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POVZETEK
Uvod: Mamografija je trenutno zlati standard za odkrivanje raka na dojki po celem svetu.
Vendar ima tudi mamografija svoje omejitve. Zaradi nezmožnosti prikaza dojke v 3D pogledu
prihaja do superpozicije struktur v dojki, kar otežuje razlikovanje med normalnim in
patološkim. Sumljive lezije so namreč lahko izgubljene v kompleksnem ozadju normalne
anatomije dojke. Občutlljivost mamografije je zato odvisna od gostote dojke. Poleg tega je pri
mamografskem slikanju potrebno uporabiti kompresijo, ki je lahko za preiskovanko (odvisno
od občutljivosti dojke) zelo neprijetna. Zaradi potrebe po bolj občutljivem in udobnem
slikovem sistemu je bil razvit poseben računalniški tomograf za prikazovanje dojk, ki
omogoča radiologu pomikanje skozi 3D volumen podatkov (rez za rezom), pri čemer
odpravlja prekrivanje zgoraj in spodaj ležečih žleznih struktur. Poleg tega pri preiskavi dojka
ni komprimirana.
Namen:
1. Predstavitev nove slikovne metode za diagnostiko dojk.
2. Predstaviti vidljivost anatomskih struktur na računalniško tomografskih (BCT) slikah
dojk v primerjavi z mamografskimi slikami.
3. Predstaviti vključitev BCT sistema v diagnostiko dojk.
4. Predstaviti nadaljni razvoj BCT sistema.
5. Raziskati vidljivost sumljivih sprememb na BCT slikah.
Metode dela:
1. Teoretični del obsega metodo proučevanja tuje strokovne literature. Empirični del
obsega obisk klinike za diagnostiko dojk v Nemčiji (Brustzentrum Göttingen), ogled
njihovih BCT slik in izvedbe različnih BCT preiskav.
2. Raziskovanje vidljivosti anatomskih struktur dojke in sumljivih sprememb v dojki
obsega radiološko oceno BCT slik in njihovo primerjavo z mamografskimi slikami.
3. Na podlagi tuje strokovne literature in praktičnega vpogleda v delovanje BCT sistema
predstaviti vključitev BCT sistema v diagnostiko dojk in predstaviti nadaljni razvoj
BCT sistema.

Rezultati in razprava:
Rezultati so pokazali dobro občutljivost odkrivanja lezij z BCT sistemom pri maščobnih
dojkah, vendar slabšo občutljivost odkrivanja pri gostih dojkah. Medtem, ko je v primeru
BCT slikanja s kontrastnim sredstvom preiskava zelo občutljiva. Slabša prostroska ločljivost
onemogoča prikaz mikrokalcinacij manjših od 1mm, prav tako je težko ocenjevati njihovo
obliko kar je za zgodnjo diagnostiko raka dojk zelo pomembno. Pozicioniranje dojke pri BCT
preiskavi je enostavno, pri čemer BCT sistem vedno prikaže celotno dojko vse do prsne stene.
Problem pri nekaterih BCT preiskavah predstavljajo artefakti v obliko črne linije, ki
onemogoča natančen prikaz struktur ob prsni steni. Zakaj se pojavlja samo pri nekateih
primerih in kako artefakt preprečiti bo potrebno še raziskati in pojasniti. Prav tako artefakte na
BCT slikah povzročajo klipi vstavljeni po vakuumski debeliogelni biopsiji.
Zaključek: Trenutno je BCT sistem zelo občutljiv samo v primeru aplikacije kontrastnega
sredstva. Z nadalnjim razvojem BCT sistema, v primeru izboljšanja prostorske ločljivosti pa
bi bila tudi potreba po uporabi kontrastnega sredstva manjša. Tako je zelo verjetno da bo v
primeru izboljšanja prostorske ločljivosti BCT slik, BCT preiskava igrala vedno večjo vlogo
pri diagnostiki raka dojk.
Ključne besede: računalniška tomografija dojk, BCT, mamografija, biopsija dojk, kontrastno
slikanje dojk, rak dojk

ABSTRACT:
Introduction: Currently, mammography is a gold standard for breast cancer detection all over
the world. However, also the mammography has its own limitations. Due to the inability of
3D breast display, superposition of the breast´s structures occurs, therefore, it is difficult to
distinguish between normal and pathological. Suspicious lesions can be lost in a complex
background of the normal breast anatomy. The sensitivity of the mammography therefore
depends on the breast´s density. In addition to this, a compression needs to be used with
mammographic scanning, which can be very unpleasant for a woman (depending on the
sensitivity of breast). Due to the need for more sensitive and comfortable scanning system, a
special computed tomograph was developed for displaying breasts, which enables radiologist
to move through 3D volume of information (cut by cut), while eliminating the overlapping of
the upper and lower glandular structures. In addition, there is no compression of the breast in
the examination.
Purpose:
1. Presentation of new screening method for breast diagnostics.
2. Presentation of visibility of anatomical structures in computed tomographic (BCT)
images of breasts in comparison to mammographic images.
3. Presentation of integration of BCT system into breast diagnostics.
4. Presentation of further development of BCT system.
5. Research visibility of suspicious changes in BCT images.
Methodology:
1. The theoretical part encompasses a method of studying of foreign professional
literature. The empirical part encompasses a visit of clinic for breast diagnostics in
Germany (Brustzentrum Göttingen), inspection of their BCT images, and
implementation of various BCT examinations.
2. Research of visibility of anatomical structures of breast and suspicious changes in
breast encompasses radiological evaluation of BCT images and their comparison to
the mammographic images.
3. Based on the foreign professional literature and practical insight into operation of the
BCT system, present integration of the BCT system in breast diagnostics and present
further development of the BCT system.

Results and discussion:
The results showed a good sensitivity of detecting lesions with BCT system in fatty breasts,
but poorer sensitivity of detection in dense breasts. While in the case of BCT scanning with
contrast medium, the examination is very sensitive. Worse spatial resolution disables a
display of microcalcinations smaller than 1mm, and what is more, it is also difficult to
evaluate their shape, which is very important in early diagnostics of breast cancer. Positioning
of breast in BCT examination is very simple, and the BCT system always displays the entire
breast to the thoracic wall. A problem of some BCT examinations represent artefacts in a
shape of black line, which disable accurate display of structures near thoracic wall. It is
necessary to further explore and explain why it occurs only with some cases, as well as how
to prevent the artefact. Further, artefacts in BCT images are also caused by clips inserted after
vacuum-assisted core biopsy.
Conclusion: Currently, the BCT system is very sensitive only in the case of application of a
contrast medium. Further development of the BCT system in case of improvement of spatial
resolution would decrease the need for use of the contrast medium. Therefore, it is very
probable that in the case of improvement of spatial resolution of the BCT images, the BCT
examination will play an increasingly important role in breast cancer diagnostics.

