до 6000 сd/m2.  Тогаш окото  добива оптимално средно ниво 

на лиминисценција од 80-100 сd/m2,  кога е максимална осетливоста на окото за 

контрастот на сликата.  

Колку окото на радиологот ќе ја визуелизира сликата зависи и од меѓусебниот 

контраст на прикажаните ткива, од нивниот контраст во однос на позадината и од 

нивната форма и големина. При оптимални услови на гледање, најситни детали што 

може да се видат со голо око се 0.15 – 0.30 mm, што зависи од односот и густината на 

фоторецепторите во ретината [49]. Во пракса, тоа не значи дека ќе се гледаат сите 

детали со таква големина, затоа што минималната големина на објектот што може да се 

забележи зависи од контрастот на објектот како и од осветленоста на негативоскопот. 

При помали осветлености, помал е и бројот на светлинските фотони што пристигнуваат 
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во ретината, а со тоа и можноста за разликување на деталите и второ, поголем е 

односот сигнал – шум, кој што исто така го ограничува гледањето [50].  
   

Од техничките параметри овде само ќе се спомнат, а подоцна детално ќе се 

објаснат следниве параметри: 

- Висококонтрастна разделна способност - се определува преку бројот на 

линии на милиметар што може одделно да се видат. Минималната вредност не треба да 

е помала од 12 линии ⋅ mm-1,  а пожелно е да е 15 линии⋅ mm-1  и повеќе. 

- Гранична нискоконтрастна осетливост - претставува мерка за најмалиот 

детектиран контраст на големи објекти (>5 mm  во дијаметар). Минимален критериум е 

вредност на контраст од 1.3% за детали до дијаметар од 6 mm. 

- Контраст на сликата е параметар со кој се искажува разликата во 

поцрнувањето на филмот за различни ткива. Колку е поголем контрастот, толку 

полесно се забележуваат разликите во ткивните структури. Разлика во дебелина на 

ткиво од 5 mm  во просечна дојка, треба да предизвика разлика во поцрнувањето т.е 

контраст од минимум 0.40. 

     
 

Сл. 2.58. Слика со мал и со голем контраст  
 
 

2.10.2. Адекватна експозиција 
 

Мамографската слика  се смета дека е направена со адекватна експозиција ако 

може да се видат фиброзните влакна, васкуларните структури или лобуларните 

структури низ најгустотото паренхимско ткиво. Поцрнувањето на региите на сликата 

што го претставуваат жлезденото ткиво, треба да биде најмалку 0.7. 

 85



ТЕОРИСКИ ОСНОВИ           Дијагност. параметри на мамо.слика 

 86

 Недоволната експозиција ќе резултира со помало поцрнување на сликата и со 

намален контраст на паренхимското ткиво. Преголема експозиција ќе резултира со 

поголемо поцрнување од оптималното и доколку и на силно осветлен негативоскоп не 

може да се видат региите со масно ткиво, тогаш снимањето ќе треба да се повтори. 

 На следниве слики е прикажано како експозицијата влијае врз дијагностичкиот 

квалитет на сликите . На сл.2.59 се сликите на антропоморфен фантом RMI 165 

добиени при експозиција од 30 kV и 9 mAs [51]. Сликите се со недоволно поцрнување и 

со недоволен контраст. Со внимателно набљудување “лезијата” на левата слика има 

шанси да биде забележана само затоа што е опкружена со “масно” ткиво, што не е 

случај и со десната слика. 

 

 
Сл.2.59 Слики на фантом RMI 165 со недоволна експозиција 

  

Доколку фантомот се експонира со 24 kV и 87 mAs, поцрнувањето на сликите и 

контрастот  ќе бидат оптимални. Во овој случај и “лезијата” и калцификатите  многу 

полесно се забележуваат.  

 

 
Сл. 2.60 Слики на фантом RMI 165 со оптимална експозиција 



ТЕОРИСКИ ОСНОВИ                                  Дозиметриски величини 

 

2.11. ДОЗИМЕТРИСКИ ВЕЛИЧИНИ 

 

KЕRMA 
 

Специјално за дозиметрија на индиректно јонизирачки зрачења (фотони и 

неутрони) е воведена величината КЕRМА (Kinetic Energy Released in Matter)  и таа е 

дефинирана како однос меѓу вкупната кинетичка енергија предадена на ослободените 

честици од атомите во некој волумен и вкупната маса во истиот волумен [52]: 

dm
dEK tr=                                                         (2.41) 

 Основната единица е наречена Греј (Gy)  1 Gy = 1 J.kg-1 

 Величините керма (K) и енергетски пренос (Ψ) се поврзани со следнава 

реалција: 

Ψ)( ρμK tr=                                                    (2.42) 

 каде што ρμ /tr  е масениот коефициент на апсорпција. 
  

 Предавањето на енергијата на материјата кај индиректно јонизирачко зрачење се 

одвива во две етапи. Прво, фотоните преку Комптонов или фотоелектричен ефект 

предаваат енергија на атомите од средината и се ослободуваат електрони со извесна 

кинетичка енергија. Потоа, електроните ја предаваат нивната кинетичка енергија на 

околината најчесто преку процеси на јонизација или закочно зрачење [16, 18, 20].  

 Значи, трансферот на енергијата на зрачењето во материјата т.е. кермата се 

случува во точката на заемнодејството, додека апсорпцијата на дозата се одвива  во 

околниот простор до каде што е дометот  (слободниот пат) на  електронот. 

 Дозата и кермата димензионално се еднакви, но меѓу нив има суштински разлики. 

Прво, D се однесува за сите јонизирачки зрачења, а К само за индиректно 

јонизирачките зрачења. Второ, К се однесува и на видот на материјата, на пример,  

воздушна керма, водена керма итн. и трето, при дефинирањето на D не се води сметка 

од каде и како се созадени честиците, туку само за предадената енергија во некој 

елементарен волумен, а при дефинирањето на K влегуваат кинетичките енергии на 

ослободените честички во елементарен волумен без оглед на тоа каде и како ќе ја 

депонираат својата енергија. Врската меѓу D и K се воспоставува при услови на 
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рамнотежа: колку енергија е предадена на новоослободени електрони, толку претходно 

ослободените предаваат на околината. 

KgD )1( −=                                                       (2.43) 

 
каде што g е делот од енергијата на ослободените електрони што се оддава при 

закочно зрачење.  За зрачење кое се состои од фотони со мала енергија (100 keV), 

вредноста на g =6,6⋅10-4
,  а за пониски енергии има уште помала вредност.  

 Во случај на зрачење со фотонски сноп, електронската рамнотежа се воспоставува 

само приближно, така да еквивалентната употреба на двете величини е некоректна. Но,  

за спектрите што се користат во рендгенската дијагностика D и К имаат иста вредност. 

 
 Експозиција – Х 

 
 Експoзицијата се дефинира како однос меѓу вкупното созададено количество 

електричество dQ  при взаемодејството меѓу фотоните и масата на волуменот во кој 

што ја предале целосно нивната енергија dm 

dm
dQX =                                                          (2.44) 

  Експозицијата се изразува во единица C⋅kg-1. Стара единица е рендген (R) и 

врската меѓу новата и старата единица е 1 R = 2,58⋅10-4 C⋅kg-1. 

  Експозицијата е практично мерлива величина. Со кермата во воздух (Air Kerma) е 

поврзана на следниот начин: 

X
g

eWK
Air

AirAir ⋅
−

⋅=
1

1)(                                        (2.45) 

 

каде што WAir  е средната енергија на создавање на еден јонски пар во воздух 

(WAir=33,97 eV за сув воздух), а (1 – gAir) е дел од енергијата што ја предаваат 

ослободените електрони на околината, gAir има исклучително мала вредност за 

фотонски зрачења што се користат во дијагностиката. Практично може да се смета 

 кога екпозицијата е во C⋅kg-1 или кога 

експозицијата е во старата едница рендгени (R). 

XK Air ⋅= 97.33 XK ⋅= 008764.0Air
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  Апсорбирана доза  - D 
 
  Апсорбираната доза (D) е пропорционална на измерената експозиција: 

XfD ⋅=                                                          (2.46) 
  

 Коефициентот на прорционалност (f) се вика конверзионен фактор и од 

претходните формули може да се изрази како: 

e
Whf Air

Air

m

)(
)()( ⋅=

ρμ
ρμ

ν                                               (2.47) 

каде што  m)( ρμ е масeниот коефицинент на апсорпција на средината во која што се 

определува апсорбираната доза, а Air)( ρμ е истиот тој коефициент за воздух [19]. Од 

формулата се гледа дека f зависи од енергијата на фотоните и од видот на средината. 

За помали енергии на фотоните и кај ткивата со поголем среден атомски број  

коефициентот  f  за коските  има поголема вредност, а помала за меките ткива..  

  
2.11.1. Специфични величини што се користат за оценка на зрачењето на 

              пациентите во дијагостичката радиологија 

 
 Енергетскиот пренос Ψ  на определено растојание z од фокусот на цевката  се 

определува од анодниот напон U, анодната струја I и времето на експозиција t по 

следнава формула: 

)exp(- Air2 z
z

tIUkΨ
n

⋅⋅
⋅⋅

⋅= μ                                              (2.48) 

каде што k e коефициент на пропорционалност; n варира од 2 до 5 во зависност од 

филтрацијата на рендегенскиот сноп, μAir е линеарниот коефициент на апсорпција во 

воздух. 

 Измерената воздушна керма KAir  е детерминирана и од геометриските и 

физичките услови на мерењето. 

 Влезна воздушна керма (Entrance Surface Air Kerma) или ESAK се дефинира 

како воздушна керма во онаа точка во која што централниот зрак навлегува  во 

телото на пациентот или во фантомот. Мерната единица е иста со воздушната 

керма, греј (Gy). 
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ESAK се формира од две компоненти – воздушна керма од упадното зрачење  

т.н. упадна воздушна керма (Incident Air Kerma)-IK и оној дел од расејаната 

воздушна керма  под агли >90°  во однос на упадниот сноп т.н обратно или 

повратно расејано зрачење (Backscatter Factor): 

BSFIKESAK ⋅=                                               (2.49) 

каде што BSF е  фактор на повратно расејување и е бездимензионална величина. 

Вредноста на овој фактор зависи од рендгенскиот спектар и од големината на 

полето. 

 
 Во литературата се среќава и Влезна површинска доза ESD (Entrance Surface 

Dose)  која се дефинира како апсорбирана доза во воздух во точката во која што 

централниот зрак навлегува во телото на пациентот или во фантомот. Се изразува 

во истата единица греј (Gy). 

За дијагностички енергии на рендгенското зрачење, влезната воздушна керма 

(ESAK) и влезната површинска доза (ESD) се потполно еднакви, но како термин 

почесто се употребува ESAK. 

 
 Радијационен излез (Y), дефинирана од ICRU e величина која претставува однос 

меѓу Air Kerma (K) мерена на растојание d и производот стуја х време (mAs) . 

Вообичаено се означува со: 

tI
dKdY
⋅

=
)()(                                                    (2.50) 

   Радијациониот излез се изразува во Gy⋅(C)-1
, но од практични причини често се 

   изразува со следниве единици Gy⋅(A ⋅s)-1 
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  2.12. ДОЗИМЕТРИЈА ВО МАМОГРАФИЈАТА 

 

Процената на апсорбираната доза во дојката е важен дел од процедурата на 

тестирање на мамографскиот апарат. Вредноста на апсорбираната доза дава суштинска 

информација за  дизајнот и карактеристиките на целиот мамографски систем  и е тесно  

поврзана со квалитетот на сликата. 

Поради добиената доза, постои  ризик од радио-индуцирана карциногенеза, но 

кај модерните апарати и техника на снимање овој ризик е мал (NCRP 1986).  Голем број 

на автори го разгледуваат радијациониот ризик и бенефитите од мамографијата во 

скрининг програмите (Beckett [64], Law and Faulkner [70]). Едно од поновите 

истражувања  на NRPB (National Radiation Protection Board) и на NHS Breast Screening 

Programme, од Велика Британија (UK), доведува до сознание дека животниот ризик за 

развивање на радио-индуциран канцер е 1 на 100 000 на mGy за популацијата што се 

подложила на скрининг во UK [53]. И покрај тоа што ризикот е релативно мал, важно е 

да се користи соодветна апаратура и техника за да се постигне оптимален квалитет на 

сликата со што е можно најмала доза. 

 Енергетскиот спектар што се користи во мамографијата има мала енергија и 

длабинската доза значително се зголемува со длабочината на ткивото. На пример, 

излезната доза мерена од Hammerstein et al. (1979) [59] за фантом од 6 cm, зависно од 

квалитетот на снопот изнесува од 1% до 13%  од влезната доза. 

 

Фактори од кои што зависи дозата 

 

Зголемувањето на енергијата на снопот ќе ја намали дозата во дојката но, ќе го 

деградира контрастот на сликата. Последниве години беа направени специјални анода – 

филтер комбинации како што се Rh/Rh или Mo/Rh кои овозможуваат снимање на 

поголеми дојки и на дојки со поголем процент на жлездено ткиво со помала доза. 

 Фактори од кои што зависи дозата: 

 Големина и тип на дојката 

дебелината  има голем удел 
големината на полето минимален удел 
процентот на масното ткиво има среден удел 
 

 Енергија  на снопот 

поголема енергија,  помала доза 
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употреба на Rh/Rh комбинација ја намалува дозата 
оптимален HVL за филм/фолија е 0.30 до 0.40 mm Al 
 
 Типови на рецептори на слика 

     поголемо поцрнување, поголема доза 
     кај дигиталните системи дозата е детерминирана од SNR  

 

 Употреба на решетка 

Bucky факторот најчесто има вредност од 2 до 2.5 и колку е поголема неговата 
вредност, толку е поголема  дозата 

 
 Сила на компресија 

Цврста компресија може да ја редуцира дозата и за 50% и многу да придонесе за 
квалитетот на сликата кај сите техники на снимање. 

 
 
 

2.12.1 Историски преглед на дозиметрија во мамографијата 

 

  Мамографијата како дијагностичка метода беше воведена во 1964 со директно 

експонирање на филмовите и притоа се користеа обични  рендгенски апарати. При 

ваквата техника апсорбираната доза во дојките беше прилично голема.  Во 1975 год. се 

воведува засилувачка фолија и доаѓа до значително намалување на дозата [54]. 

Дополнителна редукција настанува со воведување на техниката на компресија на 

дојката при снимање.   
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Сл. 2.61 Дози и квалитетот на сликите со текот на времето 
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Првите мерење на Аir KERMA (тогаш се користеше параметарот влезна 

експозиција) направени во Велика Британија за просечна дојка покажуваа вредности од 

17.4 mGy до 2.8 mGy.  Измерените вредности за било каква дојка се движеа дури до 

144.2 mGy при директно експониран филм, па сè до “занемарливи” вредности при 

користење на засилувачка фолија. 

Второто истражување меѓу 70-80-тите покажа дека во 2/3 од снимањата се 

користат апарати само за снимање на дојка (мамографи), а во најголем процент се 

користи засилувачка фолија. Вредностите на air KERMA беа од 0.9 до 45 mGy. 

Големата варијација во вредностите беше последица на користењето на различни 

техники на снимање и различни комбинации на филм/фолии. 

Величини што директно може да се измерат се влезна возушна керма(ВВК) и 

воздушна керма.  ВВК Ka(f)  се дефинира како воздушна керма на растојание f  од 

фокусот на цевката во точката во која што централниот зрак упаѓа на кожата и се 

состои од две компоненти: воздушна керма од примарното зрачење Ka,d(f) и воздушна 

керма од расејаното зрачење од дојката под агли > 90° т.н. обратно расејување Ka,s(f). 

Ka (f) = Ka,d (f) + Ka,s (f)                                           (2.51) 
 

Релацијата може да се запише во следниот облик: 

 Ka(f) = Ka,d (f)⋅ [1+ Ka,s(f)/Ka,d (f)]                        (2.52) 
 

Означувајќи го членот во заградата со В, се добива изразот за ВВК: 
     

        Ka (f) = Ka,d(f)⋅ B                                             (2.53) 

Величината  В се вика фактор на обратно расејување и зависи од спектарот на 

рендгенското зрачење. Бидејќи спектарот се карактеризира со полудебелина на 

апсорпција  HVL  на снопот, В може да се поврзе со истата величина [55]. 

 

     Табела 2.13 Врска меѓу d1/2  и факторот на обратно расејување 

HVL (mm Al)   0.25      0.30      0.35       0.40       0.45      0.5      0.55      0.60      0.65 

Фактор на обратно 
расејување 

  1.07      1.07       1.08      1.09       1.10      1.11    1.12       1.12      1.13 

  

Особено значајано беше сознанието дека air KERMA значително зависи од 

енергертскиот спектар на рендгенските фотони. Исто така, сите овие мерења не го 

земаа предвид различниот состав и дебелина на дојката. Не помалку значаен е и фактот 
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што дозата не се распределува униформно по целата дебелина на дојката.  Токму 

поради ова, беше предложено наместо air KERMA и влезна доза, да се користи 

параметарот просечна доза во дојката.  Некои автори (Boag et al., 1976) предлагаа да се 

користи параметарот тотална енергија што е испорачана во дојката, а кој би се 

пресметувал со мерење на  влезната и излезна доза мерени на фантом. Но, сепак ниту 

една од предложените методи не беше во целост задоволувачка. 

Дистрибуција на длабинска доза – на слика 2.62 е прикажана симулација како 

вредностите на експозицијата, Air Kerma и на апсорбираната доза се менуваат со 

длабочина во едноставен модел на дојка. Влезната Air Kerma изнесува 8.76 mGy и HVL 

е 0.37 mm Al, што се типични за филм-фолија мамографијата кога се употребува и 

решетка. Некои од упадните фотони се расејуваат назад и со тоа ја зголемуваат 

влезната Air Kerma за околу 10%.  Кривата А ја прикажува релативната дистрибуција 

на длабинската доза  од влезот па до излезот од дојката. Под претпоставка дека Air 

Kerma e 0.62 mGy, апосрбираната доза во масното ткиво е прикажана со кривата С. Во 

централниот регион каде што има и жлездено и масно ткиво, и дветe ткива ја добиваат 

истата Air Kerma, но апсорбираните дози се прилично различни (крива В длабинска 

доза на жлездено ткиво). На пример Air Kerma-та во средишната рамнина на 2.5 cm 

длабочина е иста за двете ткива, но апсорбирната доза за жлезденото ткиво е 30% 

поголема и затоа средната жлездена доза е порелевантен параметар за процена на  

ризикот [56].  
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Сл.2.62  Релативна  доза  во зависност од длабочина во дојката 

 
Во 1976, Karlsson et al., сугерираа дека просечната доза на жлезденото ткиво 

на дојката  е подобар параметар за процена на радијациониот ризик. Значајни 
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фракциии од испорачаната радијациона енергија се апсорбираат од кожата, масното, 

сврзното и жлезденото ткиво. Најголем ризик за радијационо индуцирана 

карциногенеза има жлезденото ткиво [57]. ICRP (International Comission for Radiation 

Protection) во 1987 година ја препорачува просечната жлездена доза (Mean Glandular 

Dose) како релевантен параметар за процена на радијациониот ризик на дојката, кој што 

се користи и  денес [58].  Бидејќи MGD може да биде проценета со добра точност, оваа 

величина стана стандард за доза во мамографијата. Но, покрај оваа величина, се 

користат и три други: кожна доза, жлездена доза во средишната рамнина на дојката и 

средна доза за целата дојка. 

Невозможно или многу тешко е да се пресметува MGD за секоја дојка одделно, 

поради личните анатомски и морфолошки специфичности. Вобичаен пристап е 

влезната површинска доза (ESD),  преку конверзиони фактори базирани на модели, да 

се претвори во средна жлездена доза (MGD).  Hammerstein et al. (1979) воведуваат 

модел на дојка и со TLD мерења на ткивно-еквивалентен фантом со супституциони 

материјали BR12 и AP6  кои симулираат просечна дојка (50% адипозно, 50% жлездено 

ткиво) ги определуваат атомските состави на различни видови на ткива во дојката.  

Во следната табела даден е анатомскиот состав на дојката според два автора 

Hammerstein (1979) [59]  и Woodard (1986). 

 

      Табела 2.14 

 %  тежина 
Ткиво Hammerstein-

H 
Woodard - W 

H C N O минера
али 

густина 
(g/cm3) 

     средно 
Н   
       опсег 

11.2 
 
/ 

61.9 
 

49.1-69.1

1.7 
 
/ 

25.1 
 

35.7-18.9 

0.1 
 
/ 

0.93 
 
/ 

 
 
Масно 
(адипозно)       средно 

W  
  средно±σ 

11.4 
 

11.2-11.6

59.8 
 

51.7-68.1

0.7 
 

1.3-0.2

27.8 
 

35.5-19.8 

0.3 
 

0.3 

0.95 
 

0.93-0.97

      средно 
Н   
       опсег 

10.2 
 
/ 

18.4 
 

10.8-30.5

3.2 
 
/ 

67.7 
 

75.9-55.2 

0.5 
 
/ 

1.04 
 
/ 

 
 
Жлездено 
(гладну-
ларно) 

      средно 
W                  
средно±σ 

10.6 
 

10.2-10.9

33.2 
 

15.8-50.6

3.0 
 

2.3-3.7

52.7 
 

69.8-35.8 

0.5 
 

0.3-0.5 

1.02 
 

0.99-1.06

 

Со споредување на резултатите се заклучува дека за масното ткиво составот е 

речиси сличен, додека пак за жлезденото ткиво има значителни разлики. Овие разлики  
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влијаат на вредностите на линеарните и масените коефициенти на атенуација, а токму 

тоа ја овозможува визуелизацијата на разните ткива во дојката. Овие разлики се 

најизразени при помали енергии, па поради тоа во мамографијата се користат 

нискоенергетски Х-фотони.  