Key words: breast computed tomography, BCT, mammography, breast biopsy, contrast
scanning of breast, breast cancer.
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1. UVOD
Rak na dojki je drugi najpogostejši vzrok umrljivosti pri ženskah vseh starosti in glavni
vzrok smrtnosti zaradi raka pri ženskah med 20 in 59 letom starosti (O'Conell et al. 2012).
Umrljivost žensk pri katerih je rak dojke ob odkritju še majhen in pogosto klinično netipen je
bistveno manjša kot pri napredovanih oblikah. Zaradi te ugotovitve je prišlo do razvoja
diagnostičnih metod, ki bi lahko odkrile raka dojke v zgodnjem stadiju. Mamografija je
trenutno zlati standard za zgodnje odkrivanje raka na dojki po celem svetu. Kot
najučinkovitejša diagnostična metoda ima pomembno funkcijo pri odkrivanju mikrokalcinacij
in majhnih, klinično netipljivih tumorjev, manjših od 10 mm v premeru (Ning et al., 2003).
Mamografsko slikanje se uporablja za odkrivanje raka na dojki že več kot 30 let in igra
pomembno vlogo pri zgodnjem odkrivanju raka na dojki zato, ker lahko prikaže spremembe v
dojki do dve leti preden se pojavijo simptomi (Boone, 2010). Smrtnost v zadnjih dveh
desetletjih se je zmanjšala, za kar ima delne zasluge tudi presejalno slikanje. V zadnjih 15
letih se je zaradi tehnološkega napredka mamografije število smrtnih žrtev zmanjšalo za 30%
- 50% (Pettigrew in Berry, 2009). Čeprav mamografsko slikanje ostaja najbolj praktična in
cenovno učinkovita metoda pri presejanju za raka na dojki in trenutno nudi najuspešnejši
prispevek pri zmanjševanju umrljivosti zaradi raka na dojki, še zdaleč ni popolna metoda
(Kai, 2008).
Kljub temu, da je v mamografski tehnologiji prišlo do napredka v kakovosti slike, ima
projekcijsko slikanje bistvene omejitve. Ena izmed omejitev je zmanjšana občutljivost,
posebno pri ženskah z gostimi dojkami, ki so mlajše od 50 let in ženskah, ki prejemajo
hormonsko nadomestno zdravljenje (Pettigrew in Berry, 2009). V pred kratkim izvedeni
multi-institucionalni raziskavi, ki jo je financiral »American College of Radiology Network«
je navedeno, da z mamografijo ne odkrijemo 30% karcinomov dojke. Pri projekcijskem
slikanju je namreč tridimenzionalna dojka prikazana dvodimenzionalno (mediolateralna
poševna projekcija - MLO, kraniokavdalna - CC projekcija). Pri tem pride do superpozicije
anatomije, kar lahko zabriše prisotnost tumorja. Ta problem je večji pri dojkah z več
fibroglandularnega tkiva (npr. pri mlajših ženskah, ženskah ki so na hormonski terapiji)
(Boone et al., 2010).
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Poleg tega je pri mamografskem slikanju potrebno uporabiti kompresijo, ki je lahko za
preiskovanko (odvisno od občutljivosti dojke) zelo neprijetna.
Zaradi potrebe po bolj občutljivem, specifičnem in bolj udobnem slikovnem sistemu, je bil
razvit poseben računalniški tomograf namenjen preiskovanju samo področja dojk (BCT –
»Breast Computer Tomography«). Prednost BCT slikanja dojke v primerjavi z mamografijo
je ta, da je CT slikanje tomografsko in pri preiskavi dojka ni stisnjena. BCT slikovni sistem
omogoča radiologu pomikanje skozi 3D volumen podatkov (rez za rezom), pri čemer
odpravlja prekrivanje zgoraj in spodaj ležečih žleznih struktur (Boone et al., 2006).
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2. NAMEN

Namen magistrskega dela je na podlagi strokovne literature predstaviti novo slikovno metodo
za diagnostiko dojk, ki se imenuje računalniška tomografija dojk (BCT dojk) ter predstaviti
vidljivost anatomskih struktur, sumljivih sprememb na računalniško tomografskih (BCT)
slikah dojk v primerjavi z mamografskimi slikami. Na podlagi strokovne literature in
radiološke ocene BCT slik opravljenih v zasebnem diagnostičnem centru v Nemčiji,
nameravam predstaviti možnosti za vključitev BCT sistema v diagnostiko dojk in raziskati
vidljivost sumljivih sprememb na BCT slikah.

3. METODE DELA
Pri pisanju magistrskega dela je bila v teoretičnem delu uporabljena metoda proučevanja tuje
strokovne literature. Uporabljene so bile knjige in članki dostopni na internetu. Podatki so bili
pridobljeni preko tujih podatkovnih baz, kot so ProQuest, SPIE, SpringerLink, Medscape
Radiology, Pub Med, ScienceDirect in podobno. V teoretičnem delu je predstavljena zgradba
in delovanje aparata in nekatere dosedanje raziskave.
V empiričnem delu je bila opravljena ocena vidljivosti sumljivih sprememb na BCT slikah. Z
radiologinjo sva pregledali slike petih BCT preiskav, opravljenih v zasebnem centru v
Göttingenu. Po pregledu slik je radiologinja podala oceno vidljivosti morebitnih sprememb na
BCT slikah.
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4. RAZVOJ, ZGRADBA IN DELOVANJE RAČUNALNIŠKE
TOMOGRAFIJE DOJK
4.1. Razvoj računalniške tomografije dojk
Zgodnje raziskave razvoja računalniškega tomografa, ki bi bil namenjen prikazovanju dojk je
v srednjih 1970-setih pričel Gisvold s sodelavci v sodelovanju z znanstveniki iz General
Eletric (GE Medical System, Milwaukee, Wisconson), na Mayo Clinic (Kai, 2008). Leta 1975
je bil tako razvit prvi CT sistem za preiskovanje dojk, imenovan CT mamografija (CTM)
sistem (Pettigrew in Berry, 2009).
CT mamografski sistem (CTM) namenjen slikanju dojk je prikazan na sliki 1 in je bil razvit v
raziskovalne namene. Sistem je bil sestavljen iz rentgenske cevi (GE Maxiray 75) in področja
stosedemindvajsetih visoko-tlačnih plinskih ksenonskih detektorjev nameščenih pod
preiskovalno mizo (Glick, 2007). Ženske so bile slikane leže z obrazom navzdol na platneni
mizi, ki je imela odprtino za dojko. Vsaka dojka je bila slikana posebej, tako da so dojko
potopili v vedru podobno posodo, ki je bila napolnjena z nenehno pretakajočo se ogrevano
vodo.
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Slika 1: CT mamografski sistem (CTM) namenjen slikanju dojk (Glick, 2007).

Klinične raziskave so se pričele v letu 1975 in se nadaljevale do leta 1978 (Kai Y., 2008). S
CT mamografom (CTM) so poslikali preko 3000 žensk (Boone in Lindfors, 2006). Zaradi še
ne dovolj razvite CT tehnologije (strojne opreme, rekonstrukcijskih algoritmov itd.) je bila
prostorska ločljivost CT slik slabša (0,32 lp/mm) v primerjavi z mamografskimi slikami (Kai,
2008). Rezultat kliničnih raziskav je bil, da je tudi najstarejši mamografski aparat uspešnejši
pri zgodnjem odkrivanju raka na dojki v primerjavi s CTM, razen če se uporabi jodno
kontrastno sredstvo (Glick, 2007). V primeru aplikacije kontrastnega sredstva se je izkazalo,
da je CTM sistem visoko občutljiv, saj so bili odkriti invazivni karcinomi v velikost 6 do 8
mm (Glick, 2007). CTM preiskava se je lahko tako primerjala z občutljivostjo mamografije
samo v primeru aplikacije kontrastnega sredstva (Kai, 2008). Specifičnost CTM sistema je
bila nekoliko manj impresivna, saj so imele različne benigne lezije podoben izgled kot
karcinom dojke (Glick, 2007). Poleg tega je bila cena preiskave visoka in čas slikanja dolg
(Kai, 2008). Čas slikanja: 10 sekund na rezino (Rezine so bile debele 5 – 10 mm. Pri debelini
dojke 60 mm je tako slikanje trajalo 1 minuto). Zaradi naštetih slabosti preiskave se je GE
odločil, da ne bo prodajal sistema, zato ni bil nikoli dostopen na trgu (Glick, 2007).
Trideset let po predstavitvi CTM sistema, je CT tehnologija (detektorji, rekonstrukcijski
algoritmi, računalniki) zelo napredovala. Posledica tega razvoja je, da se je veliko število
5