Правени се истражувања колку жлездено ткиво има одделна дојка во однос на 

дебелината на истата дојка при компресија, со споредување на експозииците применети 

на пациенти и на експозициите применети на фантоми конструирани од ткивно-

еквивалентни материјали. 

 Следната табела ги прикажува резултатите на Geise и Palchevsky (1996) [60]. 

Слични вредности добија и авторите Young  [61] и Klein [62].  

 

Табела 2.15 

гландуларност 68% 42% 26% 16% 

дебелина na дојка (cm) ≤ 3  3 – 5 5 - 7 ≥ 7 

 

 Најновите истражувања на податоците од скрининг програмите [63,64] и од 

компјутерските симулации на проценуталната застапеност на жлездено ткиво во дојки 

со различна големина за две старосни групи се прикажани во следнава табела [65].  

Симуалциите се направени со Монте Карло методот,  а како модел за дојка е користен 

фантом кој што симулира дојка во СС проекција. Централниот дел на дојката 

претставува регија со униформна распределба на “масно и на жлездено ткиво“, а 

светлиот дел претставува “кожа и поткожни ткива“. 

 

 
Сл. 2.63   Модел на дојка за Монте Карло симулацијата 
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      Табела 2.16  Најнови резултати за гландуларност на дојка  

Дебелина на дојка 
(cm) 

Гландуларност % 
40 - 49 години 

Гландуларност % 
50 - 64 години 

2 100 100 

3 82 72 

4 65 50 

5 49 33 

6 35 21 

7 24 12 

8 14 7 

9 8 4 

10 5 3 

11 5 3 

  

Сепак, најновите истражувања на Dance [66] кои користеа восочен фантом како 

модел и поразлична просторна дистрибуција на жлезденото ткиво, доведоа до сознание 

дека конверзионите фактори се различни од прикажаните во табелата. Но, бидејќи 

дистрибуцијата на жлездено ткиво во дојката е различна за секоја пациентка, авторите 

не сугерираат измени во коефициентите .  
  
 

2.12.2.  Процена на MGD за стандардна дојка  по  стар модел  

 

MGD се пресметува од упадната Air KERMA мерена на растојание до 

површината на дојката  (меѓутоа, мерена во воздух, без повратен фактор на расејување) 

со множење со конверзиониот фактор g: 

gKD f=                                                        (2.54) 

Ако Air KERMA се мери  на површината на фантомот (Ks), тогаш треба да се 

подели со факторот на расејување (кој зависи од енергијата на снопот): 

BgKD s /=                                                       (2.55) 

При пресметувањето на g се користеше спомнатиот BR12 фантом кој не е така 

ефтин. Во 1994 Aнгличаните воведуваат PMMA (Polymetil Methacrylate) фантом за да 

симулира дојка, кој е од ефтин материјал и лесен за манипулација. Фантомот 

претставува полукруг со дијаметар од 16 cm и површина од околу 100 cm2 и дебелина 
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од 4 cm.  Големината на површината на фантомот не е пресудна, бидејќи дозата во 

дојката сосема малку зависи од големината на површината на  дојката (Dance 1980).  

Но, поради разликите со другиот фантом, мораше да се воведат дополнителни 

конверзиони коефициенти p. Тоа го направи Dance во 1990 година [67]: 

spgKD =old                                                     (2.56) 

каде што p факторот ја конвертира упадната Air Kerma за фантомот во онаа за 

стандардна дојка, а g факторот пак ја конвертира оваа упадна Air Kerma во средна 

жлездена доза.  

Вредноста на конверзионите фактори g и p зависи од енергетскиот спектар на X-

фотони т.е. од дебелината на полуослабување (HVL) на снопот. Факторите на 

конверзија може да се пресметаат  со Monte Carlo компјутерска симулација (Rosenstein 

1980, 1985, Dance 1980). Monte Carlo симулацијата овозможува да се пресметаат 

факторите на конверзија за различни дојки и за широк интервал на енергетскиот 

спектар.  Денеска се употребуваат конверзионите фактори добиени со Monte Carlo 

пресметките на Wu et al. (1991) [67],  Dance (1990) [66] и Dance (2000) [69]. 

  Во следната табела се прикажани  факторите на конверзија g и p  за 

пресметување на MGD  за 4 cm  PMMA фантом  во зависнот од HVL. 

 

   Табела 2.17 Фактори на конверзија за пресметување на MGD според стариот модел 

HVL (mm) p  g  (mGy/Gy) 

0.25 1.12 0.155 

0.30 1.10 0.183 

0.35 1.10 0.208 

0.40 1.09 0.232 

0.45 1.09 0.258 

0.50 1.09 0.285 

0.55 1.07 0.311 

0.60 1.06 0.339 
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Табела 2.18 Фактор на конверзија s за различни анода-филтер комбинации 

Тип на спектар ѕ - фактор 

Мо/Мо 1.000 

Мо/Rh 1.017 

Rh/Rh 1.061 

Rh/Al 1.044 

W/Rh 1.042 

 

Процената на дозата во мамографијата се базираше на пресметките на MGD за 

4.5 cm дебелина на стандарден модел на дојка со 50% жлездено ткиво во централниот 

регион.  Ова беше постигнато со симулација за 4.0 cm дебел фантом од Perspex  и со 

примена на конверзионен фактор за да ја претвори влезната Air Kerma во онаа за 

стандардна дојка. Но, со текот на времето се покажа дека овој модел има слабости  

поради два факторa:  

 - Просечната дебелина на дојките при компресија е приближно 5.5 cm и содржи 

околу 30% жлездено ткивo [69, 70, 71, 72].  Ова значи дека просечните дози се 

поголеми од оние што се пресметуваат според моделот за стандардна дојка.  

 Друг проблем е тоа што кај модерните мамографски системи квалитетот на 

снопот се избира автоматски според дебелината и составот на дојките, па употребениот 

спектар може да има значително поголема или помала енергија. Од ова произлегува 

дека за снимањето  на фантом со дебелина од 4 cm може да биде избран поинаков 

спектар отколку оној за просечни дојки.  

 

2.12.3. Процена на MGD за стандардна дојка  по  нов модел  

 

Публикуваните податоци  [69,70] за апсорпционата еквивалентност меѓу  

дебелина на Perspex и типичната дебелина на дојките, беа искористени за 

воспоставување на нов стандарден фантом. Новата дебелина на фантомот е 4.5 cm што 

е еднакво на 5.3 cm  на компресирана дојка и со гландуларност од 29% во централниот 

регион. Моделот сè уште има слоеви од 0.5 cm од двете страни што симулираат масно 

ткиво. Овој модел најмногу одговара за составот на типична дојка од 50 – 64 години 

возраст.   
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Средната жлездена доза според новиот модел се пресметува на следниот начин: 

scgKD 535345new =                                             (2.57) 

K45 –  влезна Air Kerma за 4.5 cm PMMA,  

g53 – фактор на конверзија за 5.3 cm дебелина на дојка,  

c53 – фактор на конверзија за просечниот износ на жлездено ткиво во 5.3 cm 

дебелина на дојка ,   

s – фактор за корекција за различни спектри. 

 Се зебележува дека р факторот не e повеќе потребен. 

Како и кај претходниот модел, g и c факторите зависат од HVL вредноста. 
 

Табела 2.19   Вредности на  g  и на c факторите  

HVL (mm) g  (mGy/Gy) c 

0.30 0.155 1.109 

0.35 0.177 1.105 

0.40 0.198 1.102 

0.45 0.220 1.099 

0.50 0.245 1.096 

0.55 0.272 1.091 

0.60 0.295 1.088 

  

 

2.9.4  Процена на MGD за реални дојки   

  

 Средната жлездена доза што ја примаат пациентите, треба периодично да се 

проценува за серија од мамографски снимања за секој мамографски кабинет [72]. 

Потребно е да се запишат  дебелината на дојката при компресија и параметрите на 

снимање (kV и mAs).  Претходно треба да се знае радијациониот излез за целиот 

интервал на  вредности на напонот кои што се користат и тоа за сите можни анода – 

филтер комбинации. Тогаш, MGD (D) може да се процени според формулата: 

scgKD =                                                      (2.58) 

 К – е пресметаната упадна Air Kerma на површината на дојката 
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 g – факторот се однесува за 50% гландуларност и е ист како во 

 претходниот модел [13], но сега проширен со вредности за дебелина на 

 дојки од 9 -11 cm (табела 2.20)  

c –  факторот ги корегира разликите во гладнуларност од типичните 50% и има 

различни вредности за возразните групи 40–49 и  50-64 години (табела 2.21).  

Наведените вредности за дојки од 2 – 8 cm се земени од Dance (1990) [67], а оние 

од 9-11 cm од Dance et al. (2000) [69]. 

 s – факторот ја корегира разликата при користење на различни од Мо/Мо 

спектар 

 

Табела 2.20  Вредности на g –факторот (mGy/mGy) за дојки од 2 – 11 cm  

g - фактор 

HVL  (mm Al) 

 
Дебелина 
на дојка 

(cm) 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 

2.0 0.390 0.433 0.473 0.509 0.543 0.573 0.587 

3.0 0.274 0.309 0.342 0.374 0.406 0.437 0.466 

4.0 0.207 0.235 0.261 0.289 0.318 0.346 0.374 

4.5 0.183 0.208 0.232 0.258 0.285 0.311 0.339 

5.0 0.164 0.187 0.209 0.232 0.258 0.287 0.310 

6.0 0.135 0.154 0.172 0.192 0.214 0.236 0.261 

7.0 0.114 0.130 0.145 0.163 0.177 0.202 0.224 

8.0 0.098 0.112 0.126 0.140 0.154 0.175 0.195 

9.0 0.0859 0.0981 0.1106 0.1233 0.1357 0.1543 0.1723 

10.0 0.0763 0.0873 0.0986 0.1096 0.1207 0.1375 0.1540 

11.0 0.0687 0.0786 0.0887 0.0988 0.1088 0.1240 0.1285 

 

При користење на вредностите на c факторот за случаи кога има отстапувања на 

гландуларноста од просечната вредност или за други возрасти, се јавува грешка.  
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Табела  2.21 Вредности на c –факторот (mGy/mGy) за популација 40-49 години 

c - фактор 

HVL  (mm Al) 

 
Дебелина 
на дојка 

(cm) 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 

2.0 0.885 0.891 0.900 0.905 0.910 0.914 0.919 

3.0 0.894 0.898 0.903 0.906 0.911 0.915 0.918 

4.0 0.940 0.943 0.945 0.947 0.948 0.952 0.955 

5.0 1.005 1.005 1.005 1.004 1.004 1.004 1.004 

6.0 1.080 1.078 1.074 1.074 1.071 1.068 1.066 

7.0 1.152 1.147 1.141 1.138 1.135 1.130 1.127 

8.0 1.220 1.213 1.206 1.205 1.199 1.190 1.183 

9.0 1.270 1.264 1.254 1.248 1.244 1.235 1.225 

10.0 1.295 1.287 1.279 1.275 1.272 1.262 1.251 

11.0 1.294 1.290 1.283 1.281 1.273 1.264 1.256 

 

 

          Табела  2.22 Вредности на c –факторот (mGy/mGy) за популација 50-64 години 

c - фактор 

HVL  (mm Al) 

 
Дебелина 
на дојка 

(cm) 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 

2.0 0.885 0.891 0.900 0.905 0.910 0.914 0.919 

3.0 0.925 0.929 0.931 0.933 0.937 0.940 0.941 

4.0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

5.0 1.086 1.082 1.081 1.078 1.075 1.071 1.069 

6.0 1.164 1.160 1.151 1.150 1.144 1.139 1.134 

7.0 1.232 1.225 1.214 1.208 1.204 1.196 1.188 

8.0 1.275 1.265 1.257 1.254 1.247 1.237 1.227 

9.0 1.299 1.292 1.282 1.275 1.270 1.260 1.249 

10.0 1.307 1.298 1.290 1.286 1.283 1.272 1.261 

11.0 1.306 1.301 1.294 1.291 1.283 1.274 1.266 
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2.12.5. Симулација на различни дебелини на дојки со помош на PMMA 

  

 Постои можност да се пресмета дозата за дојки со типичен состав и со дебелина 

од 2 до 10 cm  со користење на различна дебелина на Perspex фантомот. Оваа метода се 

заснива на публикуваните резултати од Dance et al. (2000) за еквивалентноста  меѓу 

различни дебелини на Perspex и типичните дојки кои што се прикажани во табела  2.23 

[63,70,75]. Бидејќи PMMA материјалот има поголема густина од ткивата во дојката, 

треба да се напомне дека  при снимање на фантомот и на дојката со автоматски избор 

на напон, анода или филтер, може да се јави разлика во параметрите. Ова може да се 

корегира со додавање на дополнителен слој од полистиренска пена на PMMA за да се 

биде иста дебелината на фантомот со дебелина на реалната дојка. Но, при тоа не смее 

да се покрие површината на AEC детекторот.   

 Средната жлездена доза (D или MGD) за дојка со дадена дебелина, се 

пресметува според формулата:  

scgKD =                                                   (2.66) 
 

каде што  К – упадната Air Kerma на PMMA плочките со еквивалентна дебелина, а c и  

g  се соодветните фактори за дебелината на реалната дојка.   

 

Табела 2.23 Вредности на c-факторот за симулирана типична дојка од 50-69 год. 

c - фактор 

HVL  (mm Al) 

Дебелина 
на PMMA 

(cm) 

Дебелина 
на дојка 

(cm) 

Жлездено 
ткиво во 

% 
0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 

2.0 2.1 97 0.889 0.895 0.903 0.908 0.912 0.917 0.921

3.0 3.2 67 0.940 0.943 0.945 0.946 0.949 0.952 0.953

4.0 4.5 41 1.043 1.041 1.040 1.039 1.037 1.035 1.034

4.5 5.3 29 1.109 1.105 1.102 1.099 1.096 1.091 1.088

5.0 6.0 20 1.164 1.160 1.151 1.150 1.144 1.139 1.134

6.0 7.5 9 1.254 1.245 1.235 1.231 1.225 1.217 1.207

7.0 9.0 4 1.299 1.292 1.282 1.275 1.270 1.260 1.249

8.0 10.3 3 1.307 1.299 1.292 1.287 1.283 1.273 1.262
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Табела  2..24  Вредности на g –факторот (mGy/mGy) за симулирана типична дојка 

g - фактор 

HVL  (mm Al) 

 
Дебелина 
на PMMA 

(cm) 

 
Дебелина 
на дојка 

(cm) 

 
Жлездено 
ткиво во 

% 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 

2.0 2.1 97 0.378 0.421 0.460 0.496 0.529 0.559 0.585

3.0 3.2 67 0.261 0.294 0.326 0.357 0.388 0.419 0.448

4.0 4.5 41 0.183 0.208 0.232 0.258 0.285 0.311 0.339

4.5 5.3 29 0.155 0.177 0.198 0.220 0.245 0.272 0.295

5.0 6.0 20 0.135 0.154 0.172 0.192 0.214 0.236 0.261

6.0 7.5 9 0.106 0.121 0.136 0.152 0.166 0.189 0.210

7.0 9.0 4 0.086 0.098 0.111 0.123 0.136 0.154 0.172

8.0 10.3 3 0.074 0.085 0.096 0.106 0.117 0.133 0.149

 

 Според Европскиот протокол за дозиметрија во мамографијата [76] , за секоја 

вредност на поцрнување на филмот над основното поцрнување, се препорачуваат 

вредности за средната жлездена доза за стандардна дојка, кои што не би требало да се 

надминат. 

    Табела 2.24  Препорачани вредности MGD за стандардна дојка во функција од OD 

Поцрнување OD (над ODb+f) 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 

MGD  (mGy) 1.8 2.3 2.8 3.2 3.6 4.0 

 
2.12.6 Директни мерење со термолуминисцентни дозиметри (ТLD) 

 

Дозата што ја добива дојката може директно да се мери со TLD калибрирани за 

мамографски вредности на напонот и струјата. Најчесто се користат т.н. TLD100 

(LiF:Mg, Ti) кои се ткивно еквивалентни во однос на апсорпционите ефекти. Сепак при 

помали напони, може да се јави сенка на дозиметарот на сликата, што лекарот треба да 

го има предвид.  Европскиот протокол препорачува TLD да се поставува на горниот 

внатрешен квадрант на дојката. Со дефинираното позиционирање се избегнува 

нехомогеноста на полето да влијае врз вредноста на дозата.  Мерењата на пациенти со 

TLD  ќе дадат информација за радиографската техника и за варијациите на дозата со 

големината и составот на дојката, но невозможно е да се применат на секој пациент.  



ТЕОРИСКИ  ОСНОВИ                                                     Литература 

ЛИТЕРАТУРА 
 
[1] W.Hendee, “History and status of x-ray mammography”, Health Phys.(1995) 69 636–648 
 
[2] J.Law, “The development of mammography-review”, Phys. Med. Biol. 51 (2006) R155–R167 
 
[3] M. Sabely and H.Aichingerz, “Recent developments in breast imaging-review”, Phys. Med. Biol. 
41 (1996) 315–368 
 
[4] M. Yaffe, “Physics of Mammography: Image recording Process”, Radiographics 10 (1990) 341-
363 
 
[4a] E. Sickles, “Breast Imaging: From 1965 to the Present”, Radiology (2000) 215 1–16 
 
[5] C. Lawinski et al., “Comparative Specifications of Full Field Digital Mammography Systems”, 
KCARE (2005), Medicine and Healthcare products Regulatory Agency, Report 05037 
 
[6] S. Chapuy, Z.Dimcovski, J-S.Graulich, N.Rabiller, M.Ristova “Optimization of the high-resolution 
real-time solid state x-ray detection system for mammography”, Proc.SPIE, Vol.5199 173 (2004) 
DOI:10.1117/12.5056663 
 
[7] National Council on Radiation Protection and Measurements, “A Guide to Mammography and 
other breast imaging procedures”, NCRP Report 149, 2004 
 
[8] K.Young, M.Wallis, R.Blanks and S.Moss, “Influence of number of views and mammographic 
film density on the detection on invasive cancer: results from NHS Breast Screening Programme, The 
British Journal of Radiology 70 (1997), 482-488 
 
[9] A. Moore et al., ed., The Commissioning and Routine Testting of Mammographic X-Ray Systems, 
IPEM Report 89 (2005) ISBN 1 903613 21 3 
 
[10] E. Gingold, X.Wu and G.Barnes, “Contrast and dose with Mo-Mo, Mo-Rh and Rh-Rh target-filter 
combination in mammography”, Radiology (1995) 195 639-644 
 
[11] D Dance, J Persliden and A Carlsson, “Calculation of dose and contrast for two mammographic 
grids”, Phys.Med.Biol. 37 235-248 
 
[12] Joel E. Gray and James A. Princehorn, “HTC Grids Improve Mammography 
Contrast”, Research overview and advanced technology in women’s imaging,  
 
[13] Institute of Physical Science in Medicine, “The Commissioning and Routine Testing of 
Mammographic X-ray systems” first ed., Report No.59 
 
[13a] Institute of Physical Science in Medicine, “The Commissioning and Routine Testing of 
Mammographic X-ray systems” A Technical QC Protocol, Report No.89 
 
[14] B.Schueler, J. Gray and J. Gisvold, “A comparison of Mammography screen-film combination”, 
Radiology (1992) 184 629-634 
 
[15] J. Vassileva, K. Ibrachim. Practical determination of the sensitometric properties of medical film-
screen combinations. Proceedings of the eight national conference on biomedical physics and 
engineering, Sofia, 12-14 October 2000: 139-142  
[16] J.E. Johns, J.R. Cunningham, “The physics of Radiology”, Fourth Ed., Chales Thomas Publisher 
(1983) ISBN 0-398-04669-7 
[17] Н. Андоновска, Радијациона физика, издавач Универз.”Св.Кирил и Методиј” (2003),  

ISBN 9989-43-209-0 

 105



ТЕОРИСКИ  ОСНОВИ                                                     Литература 

[18] M. James, “Physics of Radiation Protection”, John Wiley&Sons (2000)  
       ISBN 0-471-35373-6 
 
[19] A.Woolbarst, “Physics of Radiology”, Prentice-Hall Int., Connecticut, (1993) ISBN  
 
[20] С. Конеска, Д. Гершановски, “Нуклеарна физика”, Универ.”Св.Кирил и  Методиј” (1998),  

ISBN 9989-43-092-6 
 
[21] J. Bushberg, “X-Ray interactions”, Radiographics (1998) 18 457-468       

[22] D. Graham, “Principles of Radiologic Physics”, Ch. Livingstone, New York, 1996     ISBN  
 
[23] J. Hubbell, “Review of photon interaction cross section data in the medical and biological 
context”, Topical Review, Phys. Med. Biol. 44 (1999) R1–R22. 
 
[24] J. Boone and A. Chavez, “Comparison of x-ray cross sections for diagnostic and therapeutic 
medical physics” Med. Phys. (1996) 23 1997–2005 
 
[25] T. Fewel et al., “Handbook of Mammographic X-Ray spectra”, BRH (1987) 
 
[26] K. Young et al., “Effect of automatic selection on dose and contrast for a mammography system”, 
The British Journal of Radiology (1997) 70 1036-1042 
 
[27] IPEM Report 78, Catalogue of Diagnostic X-Ray Spectra and other data, (CD) ISBN 
090418188X 
 
[28] В.Гершан, “Симулирање на рендгенски спектри со прогамата Spec78 (SRS-30)” (2008)  
 
[29] L. Desponds et al., “Performance of Mo- and W- anode in screen-film mammography”, 
Phys.Med.Biol. (1991) 36 1165 – 1182  
 
[30] T. Fewell and R. Shuping, “A comparison of mammographic x-ray spectra”, Radiol. (1976) 128 
211-216 
 
[31] ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements), “Fundamental 
Quantities and Units for Ionizing Radiation, (1998c) ICRU Report 60 
 
[30] ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements), “Patient Dosimtery for 
X-Rays used in Medical Imaging”, (2005) ICRU Report 74 
 
[32] European Commission, ”European Protocol for the Quality Control of the Physical and Technical 
Aspects of Mammography Screening” (2005) 
 
[34] IAEA, “A Harmonized Quality Control Programme for Mammography”, Report of a Consultants 
Meeting held at the IAEA Headquarters Vienna, Austria on 11–15 Dec 2006 
 
[35] MQSA, “The Mammography Quality Standards Act Regulations”, 2007 USA 
 
[36] NHSBSP, “Guidance on Beam Quality Selection in the NHS Breast Screening Programme”, 
NHSBSP Equipment Report 0704 (2007) UK 
 
[37] D.Dance et al., “Influence of anode, filter and target material and tube potential on contrast, 
signal-to-noise ratio and average absorbed dose in mammography: a Monte Carlo study”, British 
Journal of Radiology (2000), 73 1056–1067. 
 
[38] P. Johns and M.Yaffe, “X-ray characterization of normal and neoplastic breast tissue”, 
Phys.Med.Biol. 32 675-695 

 106



ТЕОРИСКИ  ОСНОВИ                                                     Литература 

[39] C. Kimme-Smith et al., “Mammograms obtained with rhodium versus molybdenum anodes: 
contrast and dose differences”, American Journal of Roentgenology (1994) 162: 1313–1317. 
 
[39a] R. Hendrick and E.Berns, “Optimizing techniques in screen-film mammography”, Radiol Clin 
North Am, Jul 2000 (Vol.38, Issue 4, 701-viii) 
 
[40] A. Haus, “State of the art screen-film mammography: A technical overview”, in Screen-film 
mammography: Imaging considerations and medical physics responsibilities, ed.G.Barnes and D. Frey, 
Medical Physics Publishing Madison (1991) 1-48 
 
[41] Ш.Салимова, “Методика за изследване свойствата на система за рентгенова мамография”, 
2000 София 
 
[42] S. Messon, K. Young and al., “Analysis of optical density and contrast in mammograms”, Br J 
Radiology (1999) 72 670-677 
 
[43] C. Kotre, K. Robson and K. Faulkner, “Measurements of the frequency distribution of optical 
density in screening mammography”, Br J Radiology 71 (Suppl) 90 
 
[44] K.Bijkerk et al., “Prevention of glandular tissue under-exposure in mammography screening”, 
Radiology (1997) 203 564-658 
 
[45] S. Messon, K. Young and al., “Implications of using high contrast mammography X-ray film–
screen combinations”, Br J Radiology, 74 (2001), 825–835 

[46] A. Evans, “The Evaluation of Medical Images”, Adam Hilger Ltd, Bristol, (1981). 
 
[47] D.Dance and G.Day, “Simulation of mammography by Monte Carlo calculation- the dependence 
of radiation dose, scatter and noise on photon energy”, in Patient Exposure to radiation in medical X-
ray diagnosis, EUR7438, Brussels 227-243 
 
[48] D. Kopans, “Breast Imaging”, 2nd ed., Lippicott Williams Wilkin, (1997)  
        ISBN 0-397-51302-X 
 
[49] В. Тодоров,  Медицинска.физика, Софија (1995). 
 
[50] C. Hill, “Perseption and interpretation of images”, in: The physics of medical imaging. Edited by 
Webb S. IOP Publishing (1996) 567-583. 
 
[51] G. Eklund, G.Cardenosa and W.Parsons, “Assassin adequacy of mammographic image quality”, 
Radiology (1994) 190 297-307 
 
[52] IAEA, Technical Report Series No.457, Dosimetry in Diagnostic Radiology: An International 
Code of Practice, Intern. Atomic Energy Agency, (2007) Vienna  
 
[53] NHSBSP, “Review of Radiation Risk in Breast Screening”, Publication No.54 (2003) 
 
[54] E. Sickles, “Breast Imaging: From 1965 to the Present”, Radiology (2000) 215 1–16 
 
[55] D. Dance and J. Day, “The computation of scatter in mammography by Monte Carlo methods”, 
Phys. Med. Biol 29 237-247 
 
[56] L. Rothenberg, “Patient Dose in Mammography”, Radiographics (1990) 10 739-746 
 
[57] NCRP, “Mammography: A User’s Guide”, Report 85 (1986) 
 

 107



ТЕОРИСКИ  ОСНОВИ                                                     Литература 

 108

[58] ICRU, “Tissue substitutes in Radiation Dosimetry and Measurement”, International Commission 
on Radiation Units, Report 44 (1989) 
 
[59] G.Hammerstein et al., “Absorbed radiation dose in mammography”, Radiology 130 385-491 
 
[60] A. Geise and A. Palchevsky, “Composition of mammographic phantom materials”, Radiology 
(1996) 198 342-350 
 
[61] K. Young, M. Ramsdale, “Review of dosimetric methods for mammography in the UK Breast 
Screening Programme”, in Reference Doses and Quality in Medical Imaging (1997) 
 
[62] R.Klein et al., “Determination of average glandular dose with modern mammography units for 
two large groups of patients”, Phys. Med. Biol. 42 651-671 
 
[63] J. Zoetelief et al., “Glandularity and mean glandular dose determined for individual women at 
four regional breast cancer screening units in The Netherlands”, Phys. Med. Biol. 51 (2006) 1807-
1817 
 
[64] J. Beckett, “Dosimetric implications of age related glandular changes in screening 
mammography”, Phys. Med. Biol. 45 (2000) 801-813 
 
[65] D.Dance et al., “Breast dosimetry”, Applied Radiation and Isotopes 50 (1999) 185-203 
 
[66] D. Dance et al., “Breast dosimetry using a high-resolution voxel phantom”, Radiat. Prot. Dosim. 
114 (2005) 359–363 
 
[67] D Dance, “Monte Carlo calculation of conversion factors for the estimation of mean glandular 
breast dose”, Phys. Med. Biol. (1990) 35 1211-1219 
 
[68] X.Wu et al., “Normalized average glandular dose in molybdenum target-rhodium filter and 
rhodium target-rhodium filter mammography”, Radiology (1991) 193 83-89 
 
[69] D. Dance et al., “Additional factors for the estimation of mean glandular dose using the UK 
mammography dosimetry protocol”, Phys. Med. Biol. (2000) 45 3225-3240 
 
[70] K. Faulkner, J. Law and K. Cranley, “Perspex blocks for estimation of dose to a standard breast; 
effect of variation in block thickness”, Br. J. Radiol. (1995) 68 194-196 
 
[71] D.Dance et al., “Influence of anode/filter material and tube potential on contrast, signal-noise 
ration and average absorbed dose in mammography: a Monte Carlo study”, Br. J. Radiol. (2000) 73 
1056-1067 
 
[72] C.Young and A.Burch, “Radiation doses received in the UK breast screening programme in 1997 
and 1998”, Br. J. Radiol. (1998) 73 278-287 
 
[73] C. Young and M. Ramsdale, “Evaluation of mammography image quality phantoms”, Radiat. 
Prot. Dosim. (1993) 49 171-173 
 
[74] IPEM, “Recommended Standards for the Routine Performance Testing of Diagnostic X-Ray 
Imaging Systems”, Report No.77, Institute of Physics and Engineering in Medicine (1997)  
 
[75] W. Argo, K.Hintenlang and D.Hintenlang, “A tissue-equivalent phantom series for 
mammography dosimetry”, J Appl.Clinical Med. Physics (2004) Vol.5, No.4 112-119 
 
[76] European Commission. “European Protocol on Dosimtery in Mammography”, EUR 16263 
(1996) 



  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН  ДЕЛ                             Материјали и методи     

3. МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ 
 
 

3.1. МАМОГРАФИ  
 

 
 Во истражувањето беа користени мамографските апарати на Универзитетската 

Клиника за радиологија што се во клиничка употреба. На двата мамографи беа 

направени комплетни тестирања во сите модови на работа. Двата мамографи ги 

исполнуваат критериумите за техничка исправност и за квалитет на сликите. 

Мамографот SIEMENS Mammomat 3 има Mo/Mo анода-филтер комбинација 

(Mo/Mo спектар) и мануелен и полуавтоматски начин на избор на параметрите на 

експозицијата. 
 

 
 

Сл. 3.1 SIEMENS Mammomat 3 (Универзитетска Клиника за Радиологија) 
 

 

Мамографот HOLOGIC Affinity има Mo/Mo и Mo/Rh спектар. Има можности за 

мануелен или автоматски избор на параметрите на снимање. Во автоматскиот мод, 

мамографот има 3 опции за работа: автоматски избор на kVp, автоматски избор на 

филтер (Mo или Rh) и автоматско определување на времето на експозиција. 
 

 
 

Сл. 3.2 HOLOGIC Affinity (Унивeрзитетска Клиника за Радиологија) 
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Други технички податоци за мамографите, се дадени во следнава табела [1]. 

 
   Табела 3.1  

Производител Модел Тип на цевка Големина на 
фокуси (mm) 

Агол на 
анодата (°) 

Наклон на 
цевката (°) 

SIEMENS Mammomat 3 P49 Mo G 0.15 
0.30 

10 
16 

6 

LORAD(HOLOGIC) Affinity Varian M113R 0.10 
0.30 

22 0 

 
 
        3.2. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ПРОЦЕСИРАЊЕ (СЕНЗИТОМЕТРИЈА) 
 
 Крајниот запис на сликата е на мамографски филм и затоа од исклучителна 

важност е осетливоста на филмот на  рендгенското зрачење која се изразува како 

сензитивност на филмот. Ова својство на филмот   означува колкава експозиција е 

потребна филмот да добие одредено поцрнување. Колку емулзијата е поосетлива, 

дотолку е потребна помала експозиција да се добие исто зацрнување и обратно. 

Соодветно и методите за испитување се викаат сензитометриски методи [2,3,4] .  

Постои  сензитометрија со рендгенско зрачење и сензитометрија со 

светлински извор [5]. 

Првиот метод се изведува кога примероци од рендгенски филмови се 

експонираат со одредени износи на рендгенско зрачење (Air KERMA). За таа цел се 

избираат неколку вредности на напонот-U, струја-I,  време-t, растојание-f,  големина на 

полето и се експонираат одделно филмовите. Се црта зависнот на OD од времето на 

експозицијата. Шварцшилд ја испитувал оваа зависнот и според него при исти услови, 

количеството на светлина што се емитира од фолијата е H=E⋅t, каде што Е е сјајноста, а 

t е времето на осветлување на филмот. Се јаувава инверзна зависност на осетливоста 

(сензитивноста) на филмот со текот на времето на осветлување [6]. Овој ефект доаѓа до 

израз за времетраење на  екпозиции > 1 s. Во неколку национални и меѓународни 

стандарди (ISO, DIN, ASA) се стандардизирани квалитетот на снопот и геометриските 

услови  за оваа сензитометриска метода. Истата треба да се изведува при услови кои 

што најреално ги симулираат клиничките услови [6]. 

Вториот метод е светлинска сензитометрија и е наменет за тестирање само на 
филмовите и на условите за нивно процесирање. Предноста на овој метод е 
повторливоста и пократкото време на изведување. 

Се изведува со помош на сензитометар кој се состои од стандардизиран извор на 
светлина  (што може да емитира во сино или зелено подрачје) и клин.  Во темна комора 
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филмот се експонира со сензитометарот и се процесира. Со дензитометар се мери 
поцрнувањето на полињата и се црта карактеристичната крива OD – светлинска 
експозиција (број на полето). Вака добиената крива најчесто се разликува од кривата 
добиена по претходниот метод. Само ако сензитометарот може да ги симулира 
светлинските спектри на засилувачките фолии, двете криви ќе се совпаѓаат. 

На сликата 3.3 се прикажани инструментите за светлинска сензитометрија. 
 

    
Сл 3.3 Сензитометар, дензитометар и дигитален термометар 

 

 
 Сензитометриската крива обично се претставува во координатен систем каде 

што на апсцисата е логаритам од светлинската експозиција (logX), а на ординатата е 

скалата на поцрнување OD (оптички дензитет). Скалата со логаритамска апсциса е 

воведена од F. Hurter и C. Driffield, творци на современата сензитометрија.  

 

ODmin+0.25 

 
ODmin = Base(OD)+fog(OD)

S=ODmin+1.0

ODmin+2.0

ODmax

OD 

log Erel

Erel 

log Erel 

 
Сл.3.4 Сензитометриска крива и нејзини типични параметри 
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Како што се гледа, логаритамска скала е потребна за да можат да се претстават 

големите варијации на величините на погодна големина на график.  

Сензитометриска крива се состои од три основни делови: 

- Почетен дел на кривата што е резултат на основното потемнување (base, што е 

инхерентно за секој радиографски филм) плус “замаглувањето“ (fog). Основното 

зацрнување е резултат на параметрите при изработката што го вклучува сивиот тон на 

основата на филмот. Замаглувањето е предизвикано од развивањето на неизложените 

кристали на сребро халогенидот. Иако се чини дека основата на еден неекспониран, а  

процесиран филм е транспарентна кога се гледа низ неа, ако се постават два-три такви 

филмови ќе се види дека навистина постои основен  дензитет. Минималниот дензитет 

ODmin е најмалиот дензитет на филмот по експонирањето и обично е нешто поголем од 

основното зацрнување. 

- Линеарниот дел од кривата (2) е зона на коректна експозиција, се користи за 

одредување на потребните величини. Обично, тоа е делот од 0.25 до 2.0 вредност на 

дензитетот над основното поцрнување ODmin+2.0.  

- Горниот дел на кривата (3) се нарекува  рамо и е регион со најголем дензитет 

ODmax. 

 
Дензитетот во зоната на коректна експозиција е скоро пропорционален на 

логаритмот на експозицијата и во овој дел на графикот е скоро права линија наклонета 

под некој агол α во однос на апсцисата.  Големината на аголот односно  γ= tgθ е т.н. 

гама вредност што го покажува контрастот на филмот.  Ако гама е поголема,  

контрастот е поголем и обратно.  

Контрастот ја изразува моќта на филмот да ги забележи разликите во дензитетот. 

Тој е квалитативна мерка на рендгенската  сликата и претставува релативна разлика од 

интензитетите на пропуштената светлина низ регионот на објектот и низ регионот на 

позадината: 

 
bac

bacobj

I
II

C
−

=                                               (3.1) 

- I obj - интензитет на светлина што поминува низ објектот од интерес, 

- I bac - интензитет на светлина што поминува низ позадината. 

Контрастот може да се дефинира и поинаку, наместо релативна разлика на два 

интензитета,  да се разгледува логаритам  од нивниот однос: 
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bac

objlog
I
I

C =      (3.2)            

 Се разбира дека различно дефинираниот контраст ќе има и различна апсолутна 

вредност.  Равенката (3.2) може да се запише во поинаква математичка форма која би 

била  еквивалентна на претходната. 

 objbac ODODC −=  (3.3)  

 -    ODbac  - оптичко поцрнување на позадината и  

- ODобј  - оптичко поцрнување на објектот. 

 
Вредноста на величината C  дефинирана со (3.1) и (3.2) е 0 <C< 1. Во случај кога 

C=0 значи дека нема разлика меѓу осветленоста на објектот и позадината, т.е. нема 

контраст. 

Контрастот на филмот е својство што е карактеристично за филмот  и тоа се 

прави во процесот на производство. Радиографскиот техничар не може да влијае на 

овој контраст.  

Латитудата (L) може да се опише како разлика меѓу вредностите на  

експозициите за да се добие OD=0.25 и OD=2.0 соодветно. Во тој интервал се соджат  

поцрнувањата на сликата на речиси сите анатомски структури. Како по правило, пораст 

на контрастот  (покусата скала) предизвикува смалување на латитудата и обратно.  

Важна величина која индиректно кажува за дозата кај пациентот е сензитивност 

или брзина на одговор (speed)  S на филмот која се дефинира како однос помеѓу позната 

Air KERMA  Ka  и  Air KERMA потребна филмот да добие поцрнување единица  

1.0OD=

=
K

K
S a       (3.4) 

Ако  упадната  Ka=1 mGy, тогаш КOD e потребната Air Kerma за  филмот да 

поцрни  ODmin + 1.0.  

 Постојат два параметри за опишување на контрастот: едниот е дефиниран како 

средната вредност на контрастот помеѓу поцрнувње од 1.0 до 2.0  (G1.0-2.0)  и средна 

вредност на контрастот меѓу 0.25 и 2.00 (G0.25-2.0). За брза процена, се воведува и 

контраст меѓу две полиња на  C=OD2–OD1,  каде што OD2 е број на полето со 

приближно поцрнување од 2.0 – 2.5 над ODmin+1.0. 
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         3.3 МЕТОДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА МАМОГРАФСКИ СЛИКИ 

  

Процената покрај субјективни има и објективни елементи: на мамограмот треба 

да се гледаат фиброзните влакна, васкуларните структури и структурата на жлезденото 

ткиво [33, 34, 35](крај).  

Мамографскиот филм има висок контраст но тесна латитуда т.е тесно  подрачје 

на техничките параметри при кои што се добива оптимален квалитет на сликата [8]. Од 

друга страна има многу различни дојки по големина, состав, густина, што уште повеќе 

го усложнува проблемот за добивање на квалитетен мамограм. Самиот поим 

квалитетен мамограм, покрај субјективни, има и објективни параметри според кои се 

врши процената, а тоа се оптичката густина (поцрнување) на филмот, контрастот и 

резолуцијата. 

Генерално, методите за оценување на квалитетот на мамографските слики може 

да се поделат на : 

 А. Физични (објективни) методи 

 Се засноваат на мерење на следниве физички карактеристики: 

- мерење на карактеристична крива  на филмот или на комбинацијата  

филм/фолија со сензитометриска метода, 

- мерење на функциите на просторна распределба  на сликите на точкаст, 

линиски или синусоиден тест-објект (модулациона трансферна функција). За 

ова покрај специјални тест-објекти потребен е и микродензитометар за 

мерење на OD. Со математичка обработка се добиваат потребните 

параметри, 

- мерење на спекар на шумот на имиџинг–системот со микро дензитометар и 

математичка обработка на резултатите. 

Б.   Психофизички (полуобјективни) методи 

Се снимаат тест-објекти (конусни или цилиндрични фантоми, решетки растери, 

мрежички итн.) и се анализираат сликите. Најважни за мамографијата се тест-

објектите со кои се анализира [9]: 

- висококонтрастна разделна способност: се користат растери со тенки оловни 

жички, со фреквенција на распределба од 0 - 20 на 1 mm.  Резолуцијата се 

определува според максималниот број на линии што се гледаат одделно. Тест 

објектот се става во средината на фантомот меѓу плочките од плексиглас, еднаш 
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паралелно, а втор пат нормално на правецот катода-анода. Во овој случај се 

определува просечната разделна способност, ако пак објектот се стави над 

плексиглас плочките, се определува најлошата разделна способност, а најдолу 

под плочките, најдобрата разделна способност на системот.  

В.  Субjективни методи 

Овие методи ја оценуваат клиничката погодност на системот за  соодветен 

дијагностички квалитет преку статистичка анализа на  сликите на пациентите од 

страна на радиолозите. Засега претставува најопшт метод. Меѓутоа, методата 

има субјективен карактер поради специфичностите на секој пациент и поради 

неминовниот субјективен пристап на радиологот (вид, искуство, лична процена, 

услови на гледање). 

Г.  Објекти за тестирање и фантоми 

 Постојат различни видови на фантоми: 

- дозиметриски- за мерење на апсорбираната доза на површина на фантомот 

или на одредена дебелина 

- калибрационен - за стандардизирање на мерените вредности на радијационите 

детектори 

- фантоми за квалитет на сликата 

- антропоморфни - максимално коректно ја имитираат формата и структурата 

на човечкото тело или на некој орган 

- стандардни - едноставни за употреба, се користат за компаративни мерења 

при дефинирани услови 

- референтни - се користат во радијациона заштита при дефинирање на 

величините за опишување и мерење на референтни радијациони дози. 
 

 Во последниве 20 години се направија мноштво стандардни мамографски 

фантоми за определување на дозата и  квалитетот на сликата [10]. Фантомите мора да 

ги задоволуваат следниве критериуми: 

 - да може да се користат и при снимања со автоматски избор на техничките 

параметри (напон – kV и струја x време – mAs)  т.е. да симулираат дојка со таква 

дебелина и состав што ќе пропушта рендгенски спектар што одговара на сензитивната 

област на јонизационата комора; 
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 - да се практични за манипулација, да не ја менуваат лесно формата и 

структурата; 

 - да ја симулираат анатомијата на градата т.е. да вклучуваат објекти што 

имитираат патологии со голема прецизност; 

 - да содржат повеќе објекти преку кои ќе се проценува квалитетот на сликата. 

 Фантомите најчесто се изработуваат од полиметилакрилатот (PMMA, plexiglass), 

кој според апсорпционите карактеристики е еквивалентен на ткивото на просечна дојка. 

Овој материјал го симулира просечното ткиво на дојката. Во фантомите се вметнуваат: 

- кварцни микросфери, алуминиумски дискови, парчиња од коска, сфери на 

Al2O3, зрнца од CaCO3  и друго; 

- туморските нискоконтрастни маси се симулираат преку епоксидни смоли, 

полиетиленски цилиндри или сфери, отвори со различна длабочина и 

различен дијаметар итн; 

- масното ткиво се симулира со парафин, восок, полиетилен и некои органски 

материјали; 

- фиброзните спикули се симулираат со најлонски ленти со различен 

дијаметар. 