raziskovalcev začelo zanimati za razvoj računalniškega tomografa, ki bi bil zasnovan in
namenjen slikanju samo področja dojk (Boone in Lindfors, 2006).
V letu 1990 je bilo razvitih več različnih ploskih detektorjev. (Shaw in Whitman, 2012)
Ploske detektorje so uporabili pri digitalnih rentgenskih sistemih tako v splošni radiologiji kot
pri mamografskih aparatih. Razpoložljivost ploskih detektorjev je omogočila raziskovanje in
razvoj računalniškega tomografa za prikazovanje dojk (BCT) na raziskovalnih inštitutih
(Shaw in Whitman, 2012).
Ponovna prizadevanja za razvoj računalniškega tomografa za prikazovanje dojk so se pričela
v zgodnjih letih 2000 v Združenih državah Amerike (Kalender, 2010). Na srečanju RSNA
(»Radiological Society of North America«) leta 2000, je bil prvič predstavljen koncept
računalniškega tomografa za prikazovanje dojk (Ning, 2003). Boone iz univerze v Kaliforniji
je s sodelavci v letu 2001 konstruiral prvi slikovni BCT (»breast computer tomography«)
sistem za klinično uporabo (Shaw in Whitman, 2012). Medtem, ko je Ning s sodelavci iz
univerze Rochester v letu 2002 prvi komercialno predstavil BCT tehnologijo (Shaw in
Whitman, 2012).
Prišlo je do razvoja prototipa, ki je imel veliko krajše čase slikanja v primerjavi s starejšim
CTM sistemom. Prostorska ločljivost je bila 1 do 4 krat boljša v primerjavi s CTM sistemom,
saj je bil uporabljen ploski detektor z efektivno velikostjo piksla od 150µm do 400 µm
(Kalender, 2010).
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4.2. Prvi prototipni računalniški tomografski sistem za dojke
V tem poglavju je opisana sestava prvega prototipnega računalniško tomografskega sistema
za prikazovanje dojk, imenovan Albion, ki je bil razvit na Univerzi Davis v Kaliforniji.
BCT sistem, ki je prikazan na sliki 2, je sestavljen iz ergonomsko oblikovane preiskovalne
mize (HiSpees advantage, GE Medical System, Milwaukee, WI), ki je nameščena
horizontalno nad rotacijskim gantrijem, ki je sestavljen iz rentgenske cevi (Comet, Flamatt,
Švica), ploskega detektorja (Paxscan 4030CB, Varian Medical system, Palo Alto,CA),
računalniško vodenim motorjem z integriranim sistemom ugotavljanja kotov (Kollmorgan,
Radford, VA) in visoko frekvenčnega generatorja (Pantak HF160, East Heaven, CT) (Boone
et al., 2006).

Slika 2: Računalniški tomograf za preiskovanje dojke (Boone J.M. 2005).

Postavitev gantrija in mize je zelo podobna zgradbi stereotaktičnega sistema za biopsijo
(Shaw in Whitman, 2012). Razlika je ta, da se mora gantrij na katerem je rentgenska cev in
detektor dokaj hitro zavrteti okoli dojke za 360˚.
Preiskovalna miza mora biti oblikovana tako, da je udobje za preiskovanko čim večje in na
način, da je omogočeno celotno zajetje dojke in deloma tudi aksilarnega področja v slikovno
polje. Miza ima odprtino, tako da je omogočena vstavitev dojke skozi odprtino v slikovno
polje. (Ning et al., 2007) Odprtina mora ustrezati tako preiskovanju leve kot tudi desne dojke,
zato mora biti miza dovolj široka, tako da lahko omogoči preiskovanki premikanje v stran in
možnost ležanja na dveh nasprotnih straneh (Shaw in Whitman, 2012.).
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Slika 3: Položaj pacientke med slikanjem s prvim prototipnim sistemom Albion (Boone , 2005).

BCT sistem sestavlja 4 mm debela miza iz nerjavečega jekla, ki ima penasto blazino
namenjeno udobju preiskovanke. Model na sliki 3 prikazuje položaj pacientke med slikanjem
(Boone, 2005).
Zelo pomembno je, da prikažemo vso tkivo dojke. Za zagotovitev prikaza celotne dojke s
prsno steno sta rentgenska cev in detektor pozicionirana takoj pod mizo (Boone et al., 2006).
Miza ima tudi petcentimetrsko vdolbino preko osrednjega dela zgornjega dela mize. Ta
vdolbina omogoča, da se torakalni del pacientke »pogrezne« v ploskev skeniranja, zaradi
česar lahko rentgenska cev in detektor slikata vse do stene prsnega koša (Boone et al., 2001).

Slika 4: Položaj dojke med slikanjem (Boone et al., 2001).

Slika 4 demonstrira odprtino za dojko, ki ima vdolbino za čimboljšo nastavitev in čimvečji
prikaz dojke vse do prsne stene. Rentgenska cev mora imeti žarišče pozicionirano blizu
fizičnega konca ohišja cevi, zato, da je lahko rentgenski snop čim bližje pod pacientko. To je
potrebno za prikaz posteriornega dela dojke vse do prsne stene. Zato BCT sistem sestavlja
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rentgenska cev imenovana Comet (Comet AG, Flamatt, Švica), ki ima žariščno točko
pozicionirano 47 mm pod zgornjim delom rentgenske cevi (Boone et al., 2010). Cev sestavlja
stacionarna volframova anoda z vodnim hlajenjem. Vodne cevi morajo biti napeljane v in iz
rentgenske cevi na rotirajočem ogrodju. Poleg premične zaslonke rentgenske svetlobe, sestav
rentgenske cevi vključuje še svinčeni kolimator, ki usmerja primarni snop rentgenske svetlobe
na pravokotni detektor, ki je postavljen približno 90 cm stran (Boone et al., 2006).
Rentgenska cev z močjo 640 W ima razpon napetosti od 10 do 110 kV. Slikanje poteka v
kontinuiranem (diaskopskem) načinu (Boone et al., 2010). Pri kontinuiranem načinu
rentgenska cev in detektor kontinuirano dostavljata slike sistemu za pridobivanje. Konec ene
sekvence takoj sproži začetek naslednje (Chen L. 2005). Glavna prednost kontinuiranega
načina je ta, da je zelo enostaven za nastavitev, saj ne potrebuje sinhronizacije med različnimi
deli rentgenskega slikovnega sistema. Rentgensko slikanje je konstantno. Ta način
pričakovano povzroča streseno sliko zaradi gibanja. Primer uporabe ekspozicijskih pogojev:
napetost: 80 kV, tok: 8,0 mA ali napetost 64 kV, tok: 10 mA (Boone et al., 2010).

Slika 5: Gantrij prvega prototipnega sistema Albion (Boone et al., 2010).