Меѓународно признат фантом за процена на квалитетот на мамографските слики 

е RMI 156 Phantom за акредитација (сл.3.5) со дебелина од 4.2 cm , а кој што симулира 

просечна дојка со дебелина од 4.5 cm [11,12]. Во материјалот на фантомот се 

инкорпорирани 16 тест објекти кои што симулираат 6- фибрози, 5-калцификати и 5-

туморски маси  со различна големина. Фантомот се експонира со технички параметри 

(kVp, mAs) како кај СС-проекција. 

Сл.3.5  Фантом RMI 156 и шематски приказ на објектите во него 
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Во табелата 3.2 се дадени големината на објектите во фантомот. 

Табела 3.2 Големина на објектите во фантом RMI 156 

Фибрози Калцификати Тумори 

1.    1.56 mm 7.      0.54 mm 12.     2 mm 

2.    1.12 mm 8.      0.40 mm 13.     1 mm 

3.    0.89 mm 9.      0.32 mm 14.  0.75 mm 

4.    0.75 mm 10.    0.24 mm 15. 0.50 mm 

5.    0.54 mm 11.    0.16 mm 16. 0.25 mm 

6.    0.40 mm   

 

Според Европскиот протокол за квалитет, минималните критеримуи за квалитет 

што мора да се исполнети се видливост на 4 фиброзни структури, 3 групи на 

калцификати и 4 туморски маси. Односно, на мамографската слика минимум треба да 

се гледаат фиброзни структури во дојката со големина од     0.75 mm, калцификати со 

големина од 0.320 mm и туморски маси со големина од 0.50 mm. 

 

2. Еден од најраспространетите фантоми за тестирање на квалитетот на сликите 

во конвенционалната  мамографија е TOR MAX фантомот, конструиран во Велика 

Британија.  

 
Сл. 3.6 TOR MAX фантом  со поголема сензитивност 

Во фантомот има нискоконтрасни детали, тест-објекти за резолуција, објекти за 

рендгенска сензитометрија и објекти што симулираат калцификати . Се определува 

бројот на објектите што се гледаат на сликата и се мери поцрнувањето на позадината и 

на полињата. 

 Некои од фантомите вклучуваат и објекти за определување на карактеристиките 

на квалитетот на сликата: степенести клинови  од алуминиум, плексиглас или 

полиетилен за определување на контраст, растери со оловни ламели и високонтрастни 
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мрежи, области за мерење на средното поцрнување на филмот и на основното 

поцрнување [13]. Постојат и комбинирани фантоми за истовремено мерење на 

квалитетот на сликата и на дозата, во нив на одредени места се поставуваат TLD 

(термолуминисцентни дозимeтри) или јонизациони комори. 

 Фантомите се разликуваат по форма и големина, полукружни, правоаголни или 

квадратни, некои се со еднаква дебелина  по целата должина, а некои ја симулираат 

формата на реалната анатомска структура на дојката. 

 
 

3.4. ДОЗИМЕТРИ ВО МАМОГРАФИЈАТА 

 
Како што е познато,  мамографските снимања се прават во интервал од 22 до 35 

kV и со различни комбинации на анода/филтер материјалите, но најчесто се среќава 

Mo/Mo комбинација.  

Прецизното мерење на дозите бара коректна калибрација на инструментите 

изведена во радијационо поле со познати својства [14]. Во мамографијата важна е 

спецификацијата на квалитетот на зрачењето т.е. спектралната дистрибуција на 

рендгенските зраци, затоа што одговорот на дозиметрите е енергетски зависен.  

Исто така, за прецизно мерење потребно е коректна поставеност  на дозиметарот 

во рендгенскиот сноп, за да се избегнат ефектите од расејување на снопот.  Но, во 

пракса понекогаш се случува  да не е можно да бидат поставени идеални услови за 

мерење и тоа треба да се има предвид при обработување на резултатите. 

 

Јонизациони комори – план паралелни комори 

 

 Најчест тип на јонизациона комора за мерење на Air Kerma  во дијагностичка 

радиологија е план паралелната јонизациона комора. Таа се состои од две рамни 

електроди,  паралелно поставени на растојание од неколку милиметри. 

Површината на електродите треба секогаш да се поставува нормално на 

рендгенскиот сноп, но да се внимава на фактот дека некои од коморите имаат различни 

влезно и излезно прозорче така што влезната страна да биде секогаш поставена кон 

изворот на снопот.   

Комората мора да дава прецизен и повторлив одговор, при мерење на големи 

брзини на експозиции да претвора во сигнал најмалку 99% од сатурираната јонизирачка 

струја, да има занемарливо “истечување“ на струјата во самата комора  и да има нула  
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дрифт на електрометарот. Дополнителни информации се дадени во ICRU (1973), Johns 

&Cunningham (1983), NCRP (1981), Stantom et al. (1984), итн. 

 Без оглед на геометрискиот дизајн на јонизационите комори, тие не се 

херметички затворени туку нивниот гас-сензитивен волумен  комуницира со 

амбиенталната атмосфера. Затоа треба да се мерат амбиенталната температура и 

притисок и да се пресмета коефициентот на корекција. 
 

Полупроводнички детектори 

 

 Кај овој тип на детектори активниот медиум е полупроводнички материјал. 

Димензиите на овие детектори вообичаено се помали од оние на јонизационите комори 

и згодни се за клиничка употреба. Главниот недостаток им е енергетската зависност во 

одговорот што значително се разликува од јонизационите комори, па затоа не се 

употребуваат за калибрација на други дозиметри.  

Наједноставен полупроводнички уред се состои од диода, чија функција се 

базира на p-n контактот. Кога полупроводникот ќе биде изложен на зрачење се создава 

пар електрон – шуплина што овозможува преминот да стана спроводлив. Големината 

на генерираниот сигнал зависи од својствата на радијацијата и од пенетрирачките 

способности.  Бројот на јонизирани честички на p-n контактот, исто така зависи и од 

ефективната површина на заемнодејството меѓу снопот и детекторот. Значи, покрај 

енергетската постои и зависност во однос на геометриската поставеност. 

Производителите на полупроводнички дозиметри главно употребуваат метални филтри 

за компензирање на енергетската зависност на сигналот. Втора можност е електрична  

компензација на овој ефект. 

 
Енергетска калибрација на  детекторите 

  

 Сите детектори покажуваат извесна варијација во одговорот со промена на 

квалитетот на зрачењето т.е. со промена на HVL [15,16,17] . Ако овие варијации не се 

земат  предвид, во измерените вредности за Air Kerma ќе има грешки. Со грешка ќе 

биде определен и HVL параметарот, а тоа ќе води и до погрешно пресметување на 

вредноста на MGD. 

Дозиметрите треба да бидат калибрирани за соодветни енергии на рендгенскиот 

сноп т.е. соодветни радијациони квалитети. За целиот опсег на нивното користење 
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треба да биде определена енергетската зависност. За тоа е потребно да се определи 

нивниот одговор на различни вредности на напонот, првиот и вториот HVL, тоталната 

филтрација, анода/филтер комбинациите итн.  

Одговорот на јонизационите комори што се користат во мамографијата треба да 

биде со точност ±10%  за промена  на квалитетот на снопот (средната енергија на 

фотоните) од 0.3 до 1.5 mmAl. 

 
 

Користени детектори во мерењата 
 

При мерењата беа користени следниве јонизациони комори: 
 
 1. MAGNA 1 cm3, RTI Electronics, Sweden 
 

 
Сл.3.7 Јонизациона комора MAGNA 

 
Magna има типична сензитивност од 38 nC/Gy, другите техничките каракте-

ристики на оваа јонизациона комора се дадени во следнава табела [18]. 

 

    Табела 3.3 Технички карактеристики на јонизациона комора Magna 

Модул Опсег Непрeцизност  Типичен шум 
EMM-Bias/BiasB 
Доза 
Брзина на доза 

 
1.5 μGy – 2 MGy 
0.05 mGy/s – 250 Gy/s 
0.3 R/min – 1500 kR/min 

 
± 5% 
± 5%  или ± 5μGy/s 
± 5%  или ± 40μR/min  

 
 
± 1 μGy/s 

EMM-Bias/BiasB 
Доза 
Брзина на доза 

 
150 nGy – 2 MGy 
5 μGy/s – 250 Gy/s 
30 mR/min – 1500 kR/min 

 
± 5% 
± 5%  или ± 500 nGy/s 
± 5%  или ± 4 μR/min  

 
 
± 100 nGy/s 

 
  

Јонизационата комора се приклучува за Barracuda модулот. Резултатите од 

мерењата се прикажуваат на Palm компјутерот прикачен на модулот.  
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2. 77337 1 cm3, PTW Freiburg, Germany    

 

 +   
Сл.3.8  UNIDOS E + PTW 77337 1 cm3 

 
 Комората се поврзува со електрометарот UNIDOS E . 
 

 
3. MPD (RTI Electronics, Sweden) полупроводнички детектор 

 
 
 MPD (Multi Purpose Detector) е универзален детектор кој може во иста 

експозиција да мери напон, време на експозиција, доза, брзина на доза, брза процена на 

HVL. За да може да биде измерен напонот, најкраткотo време на експозиција треба да 

биде поголемо од 5 ms, но најкраткото време зависи и од брановиот облик на промена 

на напонот. Кај современите високофреквентни генератори потребно е само 1ms време 

на експозиција, за да може да биде измерен напонот. Мерењето на дозата е можно дури 

и за пократки времиња. 

 
Сл.3.9 MPD со Barracuda Cabinet и Palm computer 

   
 Детекторот е така дизајниран за да може коректно да го мери напонот од 20 до 

155 kV и дозата. Може да се мери и во радијациони полиња помали од 3 mm ширина и 

за мала брзина на дозата, приближно 1 μGy/s. Детекторот се состои од 4 одвоени 

електрометарски канали поврзани со 4 детектори (D1, D2, D3, D4)  и пакет од подвижни 

филтри кои што може да се искомбинираат на различни начини. Кога дебелината на  
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филтрите е иста над детекорите D1  и над D2, таа позиција се нарекува “проверка на 

филтрите” и служи за испитување дали позицијата на детекторот е правилно поставена 

во полето. Ако сигналите  што ги мерат D1  и D2  се еднакви, тогаш геометријата на 

мерењето е добра. Во мамографијата MPD автоматски тестира дали геометријата е 

добра или не. Другите комбинации на филтри служат за оптимизаирање на одговорот 

на MPD за различни напони. За мерења во мамографијата (напони од 20 до 45 kV) се 

користат филтрите во пакетот 1  и во пакетот 2.  

Со пакетот 1 се мерат следниве видови на рендгенски снопови: 

 - Mo / 30 μm Mo 

 - Mo / 25 μm Rh 

 - Rh / 25 μm Rh 

 - W / 50 μm Rh 

Со пакетот 2 се мери само напон, но не и дозата за следниот тип на рендгенски 

сноп  добиен со Mo-анода и 2 mm Al -филтер. 
 
 Останатите технички карактеристики на MPD се прикажани во табелата.    
 
 
   Табела 3.4 Технички карактеристики на полупроводнички MPD  

Параметар Опсег Непрeцизност  Резолуција 
Избран напон 
Mo/30 μm Mo+2mmAl  
Mo/30 μm Mo 
Mo/2.0 mm Al 
Mo/25 μm Rh 
Rh/25 μm Rh 
Rh/1.0 mm Al 
W / 50 μm Rh 
W / 0.5 mm Al 

 
25 – 35 kV 
20 – 35 kV 
30 – 46 kV 
22 – 36 kV 
22 – 37 kV 
23 – 49 kV 
22 – 36 kV 
20 – 46 kV 

 
± 1.5%   или  ± 0.7 kV 
± 1.5%   или  ± 0.7 kV 
± 1.5%   или  ± 0.7 kV 
± 2.0%   или  ± 1.0 kV 
± 2.0%   или  ± 1.0 kV 
± 2.0%   или  ± 1.0 kV 
± 2.0%   или  ± 1.0 kV 
± 2.0%   или  ± 1.0 kV 

 
 
4 digits 
(10 V) 

Време 0.1 ms – 2000 s 
1 – 65535 pulses 

± 1.5% или ± 0.5 ms 
± 1 pulse 

0.5 ms 
1 pulse 

Доза 0.2  μGy – 2 000 Gy 
22 μR  - 200 kR 

± 5% 
± 5%  

/ 

Брзина на доза 0.4μGy/s – 600 mGy/s 
46μR/s – 66 R/s 
2.8mR/min–4400R/min 

± 5%  или ± 0.04 μGy/s 
± 5%  или ± 4 μR/s 
± 5%  или ± 0.3 mR/min 

типичен шум 
20 nGy/s 

Висока сензитивност 
Мала сензитивност 

2 μGy/s – 80 mGy/s 
900 μGy/s – 600 mGy/s 

± 5%  или ± 0.04 μGy/s 
± 5%  или ± 0.6 μR/s 

типичен шум 
20 nGy/s 
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3.5 МАТЕРИЈАЛИ ШТО СИМУЛИРААТ ДОЈКА 
 

Мамографскиот фантом треба приближно да ги симулира својствата на 

компресирана дојка  во поглед на спектарот на примарниот рендгенски сноп и на 

расејаните Х-зраци после поминувањето низ фантомот. Факторот на повратно 

расејување е сличен со оној кај реалните дојки. 

 Различни национални протоколи користат различни фантоми по состав и 

големина.  
 

     Табела 3.5 Различни протоколи имаат различни фантоми 

Протокол Фантом 
UK: Survey, Fitzgerald et al.  40 mm BR12 
Germany: DGMO protocol 50 mm PMMA 
UK: IPEM protocol 40 mm PMMA (до 2003) 

45 mm PMMA (од 2005) 
Sweden: SSI protocol 45 mm PMMA 
USA: ACR protocol 44 mm PMMA + 7 mm дентален восок 

во кои има вметнати објекти 
Europe: European protocol  45 mm PMMA 
IAEA: Code of practice 45 mm PMMA 

 
 

На следната слика се прикажани плочки од PMMA со кои што може да се 

симулира атенуација на дојки со различна големина. 

 
Сл. 3.10 Фантом од PMMA 

Постојат ткивно еквивалентни материјали кои што симулираат масно и 

жлeздено ткиво во дојката. Тие може да комбинираат во различен сооднос и да 

симулираат различни типови на дојки .  
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3.6 ИНДИРЕКТНИ ДОЗИМЕТРИСКИ МЕТОДИ ВО МАМОГРАФИЈАТА 

 

Во зависност од тоа дали се определува дозата за стандардна дојка или пак 

дозите за серија на реални дојки, потребно е да се измерат различни величини [19]. 

Исто така постојат неколку методи во зависност од тоа дали при мерењата се користи 

фантом или не. 

Мерењата се прават во централниот зрак кој не мора да паѓа нормално на 

плочата за потпирање на дојката. Поради несиметријата на мамографскиот сноп, 

централен зрак кај мамографските апарати не е точно дефиниран. Освен тоа, кај 

различни модели на мамографи, цевката е наклонета под агол од 0° до 22° со што и 

Heel-ефектот е различен. Варијациите на ESAK низ зрачното поле може да изнесуваат и 

до 30%. Мерењата се прават во референтната точка  што е можно најблиску до 

централниот зрак.   

Во различни протоколи различно е дефинирана позицијата на референтнaта 

точка. Според European Protocol on Dosimetry in Mammography, референтната точка е 

на 6 cm од крајот на потпирната плочка кон градниот кош, а според англискиот 

протокол The Commissionin and Routine Testing of Mammographic X-Ray Systems (UK), 

референтнта точка е на 4 cm од крајот, но не лежи на потпирната плоча туку е на 

висина 5 cm. 

 

 

90°
MPD 

 Фокус 

 Потпирна 
 плоча 

6 cm 

Сл.3.11   Позиција на MPD во однос на централниот зрак 

  

 Површината на детекторот треба да биде поставена нормално на централниот 

зрак т.е. на  фокус-филм оската . 
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Сл.3.12 Позиција на јонизациона комора 

 

Поради повратното расејување од потпирната плоча, јонизационата комора 

треба да се постави на доволно растојание од неа.  
 

 

         
Сл. 3.13 Позиција на плочка за компресија 

 

За прецизно определување на вредноста на HVL за мамографскиот рендгенски 

сноп треба да се внимава на геометријата на мерењето [20]. Вообичаено може да се 

користи истата јонизациона комора со која што се мерат екзпозиционите параметри, но 

под услови на правилна геометрија (Johns and Cunningham, 1983). 

Различната геометрија на мерењето, влијае врз измерените резултати за HVL. 

Прецизноста со која што може да се определи HVL зависи од следниве параметри: 

 - ангулација (искривеност) на Al филтри 

 - аголот на анодата 

 - нерамна површина  на фокусот на анодата (поради истрошеност) 

 - конзистентност на генераторот 

 - енергетската зависност на детекторот 
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 - геометријата на мерењето и повратното расејување 

 - прецизност на напонот (разликa меѓу избран и измерен напон) 

 - неизрамнетост на исправениот напон - ripple фактор 

 - чистотата на Al филтри 

 - математичката интерполациона функција при пресметувањето 

 
 

Дозиметриски величини кои што се мерат во мамографијата во зависност од 

интересот,  прикажани се во следнава табела.  

 
      Табела 3.6 Величини што се мерат и величини што се пресметуваат 

 Величина  што се мери Величина од интерес 
Упадна Air Kerma 
 

MGD, пресметана од 
упадната Air Kerma 

Фантом 

Влезна површинска     
Air Kerma 

Фактор на повратно 
расејување    (со TLD) 

Пациент Упадна Air Kerma 
 

MGD, пресметана од 
проценетата Air Kerma 
од радијациониот излез 
и експозиционите 
параметри 

 
(Dosimetry in Diagnostic Radiology: An International Code of Practice, IAEA) 

 
 

3.6.1 Мерење со фантом кој симулира просечна дојка 

 

За определување на дозата на стандарден фантом (стандардна дојка) треба да 

се измерат ESAK (Etrance Surface Air Kerma)  на мамографот при снимање на  PMMA 

(Polymetil Methacrylate, Perspex) фантом од 4.5 cm  кој симулира просечна дојка со 

дебелина од 5.3 cm.  Фантомот се снима под услови како да станува збор за просечна 

дојка и треба да се добие OD во интервалот од 1.4 до 1.9. Овде треба да се напомене 

дека различни протоколи пропишуваат различни вредности на OD (IPSM Protocol 1994  

1.4 – 1.8;  EUR Protocol 16263 1996  1.0 – 1.5;  NHSBSP UK 2004 1.5 - 1.9; EUR Protocol 

2005 1.4 – 1.9). Потоа, се мери Air KERMA на истите kV и mAs и се забележува типот на 

спектарот (комбинацијата анода/филтер).   
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3.6.2. Мерење на радијационен излез и HVL 

 

 Мамографот се поставува во позиција како за СС- проекција, плочката за 

компресија е во снопот и касетата со филмот е внесена во Bucky-to. Фантомот се става 

на потпирната плоча и  внимателно се прави компресија со плочката за компресија.  

1. Кај мамографи што имаат пост-експозиционен индикатор за параметрите на 

снимање (kVp и mAs), фантомот се снима со клинички параметри што се користат за 

снимање на просечна дојка, а потоа се забележуваат вредностите на mAs-(I⋅t)1, kVp-

напонот и анода/филтер комбинацијата. Експозицијата се повторува уште два пати и се 

забележуваат истите параметри, а потоа се пресметува средната вредност -(I⋅t)s. Потоа, 

се отстранува фантомот, се поставува дозиметар и се прави експозициија со мануелно 

избрани параметри. Се запишува измерената вредност на Air Kerma. 

2. Кај мамографи кај кои што нема индикатор за пост-експозициони параметри, 

се постапува на следниот начин: Првин се снима само фантомот во  автоматски мод, а 

потоа се мери поцрнувањето на сликата. Во исиот мод повторно се снима фантомот 

овој пат со дозиметарот, но се внимава да не се покријат сензорите на AEC системот и 

се мери  времето на екзпозицијата.  Потоа, фантомот се снима во мануелен мод со 

истите kV и со најблиската вредност на измереното време. Времето на снимање се 

подесува се додека не се добие истото поцрнување на сликата на фантомот направена 

во автоматски мод.  Најпосле, се мери Air Kerma  при истите параметри на кои што 

мануелно е сниман фантомот, но без негово присуство во снопот. 

  Радијациониот излез се добива кога мерената Air Kerma се подели со дадените 

mAs. Напомена: вредноста на Air Kerma-та треба да се корегира со коефициентот на 

калибрација на дозиметарот и со коефициентот на корекција за амбиенталната 

температура и притисок доколку станува збор за јонизациона комора. 

 За истата вредност на напонот се мери  HVL вредноста, со напомена дека 

плочката за компресија мора да биде во снопот. Мерењето на HVL параметарот се 

прави со мануелен избор на експозиционите параметри ( kV и mAs).  

 

3.6.3. Пресметување  на  доза за просечна дебелина на дојките 

 

 Според вредноста на HVL параметарот се определуваат вредностите на 

факторите на конверзија g и c коефициентите (Табела 2.19) и MGD  за стандарна дојка 
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се пресметува според  формулата (2.57)  дадена во теориските основи (дозиметрија во 

мамографијата). 

Мерењата со фантоми се дел од тестирањата за контрола на квалитетот и даваат 

информација за MGD  што ја добива просечна дојка со дебелина од 5.3 cm. Добиените 

вредности може да послужат за споредба на различни мамографски апарати. Секогаш 

треба да се нагласи со која метода е направено мерењето. 

 
3.6.4. Мерење со фантоми кои симулараат различна дебелина на дојки 

 
 

Мерењата на дозата за различни големини на дојки можат да се извршат со 

помош на фантоми PMMA  со дебелина од 2 до 7 cm. Исто така овие мерења се 

неопходни за да се процени кој режим на работа на мамографскиот систем е потребен, 

какво влијание има врз дозата итн.  
 