Slika 5 prikazuje notranjost sistema Albion. Rentgenska cev in detektor sta montirana na
gantrij, ki rotira okoli dojke med samim slikanjem (Shaw in Whitman, 2012). Gantrij je
nameščen na sistem za nadzor gibanja (Kollmorgen, Radford,VA) (Shaw in Whitman, 2012).
Digitalna radiografija s ploskim detektorjem oziroma »flat-panel« integriranim mehanizmom
odčitavanja se je na trgu pojavila konec leta 1990 (Lanca in Silva, 2008). Kot vodilni
proizvajalec ploskih detektorjev, je Varian (Palo Alto, CA) prvič predstavil svoj ploski
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detektor na trgu leta 1998 (Shaw in Whitman, 2012). Obstajata dva načina pridobivanja slik
pri digitalnem ploskem detektorju: indirektna in direktna konverzija (Chen, 2006). Detektor
uporabljen pri BCT sistemu je indirektni ploski detektor, ki je sestavljen iz cezijevega jodida
(CsI), ki je pripet na tanek filmski transistor (TFT) in fotodiode na vrhu substrata amorfnega
silicija (Pettigrew in Berry, 2009). Pri posrednem (indirektnem) delovanju scintilator pretvori
rentgensko svetlobo v vidno svetlobo, dioda silicija (fotodioda) pa detektira svetlobni foton in
shrani informacijo o jakosti nastale svetlobe v obliki električnega naboja, ki je sorazmeren z
jakostjo svetlobe, ki je padla nanj (Oakley, 2003). Vsak detektor ima področje, ki je
občutljivo na vidno svetlobo ter majhen prostor v kotu detektorja z elektroniko oz. stikala
sestavljena iz tankih filmskih tranzistorjev (TFT –thin film transistor) (Oakley, 2003). Tik
pred ekspozicijo se kondenzator, ki kopiči rentgenski signal izprazni in resetira. V vsakem
detektorskem elementu med ekspozicijo naraste naboj, ki se obdrži v kondenzatorju. Po
ekspoziciji se naboj v vsakem elementu prebere s pomočjo elektronike in digitalizira (Oakley,
2003).
Detektor ima odločilno vlogo pri kakovosti slike, zato je ploski detektor najbolj ključna
komponenta BCT sistema za prikazovanje dojk. Pri BCT sistemu je primernejša uporaba
ploskega detektorja, ki se uporablja pri diaskopiji, kot pa uporaba visoko ločljivostnih
detektorjev, ki se uporabljajo pri mamografiji. Prostorska ločljivost je odvisna od velikosti
pikslov pri ploskem detektorju. Prostorska ločljivost ploskega detektorja je odvisna tudi od
slikovne razmazanosti (blurring) v CsI plasti. Debelejša CsI plast,ki je pogosto uporabljena
pri digitalnem radiografskih sistemih, pogosto povzroči večjo razmazanost, kar privede do
nižje prostorske ločljivosti. Medtem ko tanjša CsI plast, ki je pogosto v uporabi pri digitalnih
mamografskih sistemih, povzroči

manjšo razmazanosti, kar privede do višje prostorske

ločljivosti (Shaw in Whitman, 2012.).
Računalniški tomograf za slikanje dojk (BCT sistem) mora zelo hitro pridobiti večje število
slik, pri čemer se minimizira učinek gibanja pacientke. Zato je potreben dober detektor s
hitrim čitanjem »read out« in pa tudi gantrij, ki rotira zelo hitro. Eden izmed problemov pri
oblikovanju BCT sistema je potek električnega vmesnika in podatkovnih kablov iz rentgenske
cevi do generatorja in iz detektorja do računalnika, med samo rotacijo rentgenske cevi in
detektorja okoli dojke. Raziskovalna skupina iz UC Davis je razvila inovativni sistem za
upravljanje s kabli, ki je sestavljen iz komercialno dostopnega ohišja za kable, ki je
pozicioniran na zelo gosti polietilenski platformi z nizkim trenjem. Prilagodljivi (fleksibilni)
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nosilci kablov omogočajo zavijanje kabla med slikanjem in tudi odvijanje po slikanju (Boone,
2006).

Slika 6: Sistem za navijanje kablov pri protitipnem BCT sistemu Albion (Boone, 2005).

Pri prvem prototipu je bil zaradi praktičnosti uporabljen sistem za upravljanje kablov, ki je
prikazan na sliki 6 (Boone, 2005). Sistem za navijanje kablov je bil nameščen v centralni del
motorja (Boone, 2005).
Bolj eleganten, vendar tudi bolj kompleksen in dražji način, ki ga uporabljajo vsi CT sistemi
za slikanje celotnega telesa je drsni obroč oz. slip-ring tehnika, za napajanje rentgenske cevi.
Le-ta omogoča povezavo, pri čemer ni potrebna uporaba kablov (Ning, 2006). Tak način
izključi potrebo po zavijanju in odvijanju kablov, poleg tega omogoča gantriju nepretrgano
rotacijo za nadaljna slikanja (Shaw in Whitman, 2012). Na Univerzi v Rochestru (NY) so
zgradili BCT (»Koning Breast CT«) sistem, ki uporablja »slip-ring« tehnologijo (Glick,
2007).
Že sam detektor predstavlja primarno zaščito pred sevanjem za okolico. Za dodatno zaščito
pred sevanjem so bile izdelane plošče, ki obdajajo BCT gantrij. Notranja plast plošče je
sestavljena iz svinca, le-ta pa je laminirana z zunanjo podporo aluminija (Boone et al., 2006).
Poleg tega so zaščita tudi tla in 4mm miza iz nerjavečega jekla, te plošče zagotavljajo zaščito
za zmanjšanje sipanega sevanja v sobi med slikanjem (Boone et al., 2006).
Razen rentgenske cevi, detektorja in motorja, so bile vse ostale mehanske komponente BCT
sistema načrtovane v laboratoriju Davis in zgrajen v bližnji strojni delavnici (Boone, 2005).
Servo motor uporabljen kot gantrij motor pri Albion sistemu je zmožem proizvesti 18 Nm
stalnega navora.
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5. RAČUNALNIŠKI TOMOGRAFSKI SISTEM PODJETJA
KONING
V nadaljevanju je predstavljena zgradba in delovanje računalniškega tomografa podjetja
Koning razvitega v Združenih državah Amerike. Za namene magistrskega dela sem obiskala
zasebno kliniko v Göttingenu, ki uporablja računalniško tomografski sistem za prikazovanje
dojk.

Slika 7: Računalniški tomograf za slikanje dojk podjetja Koning (Göttingen).

Slika 8: Odprtina skozi katero je preiskovana dojka vstavljena v slikovno polje (Koning, Göttingen)

Slika 7 in 8 prikazujeta računalniški tomograf za slikanje dojk podjetja Koning, ki se nahaja v
Göttingenu.

12

Računalniški tomograf za preiskovanje dojke podjetja Koning vključuje detektorski sistem
Varian Paxscan 4030CB, ki je prikazana na sliki 9 in rentgensko cev Varian'c Rad 71SP, ki je
prikazana nasliki 10.

Slika 9: Detektorski sistem Varian Paxscan 4030CB (Koning, Göttingen).

Slika 10: Rentgenska cev Varian'c Rad 71SP (Koning, Göttingen).
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Slika 11 prikazuje položaj drsnega obroča oziroma »slip ringa«.

Slika 11: Drsni obroč oz. »slip ring« tehnika (rumena puščica) (Ning, 2006).

Trenutno se pet Koning CT sistemov za prikazovanje dojk (KBCT – »Koning Breast
Computed Tomography«) nahaja v Ameriki, dva v Hong Kongu, en na Kitajskem, en na
Nizozemskem in en v Nemčiji. KBCT sistem ima dovoljenje za prodajo v Evropi (»CE
Mark«), Kanadi, Avstraliji in ima tudi FDA (» Food and Drug Administration«) odobritev.
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5.1. Nativno slikanje
Postopek slikanja z BCT sistemom se prične tako, da pacientka leži na preiskovalni mizi
(Pettigrew in Berry, 2009). Pacientka med slikanjem leži na trebuhu tako, da je preiskovana
dojka skozi odprtino mize vstavljena v slikovno polje (Boone et al., 2010). Tkivo dojke
potegnemo stran od prsne stene in jo imobiliziramo, pri tem kompresija dojke kakršna je
prisotna pri mamografskem slikanju ni potrebna ( Boone et al., 2001). Kompresija dojke je
nezaželena, saj bi pri tem prišlo do distorzije oblike dojke in njenih struktur (Shaw in
Whitman, 2012). Dojka je podprta tako, da se zmanjša možnost premikanja (Pettigrew in
Berry, 2009). Za ustrezno namestitev preiskovane dojke v področje slikanja, se uporabi
laserske žarke za natančno centriranje dojke pri čemer je pokrito kar največ tkiva dojke
(O'Conell et al., 2010). Vsaka dojka je slikana posamično (Glick, 2007).
S slikanjem vsake dojke posamično se čas preiskave podaljša, vendar BCT slikanje pri
prikazovanju samo ene dojke, prikaže več tkiva in tudi kakovost slik je boljša (Yang et al.,
2010).
Slika 12 prikazuje položaj pacientke med BCT slikanjem.