 Користењето на фантоми има предности поради следниве причини: 

- резултатите може да се споредуваат за различни ординации затоа што е 

избегната статистичката грешка во разликите во дојките и грешката во 

дебелина на дојките поради различната сила на компресија; 

- процесот на снимање на пациентите не се оптоварува со дозиметриски 

процедури.  

 

 Фантомот се состои од плочки кои може да имаат полукружна форма со мини-

мален радиус од 10 cm или правоаголна форма со минимални дименизии  10 х 15 cm2.   

 За сите дебелини се прават експозиции и се мерат вредностите на влезната Air 

Kerma во рамнина на површината на фантомот. Треба да се внимава да има доволен 

временски интервал помеѓу експозициите за да не се оптовари термичкиот капацитет 

на цевката. 

  За секоја вредност на  напонот треба да се определи  HVL вредноста.   

 

3.6.5. Пресметување на дози за различна дебелина на дојките 

 

За секоја дебелина на фантомот одговара соодветна дебелина на дојката, па 

пресметаните вредности на средната жлездена доза ќе одговараат на дојки со различна 

дебелина (формула 2.65)                                         
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 Коефициентите g и c се избираат според  дебелината на фантомот (еквивалентна 

на одредена дебелина на дојката) и според HVL на снопот, а коефициентот s  се 

определува од анода/филтер комбинацијата (Табела 2.20, Табела 2.21 и Табела 2.22) 

 
 

3.6.6. Определување на дози на серија пациенти 
 

 

Дозите кај серија на пациенти се определуваат со  индиректно мерење кое се 

состои во определување на HVL вредностите и радијациониот излез  Ki/(I⋅t)i на 

мамографот за интервал на напони  на кои што се врши снимањето. Од техничките 

податоци на снимањето (kV, mAs, дебелина на дојка) се пресметува дистрибуцијата на 

дозите за дојки со различна дебелина и  се определува просечната доза за просечна 

дебелина на дојката што е снимана во дадената ординација.  

За определување на дозата на реална дојка треба да се измерат следниве 

параметри: 

- Мерење на Air Kerma на растојание на кое би била површината на дојката 

преку мерење на радијациониот излез (вредност на Air Kerma на определено 

растојание), дебелината на компресирана дојка и техничките параметри kV и 

mAs. 

 

Влезната Air Kerma за дадена дојка (Kd) се пресметува со множење на претходно 

определениот радијациониот излез за напонот на кој што е снимeна дојката и 

параметарот (I⋅t)d :   

d
i

i
d )(

)(
tI

tI
KK ⋅⋅
⋅

=                                          (3.1) 

Вредноста на влезната Air Kerma треба да се корегира ако радијациониот излез е мерен 

за растојание фокус – детектор што се разликува од растојанието фокус – површина на 

дојката. После оваа корекција, дозата (Di) се пресметува според познатата формула: 
 

iiidi scgKD =                                                (3.2) 

каде што gi, ci и si се земени од табеларните вредности што одговараат на 

дадената дојка за дебелина, возраст и избраниот рендгенски спектар.  

 

Под претпоставка дека точноста на мерењето на дозиметарот е 10%, 

повторливоста на радијациониот излез e 5 % и  точноста на вградениот mAs- метар e 
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5%, тогаш грешката на овој метод е ±30 % ако се пресметува доза за 10 пациентки. Ако 

се пресметува за 30 пациентки точноста е ±20 %. 
 
 

3.6.7.  Имплементирање на програми за обработка на резултатите 

 

 За обработка на резултатите направени се адаптации на една од најкомплетните 

програми за тестирање на мамографски апарати. Оригиналната програма е изработена 

во “St.Bаtholomew’s Hospital”, London.  Истата програма се применува и при тестирање 

на мамографите во Македонија.  
 

 
Сл.3.14 Внесување и обработка на резултати од тестирање на мамографите 

 

 Пресметувањето на дозите за реалните дојки беше направено со програмата 

Breast Dose Calculator and Database (NHS Breast Screening Programme, UK) [21]. Во 

програмата најпрвин беа внесени мерењата на HVL и радијациониот излез за целиот 

интервал на напони што клинички се применува. Потоа како што може да се види на 

слика 3.12, беа внесени податоците за секое снимање (дебелина на дојка, возраст, 

напон, mAs, комбинација филтер/анода, проекција итн).  
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Сл.3.15  Програма за пресметување на MGD (UK) 

 Симулациите на мамографски спектри беа направени со програмата Spectrum 

Processor SRS-78 (сл.3.14) [22] 

 
Сл.3.16  Симулирање на мамографски спектри 

 Беше разработена сопствена програма во Microsoft Excel за оптимизирање на 

параметрите на снимање и за  анализирање на добиените резултати. 

 
Сл.3.17  Анализирање на резултатите  
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4.1. СПОРЕДУВАЊЕ НА ИЗМЕРЕНИТЕ ДОЗИ ЗА PMMA ФАНТОМ МЕЃУ 

ЈОНИЗАЦИОНИТЕ КОМОРИ (TW77337 И MAGNA) И MPD 

 

 Беа тестирани условите при кои што се изведуваат мерењата  за ESAK во однос 

на позицијата за плочата за компресија (П/К)  и во однос на позицијата на PMMA 

фантомот. Експонирањата се изведуваа со полуавтоматски мод на избрани 28 kV, 

додека mAs ги определува мамографот. Дозата е отчитана одеднаш на двете комори, а 

потоа е направена корекција на вредноста за корекциониот фактор за амбиенталната 

температура и притисок.  

 Добиени се следниве резултати: 
 

1. Коморите се над фантомот, се менува позицијата на плочката за компресија 

Таб. 4.1 Двете комори се на растојание 6 cm над фантомот и на 48 cm од фокусот 

Параметри 28 kV,  54 mAs (AEC) 

Детектор TW 77337 TW 77337 Magna Magna 

Плоча за компр.  5 cm над 0 cm над   5 cm над 0 cm над  

Мерена вред. 7.440 7.710 8.023 8.290 

Корегирана со k 7.629 7.906 8.227 8.501 

Пресметана доза на 
површина на PMMA 

5.706 5.913 6.154 6.358 

 

 

2. Коморите лежат на фантомот, се менува позиција на плочка за компресија 

Табела 4.2 Двете комори лежат на PMMA фантомот и се на 55.5 cm од фокусот 

Параметри 28 kV,  54.6 mAs (AEC) 

Детектор TW 77337 TW 77337 Magna Magna 

Плоча за компр.  5 cm  над  0 cm над  5 cm над 0 cm над  

Мерена вред. 6.330 6.180 7.170 6.932 

Корегирана со k 6.491 6.337 7.352 7.108 

Пресметана доза на 
површина на PMMA 

4.855 4.740 5.499 5.317 

  

Мерењата беа повторени и за MPD детекторот (при што се внимава MPD да не ја 

покрие комората на AEC системот) и беа добиени следниве резултати: 
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Табела 4.3  MPD лежи на PMMA фантомот и е на растојание  55.5 cm од фокусот 

Параметри 28 kV, 54 mAs  

Детектор MPD MPD 

Плоча за компр.  5 cm  над на MPD 

Мерена доза на 
површина на PMMA 

6.429 6.441 

 

 Заклучоци од добиените резултати: 

 

1. Коморите се “далеку“ од фантомот, се испитува уделот на плочката за компресија 
 

Разликите во измерените вредности на дозата од страна на Magnа и TW77337 

кога плочката за компресија (П/К) е веднаш до детекторите или е на 5 cm растојание од 

нив, се прикажани во табелата 4.4.  
 

Табела 4.4  Разлика во измерени вредности при различни позиции  на П/К 

Улога на растојанието  комори - плоча за компресија 

Позицијa на П/К во 
однос на детекторите TW77337 Magna 

0 cm / 5 cm +3.6 % + 3.3 % 

 
2. Коморите лежат на PMMA, се испитува уделот на  плочката за компресија 

 

Табела 4.5 Разлика во измерени вредности при различни позиции  на П/К 

Улога на растојанието  комори - плоча за компресија 

Позицијa на П/К во 
однос на детекторите 

 

TW77337 Magna MPD 

0 cm /5 cm -2.3% -3.3% +1.8% 

 
     3.  Удел на растојанието меѓу детекторите и PMMA  фантомот 
 

Табела 4.6 Разлика во измерени вредности при различни позиции со фантомот 

 
 

TW77337 Magna 

Позицијa на П/К во 
однос на детекторите 0 cm 5 cm 0 cm 5 cm 

далеку од PMMA/ 
лежат на PMMA 19.8% 14.9% 16.3% 10.6% 
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Влијанието на позицијата на плочата за компресија врз мерните инструменти е 

многу помало отколку влијанието на растојанието меѓу PMMA фантомот и 

јонизационите комори.  Влијанието на повратното расејување е поголемо кај TW77337 

јонизационата комора, а помало кај Magna. 

 

4.  Споредување на измерените дози со различни детектори  

 

Табела 4.7 Споредување на измерени дози со MPD и коморите TW77337 и Magna: 

Споредување на измерени дози со различни детектори 
 

 

TW77337/Magna TW77337/MPD Magna/ MPD 

лежат на PMMA -11.7% -24.4% -14.6% 

далеку од PMMA -7.2% / / 

 

 Разликата во измерените вредности  меѓу коморите е поради следново: 

- кога лежат над фантомот: поради различната чуствителност на расејаното 

зрачење и поради разликите во конструкцијата (геометриска и материјалот од 

кои што се направени), 

- кога се во воздух: поради влијанието на Heel- ефектот т.е неуниформност на 

зрачното поле. 

 

 Заклучок: Најголема разлика се јавува меѓу MPD и TW77337, додека разликата 

меѓу измерените вредности со MPD и Magna  е помала. МPD покажува најголема 

вредност на измерената доза. Но, за прецизна дозиметрија неопходно е детекторот да е 

далеку од фантомот, далеку од плочата за компресија и да е точно во референтната 

точка. 

 

 Кога се анализираат резултатите треба да се има предвид следново:  
 

1. Поради невозможноста сите три детектори да мерат една иста експозиција, 

MPD беше експониран одделно, па евентуалната неконзистентност на 

експозицијата што може да придонесува во разликите; 
 

2. Поради металната основа на MPD, позицијата во снопот не беше иста со онаа 

на Magna и на TW77337. 
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4.2. ИСПИТУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА HVL 

 

Неточноста при мерењата за HVL од само 0.05 mm Al има за последица неточно 

определување на конверзиониoт фактори g за 10%, а со тоа и неточно определување на 

MGD [14].  Затоа, беше направено истражување кои фактори и како истите тие  влијаат 

врз измерените вредности за HVL. 

Рендгенската цевка и генераторот на мамографот беа тестирани за конзистентност 

(повторливост) и за прецизност (точност) на зададените напон и време. Добиените 

резултати покажаа дека мамографот ги исполнува критериумите така што беа 

елиминирани разликите во радијациониот излез поради некозистентност и 

непрецизност на напон и времето на експозиција. 

Факторот на влијание на алуминиумските филтри за атенуација беше елиминиран. 

При сите мерења се користеа Al филтри со 99.9% чистота, така што беа избегнати 

разликите во апсорпција за различни енергии доколку имаше примеси во филтрите. 

Влијанието на Heel-ефектот беше избегнато затоа што позицијата на детекторот 

секогаш беше  во  референтната точка (6 cm од крајот на потпирната плоча од страна на 

граднитот кош). 

Типот на детекторот т.е неговата енергетска зависнот и позицијата на плочата за 

компресија, се фактори со најголем удел во прецизноста на мерењата. Од тие причини, 

беа истражувани влијанијата врз добиентите вредности токму на овие фактори. 

Мерењата секогаш се изведуваа при исти вредности на напонот (28 kV) и на 

факторот струја х време (20 mAs) и тоа само на еден мамограф SIEMENS Mammomat 3. 

 

4.2.1 Влијание на позицијата на плочата за компресија  

  

Јонизационата комора  TW77337 1 cm3 UNIDOSE (PTW Freiburg, Germany) е 

ставена во рефeрентна точка и на висина од 7.5 cm над плочата. Плочата за компресија 

е 10.5 cm над комората.  Филтрите од Al се поставуваат на куќиштетто од цевката. 

Добиени се следниве резултати: 
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1. Влијание  на плочата за компресија врз јонизационата .комора TW77337 

Табела 4.8 Определени вредности на HVL со TW77337 јонизациона комора 
Плоча за компресија  10.5 cm над комора 

Филтер     
(mm Al) 

AirKERMA –K0 
(mGy) 

K/K0  

0.0 2.820 1.0  

0.1 2.190 0.777  

0.2 1.770 0.628  

0.3 1.470 0.521  

0.4 1.260 0.447  

0.5 1.050 0.372  

m 0.144 HVL (mmAl) 0.34 ± 0.01 

b 96 Рад.излез на 50cm  
(μGy/mAs) 

90.02 

Плоча за компресија веднаш над комора 
Филтер     
(mm Al) 

AirKERMA –K0 
(mGy) 

K/K0  

.0 2.856 1.0  

0.1 2.251 0.788  

0.2 1.819 0.637  

0.3 1.490 0.522  

0.4 1.271 0.445  

0.5 1.066 0.370  

m 0.142 HVL (mmAl) 0.35 ± 0.01 

b 97 Рад.излез на 50cm  
(μGy/mAs) 

91.17 

Без плоча за компресија 
Филтер     
(mm Al) 

AirKERMA –K0 
(mGy) 

K/K0  

0.0 3.477 1.0  

0.1 2.677 0.770  

0.2 2.174 0.625  

0.3 1.756 0.505  

0.4 1.454 0.418  

0.5 1.210 0.350  

m 0.124 HVL (mmAl) 0.32 ± 0.09 

b 97 Рад.излез на 50cm  
(μGy/mAs) 

111.00 

 

Параметрите m и b претставуваат наклон и магнитуда на кривата. Треба да се 

напомене дека  разликата во измерените резултати за различна позиција на плочката за 

компресија, е во границите на експерименталната грешка. 
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Најголема вредност за HVL  се добива кога плочката за компресија е веднаш над 

комората, но сепак позицијата на плочката не внесува голема разлика. Но, присуството 

или отсуството на  плочка за компресија во снопот многу повеќе влијае врз вредноста 

на HVL параметарот. Во нашиот случај тоа придонесува појава на разлика од           

+0.02 mmAl. 

 

 
Сл. 4.1 Влијание на плочка за компресија врз јонизационата комора TW77337* 

 
                                                 
* Поради препокривање на точките, графиците се нацртани одделно 

Плочката е на  10.5 cm над јониз. комора
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4.2.2. Влијание на типот на детекторот  

 

 Мерењата беа направени со полупроводнички MPD детектор (Multi Purpose 

Detector) и со јонизационите комори MAGNA и TW77337.  MPD и Магна комората се 

на фирмата RTI Electronics, Barracuda set (Sweden), а TW77337 комората е на PTW, 

Freiburg (Germany). 

MPD детекторот лежи на потпирната плоча  во референтната точка, додека 

јонизационите комори Magna се на растојание 7.5 cm над плочата (со цел да се избегне 

повратното расејување) и на исто растојание 6 cm од работ на плочата.  MPD има тесен 

колиматор над детекторот (добра геометрија на мерење) па помалку му делуваат 

расејаните зраци. 

Полупроводничкиот детектор  и јонизационите комори се наоѓаат на различно 

растојание од фокусот, па затоа измерените вредности со MPD беа корегирани за 

разликата во растојанието. Измерените вредности со јонизационите комори беа 

корегирани со коефициентот на корекција, кој  беше пресметан според релацијата: 

 

amb

0

0

amb
kor 273

273
p
p

T
TK ⋅
+
+

=                                             (4.1) 

 

при следниве услови:  T0 = 20˚C   p0 = 1013 hPa и Tamb = 20˚C   p0 = 988.2 hPa, изнесува 

Кkor =1.0254 . 

Плочката за компресија цело време е поставена во најгорната позиција (10.5 cm 

над јонизационите комори).  Алуминиумските филтри се поставуваат на куќиштето на 

цевката и го атенуираат целото поле т.е целиот сноп. 

 Од добиените резултати (прикажани во Табела 4.8 и График 4.2) се гледа 

следново: Најголема вредност на HVL се добива кога се мери со полупроводничкиот 

MPD детектор. Тоа беше и очекувано заради поголемата енергетска зависност во 

одговорот во однос на јонизационите комори.  
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Табела 4.9 Влијание на типот на детекторот 
MPD 

Филтер     
(mm Al) 

AirKERMA К  
(mGy) 

AirKERMA К 
(mGy) 
Со Kкor 

K/K0  

0.0 2.279 2.782 1.0  

0.1 1.848 1.914 0.811  

0.2 1.518 1.853 0.666  

0.3 1.266 1.545 0.556  

0.4 1.092 1.33 0.479  

0.5 0.924 1.127 0.405  

m / 0.192 HVL (mmAl) 0.37 ± 0.02 

  b / 92 Радиј.излез на 50cm 
(μGy/mAs) 

88.8 

Magna 

Филтер   
(mm Al) 

AirKERMA К 
(mGy) 
Без Kкor 

AirKERMA К 
(mGy) 

 Со Kкor 

K/K0 
 

Без Kкor 

K/K0 
 

Со Kкor 

0.0 3.073 3.151 1.0 1.0 

0.1 2.407 2.468 0.783 0.783 

0.2 1.937 1.986 0.630 0.630 

0.3 1.588 1.628 0.517 0.517 

0.4 1.351 1.385 0.440 0.440 

0.5 1.116 1.144 0.363 0.363 

m 0.136 0.136 HVL (mmAl) 0.33 ± 0.01 

  b 97 97 Радиј.излез на 50cm 
(μGy/mAs) 

100.6 

TW77337 

Филтер    
(mm Al) 

AirKERMA К 
(mGy) 
Без Ккор. 

AirKERMA К 
(mGy) 

 Со Kкor 

K/K0  

0.0 2.820 2.892 1.0  

0.1 2.190 2.246 0.777  

0.2 1.770 1.815 0.628  

0.3 1.470 1.507 0.521  

0.4 1.260 1.292 0.447  

0.5 1.050 1.077 0.372  

m 0.144 0.144 HVL (mmAl) 0.34 ± 0.01 

  b 96 96 Радиј.излез на 50cm 
(μGy/mAs) 

90.02 
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Сл.4.2 Влијание на различен квалитет на зрачење врз MPD, Magna и TW77337  

 

 

4.2.3. Корекциони коефициенти за апсолутните вредности на измерените дози со 
MPD и Magna во однос на референтна јонизациона комора TW77337 при различна 
филтрација 
 

 Кога се мери HVL параметарот, со зголемувањето на дебелината на Al филтрите 

се намалува интензитетот на рендгенскиот сноп и поради апсорпција на 

нискоенергетските рендгенски фотони се менува и квалитетот на истиот. На тој начин 

просечната енергија на фотоните во снопот се зголемува.  

Секој детектор или јонизациона комора имаат одговор кој што зависи од 

енергијата на фотоните. За MPD полупроводнички детектор и за Magna јонизационата 

комората (RTI Electronics, Sweden)  беше испитана зависноста на измерените вредности 

за различни дебелини на Al филтрите во однос на joнизационата комора TW77337 

(PTW Freiburg, Germany).  

 Со споредување на разликите во измерените вредности на апсолутните дози беа 

пресметани корекционите коефициeнти за секоја дебелина на Al филтрите. 
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Табела 4.10  Корекциони коефициенти за апсолутните измерени дози со MPD и Magna  во однос на TW77337 

 

PTW   TW77337 BARRACUDA Корекциони коефициенти Филтер 

(mm Al) К (mGy) Кkor (mGy)** MPD Magna Magna kor
** MPD/TW Magna/TW Magnakor/TW 

0.0 2.82 2.892 2.279 3.073 3.151 

0.0*   2.782 3.073 3.151 0,9619 1,0627 1,0897
0.1 2.19 2.246 1.848 2.407 2.468    

0.1*   2.255 2.407 2.468 1,0044 1,0719 1,0991
0.2 1.77 1.815 1.518 1.937 1.986 

0.2*   1.853 1.937 1.986 1,0208 1,0672 1,0943
0.3 1.47 1.507 1.266 1.588 1.628 

0.3*   1.545 1.588 1.628 1,0251 1,0535 1,0803
0.4 1.26 1.292 1.092 1.351 1.385    

0.4*   1.333 1.351 1.385 1,0316 1,0457 1,0722
0.5 1.05 1.077 0.924 1.116 1.144    

0.5*   1.127 1.116 1.144 1,0470 1,0365 1,0629

*корекција за растојание, ** корекција за амбиентална температура (Т) и притисок (р) 
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Сл.4.3  Апсолутно измерени дози со MPD и Magna во однос на TW77337 

  

 Како што може да се види од графикот, MPD покажува помала вредност во 

однос на јонизационата комора TW77337 кога рендгенскиот сноп не е дополнително 

филтриран.  Тоа е последица на тесната колимација над детекторот со што расејаните 

зраци  не придонесуваат во измерената вредност.  Со додавање на Al филтри т.е. во 

случај кога снопот има повисока просечна енергија на фотоните, MPD покажува 

поголема вредност. Разликата во вредностите е помала од 5%.  

 

 Meѓу двете јонизациони комори Magna и TW77337 се забележува поголема 

разлика меѓу измерените вредности од 5%, Magna покажува најголема доза. Со 

зголемување на  средната енергија фотоните, разликата се намалува.  
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4.2.4 Корекциони коефициенти за К/К0 за MPD и Magna во однос  на К/К0  за 

референтна јонизациона комора TW77337 за различна филтрација 

 

 Во табелата се дадени корекционите коефициенти за К/К0 вредностите за 

детекторите на Barracuda set-от (MPD и Magna) во однос на јонизационата комора 

TW77337. 