Slika 12: Konceptualni načrt BCT sistema iz Univerze Rochester (Ning, 2003).
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Tako kot pri mamografiji se tudi pri BCT slikanju dojk z računalniškim tomografom podjetja
Koning uporablja snop v obliki polovičnega stožca, ki je prikazan na sliki 12 (Shaw in
Whitman, 2012). Geometrija snopa je v obliki polovičnega stožca, saj morata rentgenska cev
in detektor rotirati pod ploskvijo mize. Takšna geometrija je potrebna za pridobitev
rentgenskih projekcij, ki segajo dovolj daleč v dojko, da lahko zajamemo BCT slike vse do
stene prsnega koša (Lindfors, 2010).
Slika 13 prikazuje osnovno delovanje BCT sistema (Boone et al., 2010).

Slika 13: Širina snopa pri BCT sistemu. Slika A prikazuje pogled na sistem iz ptičje perspektive, medtem
ko slika B prikazuje pogled na delovanje sistema iz strani (Boone, 2010).
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Pred samim slikanjem sta pridobljeni dve pregledni (»scout«) sliki v dveh projekcijah.
Pregledna slika je pridobljena z zelo nizkimi ekspozicijskimi pogoji in omogoča, da sistem
preračuna kakšen tokovni sunek bi bil najprimernejši pri določeni preiskovanki.
Slika 14 prikazuje konzolo BCT sistema, ki se nahaja v Göttingenu.

Slika 14: Konzola Koning BCT sistema: Na desnem ekranu je vidna ena izmed preglednih (»scout«) slik.
Vidni so tudi podatki o preiskovanki in tehnični podatki. Prav tako se lahko spremlja dejansko pozicijo
gantrija v času slikanja. Na levem ekranu vidimo slike opravljene preiskave v koronarni, transverzalni
(aksialni) in sagitalni ravnini. Slikovni podatki dojke so shranjeni v spominu grafične procesne enote
(GPU) in ko so podatki naloženi lahko radiolog uporabi miško za hitro pomikanje skozi slike (Koning,
Göttingen).

Čas pridobivanja slik je pri starejših BCT sistemih (Albion) 16,6 s, med tem časom mora
pacientka zadržati dih (Boone in Lindfors, 2006). Pri slikanju s Koning BCT sistemom
pacientki ni potrebno zadržati dihanja, saj je ena dojka poslikana v 8 sekundah (Boone in
Lindfors, 2006).
BCT sistem podjetja Koning uporablja pulzno slikanje, ki zmanjša artefakte zaradi gibanja
(Chen, 2005). Trajanje vsakega rentgenskega pulza je kratko (8ms) (Lindfors et al., 2010).
Pulzno slikanje zahteva natančno sinhronziacijo med rentgensko cevjo, detektorjem in
sistemom za zbiranje podatkov.
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Pri rutinskem BCT slikanju je debelina rezine 1-2mm (Chen, 2005).
Med preiskavo je slikana celotna dojka, pri čemer je potrebna samo ena rotacija gantrija. Med
360° rotacijo detektorja in rentgenske cevi okoli dojke je pridobljenih 300 rezinskih slik ene
dojke (na sekundo je pridobljenih 30 slik) (Lindfors et al., 2010). Preiskava je tomografska in
odpravlja superpozicijo zgoraj in spodaj ležečih žleznih struktur. Radiolog se pri interpretaciji
lahko tako pomika skozi 3D volumen podatkov (rez za rezom). Pri slikanju tako pridobimo
številne virtualne reze dojke, namesto ene same 2D slike 3D objekta. Poleg tega lahko po
BCT preiskavi uporabimo različne rekonstrukcije, ki ne zahtevajo nobenega dodatnega
slikanja.
Slika 15 prikazuje BCT slike iz preiskave opravljene v Göttingenu.

Slika 15: BCT slike dojke iz preiskave opravljene v Göttingenu. Zgoraj levo je prikazana transverzalna
ravnina, zgoraj denso sagitalna ravnina, spodaj levo koronarna ravnina in spodaj desno 3D
rekonstrukcija dojke (Koning, Göttingen).

Celotni 3D volumski podatki dojke omogočajo radiologu, da klikne na sumljivo področje v
eni ravnini (npr. transverzalni) in program mu nato avtomatično prikaže to sumljivo
spremembo v drugih dveh ravninah (npr. koronarni in sagitalni). Ta funkcija omogoča
radiologu hitro pomikanje skozi 3D volumske podatke (Glick, 2007).
Medtem, ko se pri mamografskem slikanju uporablja nizkoenergijski rentgenski snop, bi bila
uporaba nizkoenergijskega snopa pri BCT sistemu neprimerna, zato ker ne bi mogel prodreti
skozi nekomprimirano dojko in bi povzročil prekomerno dozno obremenitev dojke (Shaw in
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Whitman, 2012). Običajna so izbrani ekspozicijski pogoji pri Koning BCT sistemu naslednji:
napetost: 49 kV, tokovni sunek: 120 mAs. Pri tej napetosti lahko rentgenski snop prodre skozi
dojko, vendar je pri tem nižja kontrastnost slik. Nizka kontrastnost struktur tkiva dojke in
manjših kalcinacij je lahko izboljšana pri rekonstrukciji slik (Shaw in Whitman, 2012).
Povprečna žlezna doza (MGD) je v tem primeru 5,2 mGy. Dojka je poslikana v 8 sekundah.
Slika 16 prikazuje anatomsko natančnost, ki jo lahko prikaže BCT preiskava (Koning,
Göttingen).

Slika 16: BCT slika (Koning, Göttingen).
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Rekonstruirane CT matrike slike dojk so shranjene s posebno 3D vizualizacijsko programsko
opremo (Visage CS Thin Client/Server,Visage Imaging) za 3D prikaz. Slika 17 prikazuje 3D
rekonstruirane slike, ki so lahko prikazane v treh ravninah (transverzalni, sagitalni in
koronarni) in v 3D prikazu. Transverzalne in sagitalne BCT slike se lahko primerjajo z
mamografsko kraniokavdalno in mediolateralno projekcijo (O'Conell et al., 2010).

Slika 17: BCT slike dojke iz klinične raziskave opravljene v Univerzi Rochester (O'Conell et al., 2010).
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5.2. Slikanje s kontrastnim sredstvom
Tako kot pri klasičnem CT slikanju je atenuacijska razlika med normalnim tkivom in rakastim
tkivom redko dovolj velika (Ning et al., 2006). Neposredno odkritje in prikaz mehko tkivnih
lezij, ki so popolnoma obdane z gostim tkivom dojke je možno z BCT slikanjem z aplikacijo
kontrastnega sredstva (Prionas, 2010). Injiciranje kontrastnega sredstva bi izboljšalo
kontrastnost rakastega tkiva in tako izboljšalo odkrivanje raka. Kontrastno sredstvo gre v
intersticijski (ekstravaskularni) prostor zaradi slabih, bolj prepustnih žil v tumorju (Boone,
2006). Ta koncept se uporablja tudi pri MR preiskavah dojke (Ning et al., 2006).
Uporaba kontrastnega sredstva (KS) pri BCT slikanju omogoča znatno izboljšanje
diagnostične učinkovitosti te slikovne metode (Boone et al., 2010). Slikovna metoda je z
aplikacijo kontrastnega sredstva še bolj občutljiva (senzitivna) vendar pa se specifičnost
preiskave še raziskuje. Za proučitev ali je omogočeno razlikovanje lezije glede na hitrost
obarvanja s kontrastnim sredstvom (hitro obarvanje – malignost, počasno obarvanje benignost) je potrebo izvesti še več KBCT preiskav s kontrastnim sredstvom.
Pri CT slikanju s kontrastnim sredstvom se intravensko aplicira 100ml jodnega kontrastnega
sredstva. Po aplikaciji vseh 100ml kontrastnega sredstva se slikanje opravi z zakasnitvijo po
približno 3 minutah.
Slika 18 prikazuje, da je vidljivost DCIS (Duktalni karcinom in situ) na BCT slikah s KS
bistveno večja kot na BCT slikah brez KS (Prionas et al., 2010). Slike prikazujejo izboljšano
detekcijo in obarvanje lezij, ki se prikazujejo kot drobne mikrokalcinacije. Tako lahko z
aplikacijo kontrastnega sredstva izboljšamo detekcijo mikrokalcinacij, ki je lahko boljša od
mamografske.
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Slika 18: Primerjava mamografske slike z BCT slikami pred in po aplikaciji kontrastnega sredstva: Slike so
pridobljene pri 57 letni preiskovanki. a) MLO mamografska povečava kaže gručo neopredeljenih
mikrokalcinacij, b) Koronarna BCT slika pred aplikacijo KS, c) koronarna BCT slika po aplikaciji KS, d)
sagitalna BCT slika po aplikaciji KS, e) transverzalna BCT slika po aplikaciji KS prikazuje močno obarvanost
50.2 HU (diagnoza DCIS) (Prionas et al., 2010).
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Slika 19 prikazuje izboljšanje vidljivosti tumorja po aplikaciji kontrastnega sredstva.