    Табела 4.11  Корекциони коефицинети за MPD и Magna 

 PTW Barracuda Корекциони коефицинети

Филтер 
mm Al 

K/K0 
TW77337 

K/K0 
MPD 

K/K0 
Magna Ккор (MPD/TW) Ккор Magna/TW) 

0.0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

0.1 0.777 0.811 0.783 1.044 1.009 

0.2 0.628 0.666 0.630 1.061 1.004 

0.3 0.521 0.556 0.517 1.066 0.991 

0.4 0.447 0.479 0.440 1.072 0.984 

0.5 0.372 0.405 0.363 1.088 0.975 

 

 Од графичкиот приказ се гледа дека со “стврднување на снопот“ се јавува 

поголема разлика во корекциониот коефициент за релативно измерени дози. 

  

Сл. 4.4 Релативно измерени дози со MPD и Magna во однос на TW77337 
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Графикот на слика 4.4 го дава објаснувањето зошто со Magna и TW77337 и покрај 

поголемата разлика во апсолутно измерените вредности, се добиваат приближни 

вредности за  HVL. Вредноста на К/К0 односот за Magna со дебелина на Al филтрите се 

менува пoмалку отколку К/К0 за MPD, што има за последица пресметување на помал 

HVL. 
 

За мерењата при различна позиција на плоча за компресија (П/К): 
 

- Плочката е далеку од  јонизационата комора TW77337 

 HVL = 0.34  g =  0.1628 MGDREF 

- Плочката е веднаш до јонизационата комора TW77337  

      HVL = 0.35  g =  0.1687 Δ MGD = 3.62 % 

- Без плочка 

 HVL = 0.32  g =  0.1486 Δ MGD = -8.72 % 
 

За мерењата со различни детектори во однос на еден референтен: 

       -    Плочката е далеку од  MPD  

 HVL = 0.37  g =  0.1785 Δ MGD = 9.64 % 

- Плочката е далеку од Magna 

- HVL = 0.33  g =  0.1561 Δ MGD = - 4.12 % 

  

Општи заклучоци: 
 

1. Мерењата за HVL зависат од условите на мерење т.е. дали во близина на 

комората има објект што го расејува рендгенскиот сноп. Ако плочката за 

компресија е блиску до комората, ќе бидат измерени вредности за поголем HVL. 

2. Поголема разлика во вредностите на HVL се јавува кога мерењата се прават со 

различни типови на детектори. Разлика постои и меѓу јонизациони комори од 

различни производители и покрај тоа што се калибирани за мамографија. 

3. За точното мерење за HVL треба да се користи јонизациона комора, калибрирана 

за мамографски спектри и со занемарлива зависност од енергијата. Другите два 

детектори може да се користат за Контрола на квалитет. Сите дозиметрисиките 

мерења се направени со TW77337. 



        РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА                  Воведување на  методи за QC   

 
4.3  ВОВЕДУВАЊЕ НА МЕТОДИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА MGD И ЗА   ОЦЕНА 
НА КВАЛИТЕТОТ НА СЛИКИТЕ НА КЛИНИКАТА ЗА РАДИОЛОГИЈА  
 
 
 Со цел да се согледа дистрибуцијата на дози при мамографското снимање на 

Клиниката за радиологија, беа направени неопходните мерења за пресметување на HVL 

и на радијациониот излез за сите вредности на напонот на кои што се изведуваше 

снимањето. Во Breast Dose Calculator  програмата беа внесени податоците за 

определените вредности за HVL и вредностите за радијациониот излез.  

 Се користеше комбинација AGFA HD S касета и FUJI AD M филм. 

 Персоналот користеше мануелен избор на параметри (mAs и kV). 

  Евиденција беше водена за 88 пациенти за тип на проекција (CC, MLO), за 

дебелина на дојката, за дадениот напон и избраните mAs вредности од страна на 

мамографот. Истите тие беа внесени во програмата Breast Dose Calculator  и за секоја 

проекција беше пресметана MGD. 

 

 
Сл. 4.5  Breast Dose Calculator (NHS Breast Screening Programme, UK) 

 

 
Пациентите беа снимени во интервал  на напони од 27 – 34 kV, a просечно беа избирани  

36 mAs.  
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Сл. 4.6  Хистограм на избрани напони (kV)  

 Резултатите за минималната, максималанта и просечната испорачана доза се 

прикажани во следната табела. 
 

  Табела 4.12  Min, Max  и  Просечни MGD / по филм  

Проeкција Број на 
филмови 

Пресли-
кани 

Мin MGD 
(mGy) 

Мax  MGD 
(mGy) 

Просечна 
MGD 
(mGy) 

Проесеч. 
Дебелина 

(mm) 

CC 101 / 0.46 2.04 1.01 
(1.89)* 42 

MLO 157 / 0.48 2.09 1.00 
(2.18)* 47 

 
* EU рефeрентни вредности за дадената просечна дебелина пресметани со 
интерполација [15] 
 
 
   Табела 4.13  Просечна MGD / филм за дебелина на дојки од 50-60 mm 

Проeкција Број на 
филмови 

Просечна
MGD 
(mGy) 

2 
s.e.m. 

Проесеч. 
Дебелина 

(mm) 

MLO 45 1.09 
(2.61)* 0.10 54 

 

* EU референтни вредности за дадената просечна дебелина пресметани со 
интерполација 
  

Во табелата 4.13 е прикажана и статистичката грешка во определувањето на 

просечната дебелина на секоја дојка и просечната дебелина на целата серија снимени 

дојки, означена со кратенка 2  s.e.m ( stanadard errors in the mean). 
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Треба да се напомене дека MGD се пресметува со извесна точност врз која што 

влијаат следниве фактори:  

- примена на различна сила при компресија на дојката води до различна 

дебелина, а вредностите на конверзионите фактори се поврзани со дебелината на 

дојката [25], 

- измерените вредности за  HVL и за ESAK се со извесна точност, 

- процент на жлездено ткиво во дојката кој што отстапува од стандардните 

вредности итн.[26] 

Во Dosimetry in Diagnostic Radiology (IAEA Technical Report 457, 2007)  се 

наведува дека ако кај поголемите дојки процентот на жлездено ткиво се разликува за 

25% од стандардните вредности, само тоа ќе предизвика разлика во пресметките на 

MGD за 17%. 

 
 Пресметаните резултати за MGD се прикажани на следниот график. 
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Сл. 4.7 Пресметана MGD за различна дебелина на дојки 

  
  

 Од графикот се гледа  неконзистентност на распределба на дозата во однос на 

дебелина на дојката. Така, на пример,  дојка со дебелина околу 23 mm прима ист износ 

на доза како и дојка од 77 mm. Исто така дојки со иста дебелина, на пример 40 mm 

примаат дози што се разликуваат за фактор 4  (од 0.5 до 2.0 mGy). 
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 Ваквата техника на снимање ги имаше следниве последици: 

1. Добиените слики имаа поцрнување далеку од оптималното, што значеше и 

помал контраст, поголем шум, слаба визуелизација на калцификати.  

2. Поради користењето на повисок напон, поголемо е расејувањето на 

рендгенските зраци што значи деградација на контрастот. 

3. Просечната енергија на рендгенските зраци беше повисока и разликата во 

коeфициентите на атенуациија на туморското и жлезденото ткиво беше мала. 

4. Просечно испорачаните дози не ги надминуваа EU лимитите. 

 Направените истажувања на квалитетот 

на сликата со RMI156 фантомот ги потврдија 

горните заклучоци.  Параметри на снимање   

 28 kVp, 36 mAs   

  OD = 1.0      

Видливи фиброзни влакна  3 

Групи на калцификати        2           

Туморски маси                     4 

 Вкупно поени                      9          

              

              Сл. 4.8 Слика на RMI 156 (1) 

 

            Сликата на фантомот не ги исполнува критериумите за квалитет. 

 Важно е да се напомене дека сензитометриската контрола на процесирањето на 

филмовите, покажа дека филмовите  се процесираат на коректни температура и време. 

Сите сензитометриски параметри за филмот FUJI AD M и за темната комора (ODmin, 

просечен контраст, брзина на одговор на филмот) беа исполнети. 

 
 Заклучок: Испорачаните дози на пациентите беа доста мали, меѓутоа  

квалитетот на сликите не ги исполнуваше критериумите. Ова беше последица на 

некоректната техника на снимање.  

                                                 
1 Квалитетот на принтаната слика може да се разликува од квалитетот на оргиналната слика 



 РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА        Симулир. и оптим. на параметрите  

4.4 ОПТИМИЗИРАЊЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА СНИМАЊЕ 
 
  

 Како што е познато, мамографската слика направена  на најмал можен напон 

има најголем контраст и најлесно може да се детектираат мали калцификати и маси 

[27]. Но, и покрај тоа не секогаш е можно да се примени снимање со најмал можен 

напон, особено кај пациентки со повеќе жлездено ткиво во дојката и кај пациентки кај 

кои не е можна цврста компресија поради силиконски имплатанти, рани (фибрози) од 

хируршка интервенција итн. Ако во овие случаи се примени низок напон, прво 

рендгенскиот сноп нема да има доволна пенетрабилност во најгустите региони на 

дојката и нема да има информација на сликата. Второ, за да се постигне неопходното 

поцрнување, ќе мора да се продолжи времето на снимање (mAs параметарот), особено 

кај мамографи со помал радијацион излез, па можноста од придвижување на дојката е 

поголема, а со тоа  и појава на артефакти на сликата. 

 Во пракса, при рутинско снимање, ретко се користи напон помал од 25 kV, затоа 

што значително е поголема дозата, а подобрувањето на контрастот на сликата е мало. 

За највозрасните пациентки со дебелина на дојка од 2 cm при компресија може да се 

користи и помал напон од 25 kV. 

 
 
 4.4.1. Симулирање на рендгенски спектри во мамографија со SRS-78 Spectrum 
Processor  за различна дебелина на  PMMA фантомот 
 

При изборот на вредноста на напонот при симулациите, земени се предвид 

следниве факти: 

 

- Расејувањето на Х-фотоните е поголемо при поголем напон и кај поголемите 

дојки [28]. Тоа значи треба да се избере што е можно помал напон. А од 

друга страна рендгенскиот спектар генериран на помал напон, заради 

помалата пенетрабилност, повеќе се апсорбира во ткивото, што значи 

депонира поголема доза; 

- Помалите дојки процентуално имаат повеќе жлездено ткиво, кое што е 

радиосензитивно и важно е колкава е примената доза. Поради помалата 

дебелина, помало е и расејувањето, што значи за нив може да се примени  

поголем напон; 

-     Направени се неколку симулации и избрани се оптималните вредности. 
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Програмата Spec78 (SRS-30)   го користи теоретскиот метод развиен од Birch and 

Marshall [1] кој дава многу блиски резултати со експерименталните мерења. Со неa 

може да се симулараат енергетските спектри за различни напони во интервал од 25 до 

32 kV, радијациониот излез на рендгенскиот сноп,  полудебелината на атенуација 

(HVL) и средната енергија на рендгенските фотони.  

 

 
Сл. 4.9 Програма за симулирање на рендгенски спектри 

   

На Клиниката за радиологија снимањето на пациентите се прави на мамографите 

SIEMENS 3 и за HOLOGIC Affinity. За нив беа направена симулации при услови кога 

во снопот е само плочата за компресија и кога во снопот има PMMA материјал со 

дебелина од 1.9 до 7 cm, што симулира дојки со дебелина од 2 до 9 cm. При тоа беа 

земени предвид техничките карактеристики на апаратите, анодниот агол и видот на 

филтрите.  Со симулација на спектрите, беа пресметани и вредностите на влезната Air 

Kerma на површината на PMMA фантомот, HVL вредноста, како и радијациониот излез.   

 
  
 За секоја дебелина на PMMA фантомoт од долната табела, избран е рендгенски 

спектар како што е прикажано во Тебела 4.14. При зборот на спектарот за симулации, 

се имаа предвид состојбата и перформансите на мамографот (HVL, функционирањето 

на АЕС-системот, комбинацијата филм-засилувачка фолија итн). 
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Табела 4.14  Избрани вредности на напонот за дебелини на PMMA фантомот 

PMMA (mm) Напон (kVp) 
20 25 
30 26 
40 27 
45 28 
50 29 
60 30 
70 31 

 
Симулираните рендгенски спектри за SIEMENS Mammomat 3 кога во снопот 

има само плоча за компресија и кога дополнително има PMMA фантом, се прикажани 

во следниве графици. 
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 Mo-Mo 26 kV
 30 mm PMMA
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Mo- Mo 28 kV
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Mo- Mo 28 kV, 
45 mm  PMMA

0.00E+00

2.50E+02

5.00E+02

7.50E+02

1.00E+03

1.25E+03

1.50E+03

0 5 10 15 20 25 30

Energija na fotoni (keV)

 

B
r

o
j n

a 
f

o
to

n
i

 n
a 

(m
A

s 
m

m
2 ) н

а 
75

0 
m

m
 

Mo - Mo 29 kV

0.00E+00

1.00E+04

2.00E+04

3.00E+04

4.00E+04

5.00E+04

6.00E+04

7.00E+04

8.00E+04

9.00E+04

1.00E+05

0 5 10 15 20 25 30 35

Energija na fotoni (keV)
 

B
r

o
j n

a 
f

o
to

n
i

 n
a 

(m
A

s 
m

m
2 ) н

а 
75

0 
m

m
 

 153



 РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА        Симулир. и оптим. на параметрите  

Mo - Mo 29 kV
 50 mm PMMA
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Mo - Mo 30 kV
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Mo- Mo30 kV 
60 mm PMMA
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Mo - Mo 31 kV
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Mo - Mo 31 kV 
70  mm PMMA
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Сл. 4.10 Симулирани редгенски спектри од 25 -31 kV и 20-70 mm PMMA 
 
 
         Табела 4.15  Параметри на рендгенскиот сноп без објект за атенуација 

 

Напон  
(kV) 

Средна енергија 
на фотоните (keV) 

Рад.излез  
(μGy/mAs) на 750 mm 

HVL1 

 (mmAl) 
25 16.4 47.45 0.320 
26 16.6 54.11 0.332 
27 16.8 61.16 0.342 
28 16.9 68.57 0.352 
29 17.1 76.33 0.360 
30 17.3 84.47 0.368 
31 17.4 92.88 0.376 
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     Табела 4.16  Параметри на рендгенскиот сноп со oбјект за атенуација  (PMMA) 
 

Напон  
(kV) 

PMMA  
(mm) 

Средна енергија 
на фотоните  (keV)

Рад.излез     
(μGy/mAs) на 750 mm 

HVL1 
(mmAl)

25 20 17.8 5.363 0.491 
26 30 18.4 2.339 0.536 
27 40 19.0 1.192 0.582 
28 45 19.4 1.112 0.637 
29 50 21.1 0.485 0.691 
30 60 22.5 0.307 0.787 
31 70 23.7 0.267 0.881 

 
 Прикажаните вредности во табелите 4.15 и 4.16 се добиени од симулациите. 
 
 

4.4.2  Пресметување на параметар струја-време (mAs) од симулации 
 
 

 Разработена е метода  за процена на вредности на mAs за  кои што  средната 

жлездена доза не ги надминува препорачаните EU вредности. 

Ако се познати радијациониот излез и HVL за секоја вредност на напонот, 

познати се и коефицинетите c и g, додека за Mo-Mo спектарот s коефициентот секогаш 

е 1.0.  Од друга страна ако се земат EU препорачаните вредности за  MGD,  вредност на  

струја x време параметарот (I⋅t)d за PMMA фантомот со дадена дебелина, може да се 

пресмета на следниот начин: 

( )
sgc

tI
K

D
tI

⋅⋅
⋅

=⋅

ii
0

i

d
d

)(

                                                (4.2) 

каде што Dd –  е препорачаната вредност за MGD за PMMA фантомот со дебелина d, Ki  

упадната Air Kerma на површината на PMMA фантомот пресметана од симулациите. 

 
 Познавањето на kVp и mAs за дадена дебелина на фантомот, за кои што не се 

нaдминува максимално дозволената MGD, има големо практично значење. 

 Затоа беше направена софтверска калкулација (во EXCEL) во која со внесување 

на вредноста на радијациониот излез и HVL за целиот интервал на напонот,  се 

пресметуваат максималните и оптималните  mAs. Со табелирање на овие вредности, 

различни дојки по големина може да се снимаат и со мануелен избор на kVp и mAs 

(што е вообичаена пракса во Македонија) и да се обезбеди конзистентност во 

квалитетот на сликата и оптимален однос доза/квалитет на слика.  
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 Вредноста на радијациониот излез добиена со симулација, е корегирана  за  

соодветното растојание од фокусот до површина на PMMA фантомот.  

  
Добиените резултати се прикажани во табелата 4.17. 

 
Табела 4.17  Пресметани вредности за max MGD, mAs и ESAK од симулации  
 

PMMA 
(mm) 

Напон
(kV) 

Рад. излез на 
површ.PMMA

(mGy/mAs) 

HVL 
(mm)

реф.ниво MGD
[оптим.MGD]

(mGy) 

Max mAs 
[Optim.mAs] 

Пресметана 
Влез.KERMA
на PMMA 

(mGy) 
20 25 0.082 0.320 1.0 

[0.6]* 
35.3 

[19.7]* 
2.9 

[1.6]* 
30 26 0.097 0.332 1.5 

[1.0] 
55.6 

[37.8] 
5.4 

[3.7] 
40 27 0.114 0.342 2.0 

[1.6] 
79.2 

[69.3] 
9.0 

[7.9] 
45 28 0.130 0.352 2.5 

[2.0] 
79.9 
[74] 

10.4 
[9.6] 

50 29 0.147 0.360 3.0 
[2.4] 

101.2 
[93.7] 

14.9 
[13.8] 

60 30 0.169 0.368 4.5 
[3.6] 

151 
[145.5] 

25.5 
[24.6] 

70 31 0.193 0.376 6.5 
[5.1] 

210.7 
[206.1] 

40.7 
[39.8] 

 
* Вредности под кои што пожелно е да се постигне избраното OD на филмот 
  
  

Покрај тоа што Европскиот протокол пропишува референтни нивоа на MGD,  

дава и препораки за пожелни нивоа на средната жлездена доза. Вредностите на mAs 

параметарот во заграда се оние за кои што со избраниот  протокол на снимање би се 

постигнале пожелните  нивоа на дози.  

 

 Заклучок: Ако за дадена дебелина на PMMA фантомот се избере соодветен 

напон, тогаш за било која комбинација на филм/засилувачка фолија и за било кое 

поцрнување на филмот, не смее да се надминe пресметаната вредност на mAs 

параметарот. Поуниверзален заклучок е дека не смее да се надмине вредноста на 

влезната KERMA  (ESAK) на површината на дојката.  
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4.5. МЕРЕЊА И ТЕСТИРАЊА НА SIEMENS MAMMOMAT 3 

 

4.5.1 Мерење на радијационен излез  
 

 Радијационен излез претставува однос меѓу измерената КЕРМА во воздух и 

производот струја х време (mAs) и е многу важен параметар. 

  Ако тој има мала вредност, тоа значи дека времето на експозиција ќе мора да 

биде поголемо за да се постигне потребното поцрнување [23]. При снимање со подолго 

време можноста од придвижување на пациентот е поголема, а второ одговорот на 

филмот опаѓа со текот на времето на експонирање (ефект на неисполнување на законот 

за реципроцитет). Од друга страна ако се зголеми напонот ќе има последица 

намалување на контрастот на сликата. 

 Поради разликите меѓу рендгенските цевки, дизајнот на генераторот, аголот на 

наклон на цевката и аголот на анодата, при мерењето треба да се внимава на Heel-

ефектот. Затоа сите мерења треба да се прават во референтна линија т.е. во централниот 

зрак.  

 За мамографот SIEMENS Mammomat 3, беше измеренa KERMA во воздух во 

интервалот на вредноста на напонот од 24 до 31 kV со јонизациона комора TW77337 1 

cm3 UNIDOSE, а потоа беше пресметан радијациониот излез. 

  Услови на мерењето: 

- jонизационата комора е поставена на референтна линија (6 cm од работ на 

потпирната плоча), подигната на растојание 7.5 cm  и е на 51.5 cm од фокусот на 

цевката,  

- плочката за компресија е во крајната горна позиција, 

 - корекционен коефициент Ккor=1.0254 

 

Во следната табела дадени се вредностите на Air KERMA и нејзината 

корегирана вредност, радијациониот излез,  напoнот на квадрат и напонот на трет 

степен. 
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Табела 4.18 Измерени вредности за Air KERMA, корегирани вредности и пресметани 
вредности на радијациониот излез (20 mAs) 
 

Напон 
(kV) 

24 25 26 27 28 29 30 31 

Air KERMA 
(mGy) 

1.375 1.603 1.831 2.085 2.350 2.626 2.921 3.221

Корегир. 
Air KERMA 

(mGy) 
1.410 1.644 1.878 2.138 2.409 2.693 2.995 3.303

Рад.излез 
(mGy/mAs) 

0.071 0.082 0.094 0.107 0.120 0.135 0.150 0.165

(kV)2
 576 625 676 729 784 841 900 961 

(kV)3
  13824 15625 17576 19683 19683 24389 27000 29791

 

 Графички се претставени зависностите на радијациониот излез од напонот, од 

напонот на квадрат и од напонот на трет степен. 

Целта е да се види како зависи радијационен излез што го дава мамографот од  

наведените величини и како што може да се види од графиците, мамографот SIEMENS 

3 ги исполнува критериумите за линеарност. 

 Беше направен тест за конзистентност (повторливост) на радијациониот излез и 

од резултатите се заклучува дека мамографот го исполнува и овој критериум.  
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Сл.4.11 Радијационен излез во функција од напонот за SIEMENS Mammomat 3 
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Сл. 4.12  Радијационен излез во функција од (kV)2  за SIEMENS 3 
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Сл. 4.13 Зависност на радијационен излез од  (kV)3 за SIEMENS 3 

 

 За интервал на напони од 25 до 31 kV беше определена вредноста на HVL 

параметарот за Mo-Mo анода-филтер комбинацијата. Добиените вредности ги 

исполнуваат пропишаните критериуми за пенетрабилност на снопот (Табела  5.13).   

 Исто така беше утврдена зависнота на HVL во однос на напонот, кои што се 

прикажани во следната табела. 

         Табела  4.19 Определeни вредности на HVL  

Напон 
(kV) 

HVL 
(mm Al) 

25 0.33 
26 0.34 
27 0.35 
28 0.37 
29 0.38 
30 0.39 
31 0.48 

(kV)3

(kV)2
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 На   сликата 4.14  е прикажана добиената  вредност на HVL во однос на напонот. 
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Сл. 4.14  Вредност на HVL во однос на напонот 

 

При мерењето на HVL вредностите за напони од 25 – 31 kV беше користена 

истата геометрија. Тоа значи дека отстапувањата на вредноста на HVL за напони 

поголеми од 31 kV е последица од два фактора: непрецизност на напонот и 

енергетската зависнот на детекторот. 

 Од дијагностички аспект ова нема влијание, затоа што тие вредности не се 

користат при снимањето на пациентите. 

 

 

4.5.2 Резултати од сензитометриската анализа   

 

 Непосредно пред да се направат ескпериметалните проверки на оптимизираните 

параметри за SIEMENS Mammomat 3, беше направена сензитометриска анализа, која 

инаку е редовна процедура на одделот за мамографија при Клиниката за радиологија.  

Прикажани се само резултатите од сензитометриската анализа направена непосредно 

пред тестирањата.  

 За мамографскиот филм FUJI AD M, кој се одликува со висок контраст и мал 

шум, беше направена сензитометриска анализа за сите параметри. Машина за 

процесирање KODAK M43, температура 33.9 °С, време на процесирање 150 секунди.  
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Сл.4.15 Крива на поцрнување и крива на контраст за филмот FUJI AD M  

  

 

Табела 4.20 Вредности на сензитометaриските параметри за филмот FUJI AD M 

Параметар  Клиника за радиологија ЕУ лимити 

Основно потемнување(Base + Fog) 0.16 <0.20 

Сензитивност (број на поле) 11 нема 

Полиња на индексот на контрастот 11, 13 нема 

OD на полето на сензитивност 0.81 нема 

Индекс на контраст C  1.61 нема 

Максимален контраст на OD  1.53 нема 

Просечен Градиент   G (0.25 – 2.00) 4.38 >3.0 

Средишен градиент   G (1.00 - 2.00) 5.37 >3.5 

  

Сите сензитометриски параметри (основно поцрнување, просечниот градиент - 

G(0.25-2.00) и средниот градиент - G(1.00-2.00),  ги исполнуваат критериумите [3]. При овие 

услови на процесирање, филмот FUJI AD M има најголем контрaст при поцрнување 

ОD=1.53.  

 Сите мерења на поцрнувањето на сликите со PMMA фантоми и тестирањето на 

мамографот беа направени во ист ден т.е. во исти услови на процесирање. 
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4.5.3. Тестирање на АЕС системот на  SIEMENS Mammomat 3 

  

 Определувањето на испорачаните дози на фантом од PMMA со различна 

дебелина, беше направено според препорачаниот метод во “European Protocol on 

Dosimetry in Mammography”.  

 

  Тестирање на функцијата за фина контрола на експозицијата 

  

Најпрвин беше тестирана функцијата за фина контрола на експозицијата (FDC) 

на мамографот SIEMENS 3. Со оваа функција се подесува контролата за автоматска 

експозиција за користење на други комбинациии филм/касета различни од онаа на која 

што е направена калибрацијата. 

 

     Табела 4.21  Мерење на фина контрола на експозиција со 45 mm PMMA фантом  

Напон 
(kV) 

Струја-време 
(mAs) 

FDC OD ESAK** 
(mGy) 

MGD* 
(mGy) 

28 42.5 -2.5 0.50 4.408 1.013 

28 47.6 -2.0 0.58 4.937 1.134 

28 59.5 -1.0 0.83 6.172 1.418 

28 73 0.0 1.43 7.696 1.768 

28 92.3 1.0 1.56 9.574 2.199 

28 116 2.0 1.98 12.032 2.764 

            EU  за   OD=1.4 15 mGy max 2.5 

 

 

* за пресметките на MGD земени се вредности за c и g според дебелина на фантомот и 

според вредноста на  HVL за 28 kV, s =1.000  за Mo/Mo спректар 

** ESAK беше пресметана со множење на радијациониот излез за 28 kV и испорачаните 

mAs. 
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Сл. 4.16  Графички приказ на фина контрола на АЕС 

 Според EU протоколот, за OD=1.43 на која што беше калибриран AEC уредот на 

мамографот, за снимање на 45 mm PMMA (53 mm дојка) дозволената граница на ESAK 

≤ 15 mGy и препорачени вредности на MGD се оптимални 2 mGy, а референтното ниво 

изнезува 2.5 mGy. 

 Од добиените вредности, за снимања на овој мамограф се заклучува дека: 

Ако избраната комбинацијата филм/засилувачка фолија даде соодветно OD до 

FDC = 1.0, тогаш истите може да се користат за снимање на пациенти, затоа што не се 

надминати EU лимитите за ESAK и  препорачените вредности за MGD.  

  

4.5.4. Снимање на  PMMA фантом на SIEMENS Mammomat 3 

  

PMMA фантом со дебелина од 2 до 7 cm е експониран според параметрите 

наведени во табелата. 

          Табела 4.22  Ескпонирање на фантом со различна дебелина 

Дебелина на 
PMMA (cm) kV mAs OD 

2 24 38 1.75 
3 24 65.5 1.63 
4 26 72 1.43 

4.5 27 83.9 1.39 
5 28 106 1.54 
6 30 136 1.48 
7 31 166 1.11 

 164



 РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА          Мерења и тестирања на SIEMENS 3 

Како што може да се види на графикот, уредот за автоматска контрола на 

експозицијата не го дава зададеното поцрнување за најмала и најголема дебелина на 

PMMA фантомот. Треба да се напомене дека и кај најдобрите мамографи постои некое 

мало отстапување во зададеното OD за min  и за max дебелина.  За минималните 

дебелини на фантомот нема значителна атенуација на рендгенскиот сноп, па многу бргу 

јонизационата комора на AEC уредот ја добива потребната доза.  Но, бидејќи станува 

збор за мерен инструмент со релативно постара технологија, на комората на 

мамографот и треба извесно време на одговор за да ја прекине екпозицијата.  
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Сл. 4.17 Поцрнување на сликите на PMMA фантом со различна дебелина 

 

Кај најновите генерации на мамографи АЕС уредите имаат  полупроводнички 

детектор и се со многу побрз одговор. Втор значен фактор е тоа што рендгенскиот сноп 

значително се “стврднува“ после поминување низ фантомот, со тоа се менува средната 

енергија на фотоните и тоа влијае врз одговорот на АЕС уредот [24]. 

Отстапувањата за OD за максимални дебелини, покрај претходно кажаното, се 

должат главно и на други два факторa: поради помал радијационен излез на цевката, 

потребно е поголемо време за да се испорача соодветната доза на AEC, a од друга 

страна се вклучува уредот што ја штити цевката од прегревање и се прекинува 

експозицијата пред AEC  да ја добие потребната доза.  Овде треба да се има предвид и 

еден друг ефект кој се однесува на значително намалување на осетливоста на филмот и 

на фолијата на зрачењето со текот на времетраењето на експозицијата, па и покрај тоа 

што е примена дозата, филмот не го постигнал зададеното поцрнување. 
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  Вредноста на OD за 2 cm е во оптималниот интервал од 1.4 до 1.8, а вредноста 

за 7 cm PMMA (9 cm дојка при компресија) е под оптималниот интервал. Меѓутоа, во 

пракса помалото поцрнување на сликите кај екстремно големите дојки (кои што ретко 

се среќаваат) не го компромитира контрастот на сликите. Таквите дојки имаат многу 

мал процент на жлездено ткиво и претежно се состојат од масно ткиво и од 

дијагностички аспект се полесни за интерпретација.  

 При поставувањето на критериумите  на оптимални вредности на напонот за      

2 cm  PMMA  земен е предвид  фактот дека се добива поголемото OD (и покрај тоа што 

е во оптималниот интервал),  што  значи и поголема испорачана доза. 

  

  



           РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА      Експеримен. проверка на симулациите   

 

4.6  ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПРОВЕРКА НА СИМУЛАЦИИТЕ СО PMMA  

 

 PMMA фантомот беше експониран во полуавтоматски мод според критериумите 

добиени од симулацијата за SIEMENS Mammomat 3. Беа забележани испорачаните mAs 

и беше измерено поцрнувањето на филмот, додека вредноста на  Air Kerma-та на 

површината на фантомот (ESAK) беше пресметана од претходно познатите вредности 

на  радијациониот излез  за целиот интервал на напонот. Најпосле беа пресметани MGD 

за сите дебелини на фантомот, користејќи ги вредностите на HVL според кои што беа 

определени конверзионите коефициенти. Резултатите се прикажани во табелата. 

 

MGD вредностите  беа споредени со препорачаните вредности. 

 Потоа, беа  направени графички прикази и беше утврдена корелацијата за: 

 

- зависноста испорачаната ESAK (влезна воздушна керма) од дебелината на 

PMMA фантомот,  ESAK од вредноста на напонот, ESAK од испорачаните 

mAs; 

- зависнот на средната жлездена доза  MGD од дебелината на PMMA 

фантомот,  на MGD од напонот и MGD од струја x време  параметарот. 
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Табела 4.23  Полуавтоматско експонирање на PMMA фантом за избран напон 

 

 

Дебелина 
PMMA 

(cm) 

Напон 
(kV) 

 

Струја-
време 
(mAs) 

Поцрнув. 
OD 

HVL 
(mm Al) 

Рад.излез 
на  PMMA  
(mGy/mAs)

Влез.КЕRМА
na PMMA 

(mGy) 

 
c 

 
g 

 
MGD 
(mGy) 

2 25 28 1.75 0.33 0.067 1.810 0.850 0.378 0.582 
3 26 53 1.63 0.34 0.079 4.078 0.955 0.278 1.083 
4 27 68 1.43 0.35 0.094 6.126 1.063 0.208 1.354 

4.5 28 73 1.39 0.37 0.108 7.584 1.157 0.218 1.912 
5 29 104 1.54 0.38 0.122 12.291 1.155 0.183 2.595 
6 30 136 1.48 0.39 0.141 18.539 1.228 0.157 3.582 
7 31 166 1.11 0.48 0.162 25.854 1.262 0.158 5.147 

Параметарот s = 1.000  затоа што  станува збор само за Mo/Mo фотонски спектар  

 

Табела 4.24 Препорачани вредности на MGD за различна дебелина на дојките. 

EU реф.вредности 
MGD (mGy) 

Дебелина 
PMMA 

(cm) 

Дојка 
(50:50) 

(cm) Препорачани Оптимални
2.0 2.1 1.000 0.600 
3.0 3.2 1.500 1.000 
4.0 4.5 2.000 1.600 
4.5 5.3 2.500 2.000 
5.0 6.0 3.000 2.400 
6.0 7.5 4.500 3.600 
7.0 9.0 6.500 5.100 
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Сл.4.18  Корелација меѓу ESAK и дебелина на PMMA  фантомот 

  

Постои добра корелација меѓу испорачаната ESAK и дебелината на PMMA 

фантомот, како резултат на добар избор на kV и добар одговор на AEC системот. 
 

y = 0.6278x2 - 31.33x + 393.4
R2 = 0.9929
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Сл.4.19 Корелација меѓу ESAK и напонот  

  

Од графикот се гледа дека има добра корелација меѓу ESAK и напонот,  што 

значи дека изборот на напон за дадена дебелина на PMMA е соодветен. 
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y = 0.0006x2 + 0.0612x - 0.4842
R2 = 0.999
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Сл. 4.20  Корелација меѓу ESAK и струја x време параметарот 

 

Од графикот се гледа дека има добра корелација меѓу ESAK и напонот,  што 

значи дека изборот на напон за дадена дебелина на PMMA е добар. 
 

y = 0.1491x2 - 0.4402x + 0.9108
R2 = 0.9943
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Сл.4.21 Корелација меѓу MGD и  дебелина на PMMA фантомот 
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Дозата што ја добива PMMA фантомот за дебелина од 2 до 7 cm е под EU 

референтните нивоа. Исто така постои добра корелација на добиената доза со 

дебелината  на фантомот. 

y = 0.109x2 - 5.3897x + 67.375
R2 = 0.992
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Сл.4.22 Корелација меѓу  MGD и  напонот  

 

 Од графикот се гледа дека зависноста на MGD од избраниот напон за различни 

дебелини на PMMA е во добра корелација. 

y = 0.0326x - 0.6005
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Сл. 4.23 Корелација меѓу MGD и  струја x време параметарот 
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 Од графикот 4.23 се гледа дека постои мала нелинеaраност во зависноста на 

MGD од mAs. Ова е логична последица на начинот на функционирање и состојбата на 

AEC уредот што беше дискутирано претходно. 

 Очекувано, графичките прикази на зависноста на  ESAK - F (d, kV, mAs)  и      

MGD – F (d, kV, mAs) се во добра корелација затоа што нивните вредности  се 

пресметани од радијациониот излез и HVL за соодветниот напон и од mAs 

параметарот.  

Целта на графичките прикази е за споредба со пресметките за реални дојки. 

 Од симулацијата со PMMA фантом со различна дебелина и од изборот на 

квалитетот на ренгденскиот сноп (напонот) може да се заклучи следново: 

- за сите дебелини на фантомот добиената доза не ги надминува EU 

референтни вредности, 

- за различни дебелини на PMMА, oсвен за дебелина од 7 cm,  сликите ќе 

имаат поцрнување во оптималниот интервал на вредности.  
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4.7  ВОВЕДУВАЊЕ НА НОВ ТЕХНИЧКИ ПРОТОКОЛ ЗА СНИМАЊЕ 
 
 
 За комбинацијата FUJI AD M / AGFA HD S беше направена калибрација на AEC 

системот на OD = 1.43. Само за потсетување, за дадените услови на процесирање, FUJI 

AD M има максимална вредност на контрастот кога OD = 1.53. Вредноста на  напонот 

се избира мануелно и тоа според дебелината на дојката и според типот на дојката, како 

што  е прикажано во следнава табела. AEC системот го определува mAs- параметарот. 

Критериумите за избор на напонот беа направени имајќи ја предвид еквиваленоста во 

дебелините меѓу дојките и  PMMA фантомот. И второ, врз основа на  мерењата за 

радијациониот излез и HVL на мамографот и направените пресметки дали при тие 

критериуми се надминуваат ЕУ лимитите за ESAK и препорачаните вредности за MGD. 
 

Табела 4.25  Избрани вредности на напонот во однос на дебелина и тип на дојка 
Дебелина 

(mm) Напон (kV) 

   Тип 1 (100% масна) 
Тип 2 (75% масна, 25% жлезда) 

Тип 3 (50% масна – 50% жлезда) 
Тип 4 (25% масна – 75% жлезда) 

< 30 24, 25 26 
30 - 39 26 27 
40 - 49 27 28 
50 - 59 28 29 
60 - 69 29 30 
71  - 80 30 31 

 
 

4.7.1 Пресметување на дози кај пациентите снимени според новиот 
протокол на SIMENS 3 Mammomat 3 

   

За 199 експозиции беше водена евиденција за дебелината на компресија, 

избраниот kVp и испорачаните mAs.  
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Сл.4.24 Хистограм на избран напон (kV) 
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 Во Breast Dose Calculator беа внесени вредностите на радијациониот излез и 

HVL  од 25-31 kV, филтри при снимање, трансмисија на плочката за компресија. Потоа 

за секоја експозиција беа внесени тип на проекција, kV, филтер (Mo), дебелина и mAs. 

 
 

Сл.4.25 Breast Dose Calculator (NHS Breast Screening Programme, UK) 
 
  

Добиени се следниве резултати: 
 
   Табела 4.26    Min, Max  и  Просечни MGD / по филм  

Проeкција Број на 
филмови 

Пресли-
кани 

Мin MGD 
(mGy) 

Мax  MGD 
(mGy) 

Просечна 
MGD 
(mGy) 

Просеч. 
Дебелина 

(mm) 

CC 81 0 0.83 3.23 1.51 
(2.01)* 44 

MLO 118 2 0.90 3.79 1.90 
(2.36)* 50 

 

* EU референтни вредности за дадената просечна дебелина 
 
 
    Табела 4.27    Просечна MGD / филм за дебелина на дојки од 50-60 mm 

Проeкција Број на 
филмови 

Просечна
MGD 
(mGy) 

2 
s.e.m. 

Просеч. 
Дебелина 

(mm) 

MLO 48 1.97 
(2.68)* 0.12 55 

 

* EU референтни вредности за дадената просечна дебелина 
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Ако се споредат стариот и новиот протокол на снимање, и притоа се занемарат 

разликите во просечните вредности за дебелина,  за просечнo добиената MGD се 

заклучува следново:  

  

           Табела 4.28 Споредба на просечната MGD  

Проекција Нов протокол/ 
Стар протокол 

За дојки 50- 60 mm 

CC + 50 % +88% 
MLO +90% / 

 
 
 Поголемата доза се должи на два фактори:  

- поголемо поцрнување на филмовите и 

- снимање на понизок напон (помалку kV) и повеќе mAs [29]. 

 
  

4.7.2. Споредба на параметрите на снимање со PMMA фантом и реални 
дојки за новиот протокол  на SIMENS 3 

 
 
 За коректна споредба на параметрите, измерените вредности на ESAK и MGD за 

фантомот, се смета како да се измерени за еквивалентна дебелина на дојка, како што е 

прикажано во табелата. 

 
Табела 4.29 Еквивалентна дебелина на дојка – PMMA 

 

Дојка (mm) PMMA (mm) 
21 20 
32 30 
45 40 
53 45 
60 50 
75 60 
90 70 

 
 
 За анализирање на резултатите е избрана корелациона функција полином од 

втор степен, затоа што се покажа дека  најдобро ги опишува експерименталните 

резултати. 
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y = 0.0067x2 - 0.3529x + 9.1712
R2 = 0.7497
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Сл.4.26 Корелација меѓу ESAK и дебелина на дојките 
 
 Од графикот се гледа дека при снимање на екстремно малите дојки,  влезната 

воздушна керма (ESAK) за нијанса била поголема отколку кога се снима PMMA 

фантомот.  За дојки од 40 - 60 mm има совпаѓање со влезната KERMA  на PMMA со 

еквивалентна дебелина.  

 Во однос на EU лимитите, не е надмината границата од 15 mGy за просечните 

дојки од 53 mm  при OD=1.4, но како што може да се види од графикот во 10.1% од 

снимените дојки поголема е влезната воздушна керма (ESAK). 

y = 0.1621x2 - 7.4189x + 89.293
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Сл.4.27  Корелација меѓу  ESAK и избраниот напон  
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА                     Нов протокол на снимање  

   
Од графикот 4.27 се гледа дека  влезната воздушна керма (ESAK) за реалните 

дојки што се снимени на 25, 26 и 27 kV е поголема отколку за еквивалентна дебелина 

на PMMA фантомот. Но, помала е за дојки што се снимени на 29, 30 и 31 kV. Во однос 

на EU лимитот за 28 kV, само за една снимка (0.5%), влезната воздушна крема (ESAK) е  

поголема од 15 mGy. 

y = -8E-05x2 + 0.1452x - 2.4968
R2 = 0.7187
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Сл.4.28  Корелација меѓу  ESAK и испорачаните mAs  

 
 

 При снимање на PMMA фантом со поголема дебелина, AEC испорачува повеќе 

mAs отколку за реални дојки со еквивалентна дебелина. Тоа го потврдува фактот дека 

поголемите дојки имаат помалку од 50% од жлездено ткиво, а доминантен состав е 

масното ткиво кое што е повеќе радиолуцентно т.е. има помала атенуација во однос на 

жлезденото ткиво.  
 

Забелешка: Доколку AEC системот на SIEMENS 3 даваше полинеарен одговор 

со дебелината, разликата во mAs меѓу дојките и еквивалентна PMMA дебелина би била 

уште поголема. 
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y = 0.0007x2 - 0.0178x + 1
R2 = 0.5893
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Сл.4.29  Корелација меѓу MGD и дебелина на дојките 

 
  

Како што се гледа од графикот, просечно примените MGD за дојки и за 

еквивалентна дебелина на PMMA се под EU референтните вредности. Кај околу 9% од 

направените снимки се надминуваат  и тоа претежно за дојки помали од 50 mm.  
 

Можни причини за поголема доза кај овие дојки се следниве фактори: 

- избрана помала вредност на напонот во однос на дебелината на дојката; 

- одговорот на АЕС системот ; 

- атенуацијата на рендгенскиот сноп од страна  на овие дојки била поголема  

од вообичаеното поради анатомски (повеќе жлездено ткиво) или патолошки 

специфичности; 

- била применета помала сила на компресија итн. 
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y = 0.0475x2 - 2.3947x + 31.533
R2 = 0.4712
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Сл.4.30  Корелација на MGD и напонот 

  

Од графикот се гледа дека за реални дојки, за целиот дијапазон на напонот 

дозата  се зголемува просечно за два пати.  MGD за PMMA фантомот со промена на 

kVp,  се менува за фактор 8.8 пати.  

y = -4E-05x2 + 0.0287x - 0.2537
R2 = 0.7232
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Сл.4.31 Корелација меѓу MGD и струја х време параметарот  

  
 MGD што ја примиле пациентите и PMMA фантомот, кога вредноста на mAs 

параметарот  до 90 mAs е во добра корелација, додека за поголеми вредности се јавува 

разлика. Разликата се должи најмногу на перформансите на АЕС системот, на 
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калибрацијата на цевката и на несоодветно избран напон во однос на дебелина на 

дојката при неколку снимања, како што може да се види и на следниот график. 

y = 0.1366x + 21
R2 = 0.7374
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Сл.4.32  Корелација меѓу избраниот напон и дебелина на дојките 

 
 
 
4.7.3. Радијационен ризик на сниманите пациенти на SIEMENS Mammomat 3 
 

 Според NCRP Report 149, ризикот од индуцирање на канцер во дојката како 

последица на добиената доза се пресметува според следнава релација: 
 

3015 28.167.690.0
IND 48.01 LTLTDRR −+−+=  

 

 Просечната возраст на пациентките беше 50.9 години и просечно добиената доза 

по преглед беше 6.94 mGy. Пресметаниот ризик за индуцирање на канцер во наредните 

15 години е 2.068 спрема 100 000.  
 