Slika 19: Mamografska slika

BCT slika pred aplikacijo KS

BCT slika po aplikaciji KS

(Boone, 2004).

V raziskavi je bilo ugotovljeno, da uporaba intravenozne aplikacije kontrastnega sredstva pri
BCT slikanju dojk izboljša vizualizacijo malignih lezij, vključno z duktalnim karcinomom in
situ (Prionas et al., 2010). Kvantifikacija obarvanosti lezije bo lahko v pomoč pri izboljšanju
občutljivosti in specifičnosti BCT preiskave.
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5.3. Slikanje dojk z vsadki
BCT dojk ima prav tako prednosti pri prikazovanju dojk z vsadki. Mamografija žensk z
vsadki je časovno bolj zamudno zato, ker so potrebne dodatne projekcije za ločitev tkiva
dojke od vsadka, za dosego diagnostično uporabnih slik. Poleg tega dodatne projekcije pri
mamografiji prispevajo k dodatnem nelagodju same preiskave in k dodatni dozi. Kot je
prikazano na sliki 20, BCT slikanje omogoča prikaz dojke z vsadki brez kompresije. Oblika
vsadka je jasno prikazana na 3D slikah (O'Conell et al., 2010). BCT tehnologija tako ženskam
z vsadki nudi veliko prednosti v primerjavi z mamografskim slikanjem.

Slika 20: BCT preiskava pri 45 letni ženski z vsadki (O'Conell et al., 2010).

Slika 20 prikazuje BCT slike dojke z vsadki v različnih ravninah.
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Na sliki 21 so prikazane transverzalne ravnine dojk z vsadkom. Tumor je viden v več rezinah.

Slika 21: BCT slike dojke z vsadkom, ki leži pred prsno mišico (Boone, 2005).
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5.4. Rekonstrukcija slik
Pri računalniški tomografiji je pridobljenih večje število projekcijskih slik. Rekonstrukcijski
algoritem uporabi celotni nabor podatkov projiciranih slik, ki so bile zajete med rotacijo
nosilca za 360° okoli dojke za prikaz številnih tomografskih slik dojke.
Pri ogledu slik se običajno uporabi možnost »skin removed«, ki odstrani anatomijo kože iz
gledanih slik, tako da je notranjost dojke boljše prikazana.
Pri ogledu slik se lahko uporabi tudi različne rekonstrukcije kot na primer (Boone et al.,
2010).:
1. MPR (»multi planar reconstruction«) ali 2D rekonstrukcija je program, ki prečne
(transverzalne) slike združi in jih preoblikuje v drugo sliko v izbrani ravnini (npr.
sagitalni, koronarni).
2. MIP (»maximum intensity projection«) je 2D prikaz največje jakosti. S to tehniko se lepo
prikažejo žile, ki so napolnjene s kontrastnim sredstvom, saj absorbirajo največ rentgenske
svetlobe in so tako še bolje vidne.
3. VRT (»volume rendering tehnique«) je tehnika prostorninskega prikaza rekonstruiranih
podatkov in upošteva barvno klasifikacijo posameznih HU1.
4. SUBTRAKCIJA (Slika pred aplikacijo KS je odšteta od slike po aplikaciji KS).
5. 3D prikaz.

Hounsfiledova enota (HU): CT števila zapišemo v Hounsfiledovih enotah. Vsak voksel ima določeno vrednost
na sivinski lestvici. Zrak ima vrednost -1000, voda 0, kost 1000. Visoko število pomeni tkivo z visokim
absorbcijskim koeficientom.
1
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V nadaljevanju je predstavljen primer BCT slikanja s kontrastnim sredstvom po katerem je
bila opravljena subtrakcija:
S subtrakcijo konstantnega ozadja parenihma (slika 22), lahko boljše prikažemo sumljivo
obarvano lezijo (Boone et al., 2010). Slika pred aplikacijo KS je odšteta od slike po aplikaciji
KS, tako pridobimo subtrakcijsko sliko (Boone et al., 2010). Uporaba subtrakcijskih slik,
podobno kot pri MRI slikanju dojk, lahko vodi do pomembnega orisa lezije medtem ko je
kontrast anatomskega ozadja zmanjšan (Boone et al., 2010).

Slika 22: Prva BCT slika iz leve proti desni prikazuje slikanje pred aplikacijo kontrastnega sredstva, druga
BCT slika dojke prikazuje slikanje po aplikaciji kontrastnega sredstva, ki poudari vizualizacijo lezij. Tretja
slika je subtrakcijska slika dojke (Boone et al., 2010).
(Boone
J.M., in sod.
CT23
as ainPlatform
for Image-Guided
Therapies of Breast
V nadaljevanju
staBreast
na sliki
24, prikazani
dve 3D rekonstrukciji
dojke.Cancer ).

Slika 23: Slika prikazuje 3D prikaz dojke (Koning, Göttingen).
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Slika 24 prikazuje 3D prikaz leve dojke enainpedesetletne pacientke s fibroadenomom (glej
puščico). Kljub temu, da kontrastno sredstvo ni bilo aplicirano so žile jasno prikazane
(O'Conell et al., 2010).

Slika 24: 3D prikaz dojke (O'Conell et al., 2010).
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5.5. BCT biopsija
Debeloigelna vakuumska biopsija se lahko opravlja tudi pod računalniško tomografskim
nadzorom (BCT punkcija). V Göttingenu opravljajo tudi biopsije z BCT sistemom. Indikacije
za debeloigelno vakuumsko biopsijo dojk (sumljive zgostitve, mikrokalcinacije) na podlagi
prejšnjih izvidov preiskav (mamografija, BCT slikanje) postavi radiolog.
Za biopsijo se uporablja naprava s specialno iglo za odvzem tkiva (ATEC – »Automated
Tissue Excision and Collection«).
Med samim postopkom vakuumske biopsije se opravlja BCT slikanja za določitev in
preverjanje mesta biopsije. Med samim posegom so opravljena vsaj tri BCT slikanja dojke. Za
znižanje prejete doze se zato uporablja tehnika, kjer se slika samo izbrano interesno področje
(VOI - »volume of interest«) (Ning et al., 2006).
Pri tej tehniki slikanja je vstavljen posebno oblikovan filter med rentgensko cevjo in dojko,
kot prikazuje slika 25. Zaslonka ima okroglo ali pravokotno odprtino skozi katero je lahko
eksponirano izbrano volumsko interesno področje (VOI), pri čemer je doza izven VOI
področja nižja. S tem zmanjšamo skupno prejeto dozo brez, da bi se poslabšala kakovost slike
v volumskem interesnem področju (VOI) (Chen, 2005).

Slika 25: VOI skenirna tehnika. Rentgenske fotone, ki gredo skozi odprtino atenuira objekt,
medtem ko ostale fotone atenuira filter in objekt, zato področje izven interesnega področja prejme
nižjo dozo. (Chen, 2005)
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Čeprav je skupna doza približno desetkrat nižja kot pri običajnih BCT slikah, so raziskave
pokazale, da je vidljivost kalcinacij v interesnem področju ohranjena, saj takšna slikovna
tehnika bistveno zmanjša stopnjo sipanja, kar izboljša kakovost slike v VOI področju in prav
tako zniža dozo, ki jo prejme pacientka (Chen, 2005).
Po sami punkciji se običajno na mesto punkcije vstavi klip iz titana, ki se običajno vstavlja po
stereotaktičnih punkcijah. Ta klip na BCT slikah povzroča večje artefakte. Raziskovalci iz
podjetja Koning nameravajo v prihodnosti izdelati klip iz snovi, ki ne bo povzročal artefaktov.
Sliki 26 in 27 prikazujeta opazen artefkat pri isti pacientki v različnih ravninah.

Slika 26: Kovinski artefakt: Na BCT sliki je dobro viden artefkat, ki ga povzroča klip (Koning,
Göttingen).

Slika 26 prikazuje sagitalni prerez dojke. Na sliki je dobro viden artefakt, ki ga povzroča klip
iz titana.
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Slika 27: Na koronarni BCT sliki iz Göttingena je dobro viden kovinski artefakt povzročen zaradi klipa.
(Koning, Göttingen).

Kovinski artefatki povzročeni zaradi klipov lahko povzročajo omejitve pri vizualizaciji tkiva,
ki meji na klip na BCT rekonstrukcijskih slikah. Naknadna obdelava podatkov oziroma »postprocessing« tehnika avtomatično zmanjša te artefakte. Dodatni (»post-processing«) algoritmi
se raziskujejo z namenom, da bi dodatno zmanjšali kovinske artefakte (O'Conell A. idr.
2010).
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6. RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA DOJK V PRIMERJAVI Z
MAMOGRAFIJO

V tem poglavju je predstavljena primerjava BCT sistema z mamografsko slikovno metodo in
sicer, glede uspešnosti odkrivanja lezij, mikrokalcinacij, zmožnosti celotnega prikaza dojke z
aksilarnim področjem, prejete doze in udobja za pacientko.
Kljub koristi mamografskega slikanja, le-ta ni brez omejitev. Pri mamografiji je pridobljena
2D projekcija celotne tridimenzionalne dojke in prihaja do superpozicije. Mamografsko
slikanje v dveh projekcijah kot je prikazano na sliki 28, služi ločevanju pravih od lažnih najdb
in pomaga lokalizirati lego nenormalne strukture (Lindfors et al., 2010).

Slika 28: Kraniokavdalna mamografska projekcija (CC)
projekcija (MLO) (O'Conell et al., 2010).

Mediolateralna polstranska mamografska

Vendar so lahko tumorji posebno pri ženskah z gostimi dojkami hitro zakriti s komplicirano
strukturo ozadja žleznega tkiva dojke pri obeh mamografskih projekcijah (Boone et al., 2006).
Superponirane tumorje lahko spregledajo tudi najbolj izkušeni radiologi (Pettigrew in Berry,
2009).
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Prednost BCT sistema je, da je to tomografska metoda, kar pomeni da je pridobljenih večje
število rezin dojke, kot prikazuje slika 29, pri čemer so lahko prekrivajoče anatomske
strukture učinkovito ločene (Kai, 2008).

Slika 29: Primerjava mamografske in BCT slikovne metode (Boone, 2005).

Zmožnost tomografskega prikaza je pomembna za izboljšanje odkrivanja raka dojke in tudi za
planiranje zdravljenja (Kai, 2008).

6.1. Prikazovanje mikrokalcinacij
Prikazovanje mikrokalcinacij je ena od najpomembnejših nalog pri slikovni diagnostiki raka
na dojki. Ocenjujejo da je 29 do 48% netipnih karcinomov vidnih samo na podlagi
mikrokalcinacij. Moskowitz s sodelavci je ocenjeval primere presejalne študije raka na dojki
pri katerih so vključeni netipni tumorji manjši od 5mm in je ugotovil, da je bilo 71%
karcinomov odkritih samo na podlagi mikrokalcinacij, kar pomeni da je vidljivost
mikrokalcinacij zelo pomembna (Glick, 2007). Za prikazovanje mikrokalcinacij je potrebna
visoka prostorska in kontrastna ločljivost slikovnega sistema.
Velikost piksla pri detektorju določa prostorsko ločljivost. Paxscan 4030CB ima nativno
velikost piksla 194 µm. To je precej več kot je minimalna velikost piksla (100 µm) pri
digitalni mamografiji. Poleg tega morajo detektorji pri BCT slikanju običajno delovati v
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načinu (binning) združevanja pikslov, s čimer se minimizira raven šuma, zmanjša dozo
sevanja in zmanjša velikost podatkov za hitrejši zajem, rekonstrukcijo. Vendar pa način
binning povzroči večjo efektivno velikost pikslov (273 μm ali več), kar poslabša prostorsko
ločljivost (Koning).