 Се разбира дека ризикот се зголемува со секое наредно снимање и истиот е 

поголем кај помладите пациентки поради две причини:  

-  поголем процентуален состав на жлездено ткиво кое што е радио сензитивно и  

-  поголем временски период за кој што може да се ефектуира ризикот. 
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4.8. СПОРЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА СЛИКИТЕ ДОБИЕНИ СПОРЕД 
СТАРИОТ И НОВИОТ ПРОТОКОЛ НА СНИМАЊЕ 
 
  

Доколку процесирањето на филмовите ги задоволува критериумите, тогаш 

соодветен избор на напон (kV) и струја x време (mAs) за дадена дојка има доминантна 

улога во однос на другите фактори за квалитетот на сликата.  

Снимањето со новиот протокол  обезбедува слики со поголема оптичка густина. 

Колку е поголемо поцрнувањето на филмот, толку треба да е поголем и интензитетот 

на светлината на негативоскопот, па затоа беше зголемен интензитетот на 

негативоскопите на Клиниката за радиологија. 

При недоволна оптичка густина нема доволен контраст и не се гледаат важни 

дијагностички информации. Истото важи и при преголема OD на филмот кога не може 

да се видат кожата или регионите со масно ткиво.  

 
Сл. 4.33 Квалитет на сликите на различна оптичката густина  

 

Фантомот RMI 156 е снимен според новиот протокол. Сликата ги задоволува  

сите критериуми за квалитет. 

Параметри на снимање 28 kV и 68 mAs,      

поцрнување OD =1.42 и разлика во поцрнувањето 

позадина-диск  Δ OD = 0.50  

Се гледаат: 

Фиброзни влакна   4 

Групи калцификати  3 

 Туморски маси  5 

Сл. 4.34  RMI 156 нов протокол 1         Вкупно       12 

   
                                                 
1 Квалитетот на принтаните слики може да се разликува од квалитетот на мамограмите 
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Како иустрација за разлика  во квалитетот се и следните слики на фантомот TOR 

MAX направени по стариот и по новиот протокол на снимање. 

Сл. 4.35 TOR MAX стар (30 kVp, 37 mAs) и  нов (28 kVp,108 mAs) протокол 

На Клиниката за радиологија воведена е регуларна процедура за  проверка на 

квалитетот на сликите.  

Според Европските протоколи, мамографските слики  имаат дијагностичка 

информација за OD од  0.5 до 2.2 за сите прикажани ткива во дојката. Најоптимално е 

минимална вредност на поцрнувањето во најгустите региони на дојката да е OD=0.7.  

Жлездено ткиво се прикажува од 0.8 - 1.5, a масното ткиво од 1.8 - 2.5 поцрнување.  

Следните слики  припаѓаат на една иста пациентка и на иста дојка. Сликата лево 

е направена според стариот протокол на снимање (~2003 год.), а сликата десно според 

новиот протокол на снимање (ноември 2008).  
 

     
 

Сл. 4.36 Квалитет на мамограмите пред  и после оптимизацијата2 
 

Мамограмот направен после оптимизаиција на параметрите се одликува со 

далеку поголем контраст и можност за забележување на помали детали. 

                                                 
2 Квалитетот на принтаните слики може да се разликува од квалитетот на мамограмите 
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4.9. ИСПОРАЧАНИ ДОЗИ НА ПАЦИЕНТИТЕ СНИМЕНИ НА HOLOGIC 

AFFINITY 

 

 Мамографот HOLOGIC Affinity автоматски ги избира параметрите на снимање. 

Вредноста на напонот и филтерот (Mo или Rh) се избират според дебелината на 

дојката, а mAs-параметарот според OD на која што е калибриран АЕС системот. За 

истата комбинација на филм и засилувачка фолија (FUJI AD M / AGFA HD S), беше 

направена калибрација за OD =1.55. Одлуката за зголемување на поцрнувањето од     

7.4 % во однос на SIEMENS Mammomat 3, беше поради тоа што се сакаше да се 

постигне она поцрнување на кое што FUJI AD M има max контраст за даденото 

процесирање. 

 На мамографот пред клиничка употреба, беше направен A-тест (Acceptance 

Test). Беа измерени сите потребни параметри за пресметување на MGD.  

 Потоа, за 255 снимени филма, беше водена евиденција за дебелината на дојката, 

за  напонот и mAs и филтерот што ги избрал мамографот. 

 Според истиот протокол, беа пресметани MGD  за секој филм и влезната 

KERMA. Резултатите од пресметките и зависноста од параметрите се прикажани на ист 

начин како за SIEMENS 3. 

 

 
Сл.4.37 Пресметување на MGD  
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Сл.4.38  Хисторагам на избрани вредности на  напонот 

 

 Веднаш се забележува дека доминира изборот на 28 kV. Мамографот избрал     

28 kV и тоа 183 пати за Mo-Mo и 31 пат Mo-Rh комбинацијата анода/филтер или  84% 

од  вкупниот број на евидентирани снимања.  

  

Табела 4.30 Min, Max  и  Просечни MGD / по филм  

Проeкција Број на 
филмови 

Пресли-
кани 

Мin 
MGD 
(mGy) 

Мax  
MGD 
(mGy) 

Просечна 
MGD 
(mGy) 

Просеч. 
дебелина 

(mm) 

CC 120 / 0.81 4.13 1.86 
(2.30)* 49 

MLO 173 2 0.72 4.99 2.24 
(2.61)* 54 

 

* интерполирани EU референтни вредности за дадената просечна дебелина 

 

Табела 4.31  Просечна MGD /по филм за дебелина на дојки од 50-60 mm 

Проeкција Број на 
филмови 

Просечна
MGD 
(mGy) 

2 
s.e.m. 

Просеч. 
Дебелина 

(mm) 

MLO 50 2.09 
(2.75)* 0.18 55 

 

* интерполирани EU референтни вред. за дадената просечна дебелина на дојките 
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4.9.1. Анализирање на параметрите на снимање  

 

Просечната дебелина на дојките, што се во интервал од 50 – 60 mm  при MLO 

проекција, се совпаѓа со онаа кај пациентите снимани на SIEMENS. За овие дојки, се 

забележува дека просечната MGD кај HOLOGIC Affinity е поголема за 6.1%.   
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Сл.4.39  Корелација меѓу ESAK и дебелина на дојките 

 

y = 1.0319x2 - 52.529x + 672.97
R2 = 0.345

y = -1.5384x2 + 95.279x - 1448.5
R2 = 0.5632
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Сл.4.40  Корелација меѓу ESAK и напонот за Мо-Мо и Mo-Rh  
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  Од претходниот график се гледа дека има слаба корелација меѓу ESAK и 

напонот, причина е тоа што мамографот многу често избира 28 kVp за различна 

дебелина на дојките.  

y = -5E-07x2 + 0.1584x - 2.3125
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Сл. 4.41 Корелација меѓу ESAK и mAs за Mo-Mo и Mo-Rh спектри 

  

Се забележува многу добра корелација меѓу ESAK и mAs и за двата спектри.  

 

y = 0.0006x2 - 0.0197x + 1.2844
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Сл. 4.42 Корелација MGD  во однос на дебелина на дојките 
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 Во 12.5% од снимените дојки се надминати препорачаните референтни 

вредности на дозата. Причина може да биде остапување на анатомскиот состав на тие 

дојки од просечниот состав, неконзистентност во силата на компресија и слично. 

y = 0.133x2 - 6.7068x + 85.715
R2 = 0.3447
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Сл. 4.43  Корелација меѓу MGD и напонот за Mo-Mo и  Mo-Rh анода-филтер комбинација 
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Сл.4.44  Корелација меѓу MGD и mAs за Mo-Mo и  Mo-Rh анода-филтер комбинација 

 

 

Од графикот се гледа дека постои многу добра корелација меѓу MGD и mAs за 

двата типа на анода- филтер комбинации (за двата рендгенски спектри). 
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Сл.4.45 Корелација меѓу избраниот напон и дебелината на дојките 

  

Очекувано, според претходните резултати, автоматски избраниот напон не е во 

многу добра корелација со дебелината на дојките. Методот на избор на напонот кај 

HOLOGIC Affinity се доближува повеќе до фиксна техника на снимање (28 kV  за сите 

дебелини), отколку до техника на променлив напон. Со ова се потврдува фактот дека 

начинот на кој што сервисните инженери го имаат калибрирано АЕС системот, има 

голема улога во функционирањето на апаратот. 

 

4.9.2. Радијационен ризик за сниманите пациенти 

 

 На ист начин како за SIEMENS 3,  и за снимените пациенти на HOLOGIC 

Affinity беше пресметан радијациониот ризик: 

  

 Просечна старост на пациентите: 49.97 години. 

 Просечна доза 2.51mGy / филм или 10.03 mGy / преглед. 

  

 Радијационен ризик (веројатност за развивање на канцер во следните 15 години) 

е  2.544  спрема 100 000. 



РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА        Полуавтоматски и автоматски мод  

 
4.10 СПОРЕДБА НА СНИМАЊАТА СО ПОЛУАВТОМАТСКИ И  
        АВТОМАТСКИ ИЗБОР НА ПАРАМЕТРИТЕ 
 

 

 Со цел подобро да се согледа корелацијата меѓу параметрите, беше направена  

споредба меѓу резултатите добиени при полуавтоматскиот мод на работа (SIEMENS 

Mammomat 3) и автоматскиот мод на работа (HOLOGIC Affinity).  Мамографот 

SIEMENS Mammomat 3 не располaга со Mo-Rh комбинација, затоа ќе бидат споредени 

резултатите само за Mo-Mo комбинацијата. Прикажувањето на резултатите за Mo-Rh 

спектарот има за цел да се види каква е корелацијата на параметрите за поголемите 

дојки за два различни спектри. 
 

y = 0.0058x2 - 0.2443x + 6.8175
R2 = 0.6877
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Сл.4.46  Корелација ESAK – дебелина на дојките 

  

Од графикот се гледа дека подобра е корелацијата меѓу ESAK и дебелина на 

дојката кај полуавтоматскиот мод на снимање.  
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Сл.4.47  Корелација ESAK и mAs - параметарот 

 

 

 Најдобра корелација има кај HOLOGIC Affinity за Мо-Мо комбинацијата. 

 

y = 1.0319x2 - 52.529x + 672.97
R2 = 0.345
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R2 = 0.5632
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Сл.4.48 Корелација ESAK и напонот на снимање 
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Сл.4.49  Корелација  помеѓу MGD и дебелина на дојките 

  

Вообичаено, автоматскиот избор на параметрите обезбедува подобра корелација 

меѓу добиената доза и дебелината на дојката [30,31]. Но, во нашиот случај се покажува 

спротивното, постои подобра корелација доза-дебелина на дојката за полуавтоматскиот 

мод на снимање кај SIEMENS Mammomat 3 [32]. 
 

y = 0.0238x + 0.1359
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Сл.4.50 Корелација помеѓу MGD и mAs - параметарот 
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 Постои подобра корелација меѓу MGD - mAs  кај автоматскиот мод на снимање 

кај HOLOGIC Affinity, што укажува на попрецизно функционирање на неговиот АЕС 

систем. Ова е логична последица бидејќи станува збор за  генерациски различни 

системи и сосема различни АЕС детектори.  

y = 0.133x2 - 6.7068x + 85.715
R2 = 0.3447
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Сл.4.51  Корелација меѓу MGD и напонот 

  

Со споредба на резултатите се заклучува следново:  
 

- Вредноста на MGD за 25 и 26 kV e поголема кај полуавтоматскиот мод на 

снимање (SIEMENS Mammomat 3). Тоа поради фактот што при автоматскиот мод 

(HOLOGIC Affinity) за истата дебелина на дојките, многу почесто  се избира 28 

kV кој обезбедува поголема пенетрабилност на рендгенскиот сноп; и второ, како 

последица на различното функционирање и различната калибрација на АЕС 

системите. 
 

- Поголемите дојки снимени со полуавтоматски мод добиле помала вредноста на 

MGD, отколку при автоматскиот мод. Но, последицата од ова е тоа што сликите 

на поголемите дојки снимени со полуатвоматски мод се со помало поцрнување. 

Помалото поцрнување на овие слики не ја намалува дијагностичката вредност, 

затоа што  најчесто станува збор за дојки во чиј состав доминира масното ткиво и 

ваквите мамограми се полесни за интерпретација. 
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ЗАКЛУЧОЦИ И ПРИДОНЕСИ 

 
5. ЗАКЛУЧОЦИ  ОД ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

 
 

1. Изборот која од оптималните вредности на поцрнувањето на филмот ќе 

биде поставена (од 1.4 до 1.9) зависи од типот на филмот, комбинацијата 

филм/фолија, радијациониот излез, HVL параметарот и од условите на 

процесирањето. Имено, кај мамографи чиј систем за автоматска контрола на 

експозицијата (АЕС) ги задоволува критериумите за квалитет т.е. за фантом од 2 

до 7 cm се добива поцрнувања на сликите во дозволени толеранции;  потоа ако 

постои компатибилност меѓу сензитивностите на филмот и фолијата; ако 

процесирањето ги задоволува критериумите и е стабилно, тогаш од 

сензитометрискиот тест се определува на кое поцрнување филмот има 

најголем контраст и системот за автоматска контрола на експозицијата се 

подесува да го дава истото поцрнување.  Важна улога во изборот на 

поцрнувањето има и интезитетот на светлината на негативоскопот на кој што се 

анализираат сликите. 

 

2. Вредноста на измерената доза зависи многу силно од условите на мерењето 

т.е. дали во близина на јонизационата комора има објект што го расејува 

рендгенскиот сноп. Утврдено е дека влијанието на позицијата на плочката за 

компресија врз измерената доза е помало отколку влијанието на фантомот и е 

поголемо кај јонизационите комори отколку кај полупроводничкиот детектор.  

Постои разлика кога мерењата се прават со полупроводнички детектор и со 

јонизациони комори.  Во нашиот случај полупроводничкиот детектор MPD (RTI 

Electronics, Sweden) покажува поголема разлика во измерената доза во однос на 

јонизационата комора TW77337 (PTW, Germany), додека разликата меѓу MPD и 

јонизационата комора Magna (RTI Electronics) е помала. 

Разлика се јавува дури и кога мерењата се прават со јонизациони комори од 

различни проиводители. За точна дозиметрија треба да се користи 

калибрирана јонизаицона комора со занемарлива зависност во одговорот од 

енергијата. Затоа секогаш треба да се наведе со кој инструмент е направено 

мерењето. 
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2. При определувањето на вредноста на полудебелина на атенуација (HVL- 

параметарот), утврдено е дека најголема вредност  се добива ако се мери со 

полупроводничкиот MPD детектор, а помали вредности се добиваат ако се мери 

со јонизационите комори Magna и TW77337. Позицијата на  плочката за 

компресија на дојката не внесува голема разлика, но нејзиното  присуство или 

отсуство во снопот,  многу повеќе влијае врз вредноста на HVL параметарот. Ако 

се земат измерени вредности за HVL без плочката за компресија во снопот, 

пресметаната доза ќе биде помала за 8-9%. 

Од пресметаните корекциони коефициенти, за апсолутно измерените дози се 

заклучува дека промената на квалитетот на снопот најмногу влијае врз  

измерените вредности со полупроводнички детектор, а помалку кај јонизационите 

комори. Ова го потврдува фактот дека  одговорот на полупроводничкиот детектор 

е енергетски зависен. Определената доза од измерените вредности на MPD ќе 

биде ~10% поголема отколку со TW77337. 

 

4. Оптимизација на параметрите на снимање кај мамографи со мануелен или 

полуавтоматски избор на параметрите на снимање, се прави ако претходно:  

- e направено тестирање на мамографскиот апарат и се определени вредностите 

на HVL параметарот и на радијациониот излез за целиот интервал на напони; 

- се измерени вредностите на влезната воздушна керма на површината на 

PMMA фантомот (со дебелина од 2 до минимум 7 cm) на новите  параметри на 

снимање; 

- се направени  мерења на поцрнувањето на сликите за различна дебелина на 

фантомот; 

- се направени  тестирања за квалитетот на сликите; 

- е утврдено  дека влезната воздушна керма не ги надминува пропишаните 

Европски лимити; 

 

5. Новиот протокол за снимање на SIEMENS Mammomat 3, дава во просек 50% 

повисока доза за CC проекција и дури 90% повисока доза за MLO проекцијата во 

споредба со стариот начин на снимање, но и во овој случај  под препорачаните ЕУ 

референтни вредности. Меѓутоа, квалитетот на сликите на фантомот и на 

реалните дојки е неспоредливо подобар. Со новиот протокол на снимање 

зголемено е поцрнувањето на сликите, со што општиот контраст на сликите е 
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поголем; намален е просечниот напон на снимање, а со тоа намалено е и 

расејувањето на рендгенските зраци, поголеми се разликите во коефициентите на 

атенуација за различни ткива (масно, жлездено, мускулно, туморско) и подобра е 

визуелизацијата на калцификатите; зголемени се mAs, со што значително е 

зголемен односот сигнал/шум  на сликите што придонесува за подобра 

визуелизација на малите нискоконтрастни објекти во дојката. 

  

6. Споредбата меѓу пресметаната ESAK  за пациенти и мерената ESAK за фантоми 

кај полуавтоматски мод на снимање, покажува дека дозата за екстремно малите 

дојки била поголема од онаа  за еквивалетна дебелина на фантомот. За просечната 

дебелина на дојките (40 – 60 mm) постои совпаѓање на вредностите, додека за 

поголемите дојки повторно се јавува разлика,  ESAK е поголема кај пациентите, 

но не ги надминува ЕУ лимитите. Поради тоа што кај дојки со различна големина, 

различен е и соодносот жлездено ткиво/ масно ткиво, соодветно атенуацијата на 

снопот ќе биде различна за PMMA и за реална дојка при еквивалентни 

дебелини. 

 

7. Меѓутоа, споредбата меѓу пресметаните MGD  за реални пациенти и за 

различни дебелини на фантомот покажува дека дозата е поголема за многу малите 

дојки, но е помала за поголемите дојки (>60 mm), но очекувано под ЕУ 

препорачаните вредности. Постои одлично совпаѓање за просечно големи дојки 

од 45 до 55 mm, што значи дека од досегашните наши  сознанија и резултати, ЕУ 

препорачан фантом од 45 mm одговара на просечната дебелина и состав на 

дојките што се снимени на Клиниката за радиологија. Но, за поставување на 

национален стандарден фантом, потребни се сознанија и од другите региони на 

државата. 

 

8. Од споредбата меѓу мамограф со полуавтоматски избор (SIEMENS Mammomat 

3) и мамограф со автоматски избор (HOLOGIC Affinity -Auto kV, Auto Filter и 

Auto Time mode) и тоа за ист тип на спектар (Mo-Mo) се заклучува следново: 

 - доколку се направат добра калибрација на АЕС системот и добра 

оптимизација, и доколку персоналот ги почитува правилата за избор на 

параметрите, постои подобра корелација меѓу  испорачаната ESAK и дебелината 

на дојката кај полуавтоматскиот мод на селекција на параметрите; 
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- истиот заклучок се однесува и за корелацијата меѓу MGD и дебелина на дојките; 

- Ова е во спротивност со вообичаеното мислење дека автоматскиот избор на 

параметрите секогаш обезбедува подобра корелација меѓу параметрите и е 

последица на начинот на кој што е калибиран АЕС системот на HOLOGIC 

Affinity. 

 

9. Колкава MGD ќе добие некоја дојка најмногу зависи од дебелината на 

дојката и од испорачаните mAs, а многу помалку од избраниот напон (kV). 

Колку повеќе дојката се разликува од просечниот анатомски состав, толку повеќе 

ќе се разликува и пресметаната вредност за MGD од реалната доза. 

 

10. Споредувајќи ги автоматскиот мод на (HOLOGIC Affinity) и полуавтоматскиот 

(SIEMENS Mammomat 3) протокол на снимање  се заклучува дека  MGD за 

дојките помали од 5 cm e поголема кај полуавтоматскиот мод на снимање. Тоа 

поради фактот што при автоматскиот мод за истата дебелина на дојките, 

убедливо често се избира 28 kV кој обезбедува поголема пенетрабилност на 

рендгенскиот сноп, додека во полуавтоматскиот мод се избираат 25, 26, 27 kV 

кога е помала пентрабилноста на снопот. 

 
 
 

Придонеси  од докторската дисертација 
 

 
1. Имплементирани се методи за сензитометриска анализа на мамографските 

филмови и условите на процесирање;  
 

2. Имплементирани се методи за тестирање на исправноста и на перформансите на 

мамографските апарати;  
 

3. Имплементирани се методи за процена на квалитетот на мамографските слики; 
 

4. Воведени се дозиметриски методи за опредлување на MGD за просечна дојка и 

за серија на пациенти; 
 

5. Воведена е метода за оптимизирање на параметрите на снимање со цел 

подобрување на квалитетот на сликите, а притоа да не се надминат 

препорачаните вредности на дозите. 
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