Za prikazovanje mikrokalcinacij je potrebna visoka prostorska in kontrastna ločljivost
slikovnega sistema. Mamografija je visoko-prostorsko ločljivostna slikovna tehnika: 15-20
lp/mm pri analogni tehniki slikanja in 5-9,3 lp/mm pri digitalni tehniki (O'Conell, 2010). BCT
sistem ima zaenkrat dosti nižjo prostorsko ločljivost (2,6 lp/mm) v primerjavi z mamografijo
(približno za polovico nižjo od digitalne mamografije in približno štirikrat nižjo od
analognega mamografskega sistema) (Shaw in Whitman, 2012).
V raziskavi, ki jo je opravljal O'Conell s sodelavci, je BCT sistem kljub temu prikazal 28 od
33 kalcinacij (85%), ki so bile manjše od 1mm in zmožnost prikaza vseh kalcinacij, ki so bile
večje od 1mm. Na splošno lahko računalniški tomograf za prikazovanje dojk prikaže vse
lezije in kalcinacije velike 1mm ali več. Kalcinacije manjše od 1 mm so lahko prikazane s
kostnim algoritmom, ki izboljša prostorsko ločjivost na 155 μm (0,155 mm3)) (O'Conell,
2010). Sedem primerov kalcinacij je bilo najdenih z mamografijo, medtem ko na BCT slikah
niso bile vidne. Mamografska slikovna metoda je bila v tej raziskavi boljša pri prikazovanju
detajlov kalcinacij, posebno tistih, ki so bile velike 1 mm ali manj. Razlog za to je nižja
prostorska ločljivost BCT sistema (Shaw in Whitman, 2012.).
Trenutno so mikrokalcinacije najboljše prikazane z mamografsko preiskavo (Pettigrew in
Berry, 2009). Sedanji BCT sistem podjetja Koning doseže visoko ločljivostne slike (0,27 mm)
(Freiherr, 2012). Predvidevajo, da bodo leta 2018 uporabljali detektor, ki bo omogočil boljšo
prostorsko ločljivost in s tem boljši prikaz mikrokalcinacij.
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6.2. Prikazovanje lezij
Mamografija ima tudi svoje omejitve. Najbolj znana slabost mamografskega slikanja je njena
zmanjšana občutljivost pri ženskah z gostimi dojkami. Mlade dojke, ki vsebujejo veliko
žleznega tkiva in le malo maščevja, dajo značilno sliko gostega, dokaj homogenega tkiva, v
katerem ni mogoče razlikovati podrobnosti. Z leti je v dojkah vedno več maščobnega tkiva,
zato so mamogrami tudi bolj pregledni, na njih lahko vidimo tudi spremembe, manjše od 5
milimetrov. Posebno skupino predstavljajo ženske, ki v menopavzi prejemajo hormonsko
nadomestno zdravljenje. To povzroča ponovno rast žleznega tkiva, zato je njihov mamogram
podoben dojkam mlajših žensk (Jančar, 2001). Kljub temu, da se pri mamografiji uporabi
kompresijo, lahko normalna anatomska struktura prekrije lezijo v takšni meri da zmanjša
možnost odkritja lezije. Carney je s sodelavci prikazal zmanjšano mamografsko občutljivost
pri zelo gosti dojki (87% občutljivost pri ženskah z maščobnimi dojkami, v primerjavi z
62,9% občutljivostjo pri ženskah z zelo gostimi dojkami) (Lindfors et al., 2010). Berg je s
sodelavci prikazal celo nižji odstotek občutljivosti (45% občutljivost pri ženskah z zelo
gostimi dojkami) (Lindfors et al., 2010).
Razvoj digitalne mamografije je pokazal izboljšanje občutljivosti preiskave pri ženskah z bolj
gostimi dojkami. Vendar se kljub temu večina strokovnjakov strinja, da obstaja veliko
možnosti za izboljšave (Boone et al., 2006). Kljub temu, da se pri mamografiji uporabi
kompresijo, lahko normalna anatomska struktura prekrije lezijo v takšni meri, da zmanjša
možnost odkritja lezije. Prisotnost anatomskega šuma pri zelo gostih dojkah lahko vodi do
napačne interpretacije normalnega tkiva kot potencialno nenormalna struktura, pri kateri je
potrebno izvesti nadaljne preiskave (napačno pozitivna interpretacija). Lahko pa privede tudi
do napačno negativnih interpretacij, ko karcinom ostane neodkrit, saj je zakrit z ostalimi
strukturami (Lindfors et al., 2010).
Ker je BCT preiskava tomografska metoda omogoča boljšo vizualizacijo strukture parenhima,
kar zmanjša artefakte zaradi superpozicije, ki so običajno vidni na mamografskih slikah
(Glick, 2007).
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Tako kot pri mamografski preiskavi, samo kadar lezija oz. tumor zraste izven goste strukture
dojke in se razširi na področje kjer se nahaja maščobna struktura ga lahko odkrijemo in
identificiramo na podlagi razlik v morfološkem izgledu, saj se razlikuje od normalne strukture
tkiva (Shaw in Whitman, 2012). Rentgenski kontrast med tumorjem in maščobnim tkivom je
velik. V primeru, da bi bil tumor popolnoma obdan z normalnim žleznim tkivom, verjetno
razlika v kontrastnosti ne bi bila dovolj velika za odkritje lezije (Boone et al., 2006). CT
število lezije oz. tumorja je namreč skoraj enako CT številu gostega tkiva dojke (Shaw in
Whitman, 2012). V tem primeru bi za vizualizacijo tumorja bila potrebna aplikacija
kontrastnega sredstva.
Za oceno splošne uspešnosti odkrivanja lezij z BCT sistemom v primerjavi z mamografijo so
bile opravljene klinične raziskave. V tem poglavju je predstavljenih nekaj ugotovitev iz
opravljene klinične raziskave.
V raziskavi, ki jo je opravljala O'Conell v Univerzi Rochester (NY) je bilo pregledanih 37
dojk z mamografsko in/ali ultrazvočno oceno po BIRAD lestvici 4 ali 52. Pri vseh dojkah je
bila pred izvedeno stereotaktično ali ultrazvočno biopsijo opravljena tudi BCT preiskava.
Čeprav je bilo nekaj sprememb odkritih samo z BCT preiskavo te najdbe niso bile vključene
v analizo zato ker se je takrat BCT vodena biopsija še razvijala (O'Conell et al., 2010).
V raziskavi je bilo ugotovljeno, da so obrobe lezije pogosto boljše vidne pri BCT slikah v
primerjavi z mamografijo, zato ker je bila dojka slikana v naravnem nekomprimiranem stanju,
ki je preprečevala prekrivanje tkiva in struktur (O'Conell et al., 2010). Dve maligni leziji
najdeni z ultrazvokom in BCT preiskavo nista bili odkriti pri mamografskem slikanju. BCT je
prikazal spremembe v dojkah enako dobro kot mamografski aparat, z dodatno prednostjo
vizualizacije dveh malignih lezij ki nista bili mamografsko vidni (O'Conell et al., 2012).

BIRAD (»Breast imaging – reporting and data system«) klasifikacija: S klasifikacijo se napove stopnjo
verjetnosti, da gre za malignom. BIRAD 1-negativno,BIRAD 2-benigno, BIRAD 3-verjetno benigno, BIRAD
4a-malo sumljivo, BIRAD 4b-srednje sumljivo, BIRAD 4c-zelo sumljivo,BIRAD 5-verjetno malignom, BIRAD
6-dokazan malignom (Rener in sod., 2004).
2
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Slika 30: Mamografske, ultrazvočne in BCT slike (O'Conell A.M., Kawakyu O'Connor D. 2012).

Slika 30 prikazuje mamografsko, UZ in BCT preiskavo pri 42 letni pacientki s klinično tipno
spremembo v dojki. Mamografski sliki v kraniokavdalni projekciji (a) in mediolateralni
polstranski projekciji (b) slabo prikazujeta sumljivo spremembo v dojki. Na UZ sliki (c) je
vidna sumljiva sprememba v dojki. BCT slike dojke (d,e) so prikazale sumljivo lezijo s
konveksnimi robovi. Pri pacientki je izvid ultrazvočne biopsije dokazal invazivni karcinom
dojke (O'Conell et al., 2012).
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V primeru BCT preiskave dojke pri pacientki iz Göttingena, ki je imela v isti dojki cisto in
karcinom se je izkazalo, da mora biti lezija popolnoma obkrožena z maščobo, da se lahko po
njeni obliki sklepa ali gre za karcinom ali ne. Razlika v gostoti karcinoma in žleznega tkiva je
namreč premajhna. Tako cista kot karcinom sta vsaj delno obdana z žleznim tkivom tako, da
je ocenjevanje ali je sprememba benigna ali ne zelo otežkočeno.
Slika 31 prikazuje izgled ciste na BCT slikah pacientke iz Göttingena.

Slika 31: Rumena puščica kaže na področje ciste na BCT sliki (Koning, Göttingen).

Slika 32 prikazuje izgled karcinoma na BCT slikah pacientke iz Göttingena.

Slika 32: Rumena puščica kaže na področje karcinoma na BCT slikah (Koning, Göttingen).

Za lažje razlikovanje med benigno lezijo in karcinomom bi bila potrebna aplikacija
kontrastnega sredstva, ki bi izboljšal kontrastno ločljivost.
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6.3. Količina prikazanega tkiva dojke in aksilarnega področja
Pogoj za učinkovito in zgodnje odkrivanje raka na dojki so kakovostni mamogrami. Vloga
diplomiranega inženirja radiologije je pri celotnem postopku mamografije zelo pomembna.
Dobro usposobljeni radiološki inženirji morajo stalno vzdrževati kakovost pri mamografskem
slikanju in pozicioniranju dojke, kar pripomore k čim manjšemu številu zgrešenih diagnoz.
Duktalno in žlezno tkivo dojke lahko včasih sega vse do prsne stene in aksilarnega področja,
prav tako lahko gre mimo anteriorne aksilarne linije in spodaj do zgornjega abdomna. Zato je
pomembno prikazati celotno dojko, vključno s področjem blizu prsne stene in aksilarnega
področja. Pri konvencionalni mamografiji se kompresija uporabi tudi z namenom rahlega
potega tkiva dojke stran od prsne stene (Glick, 2007). Medtem, ko pri BCT preiskavi
kompresija ni uporabljena.
Medtem, ko je količina prikazanega tkiva dojke na mamografski sliki v veliki meri odvisna od
radiološkega inženirja, ki pozicionira dojki in tudi od anatomske variante ženske, BCT
slikanje vedno zajame podatke cele dojke in prikaže tkivo dojke vse do prsne stene. Pravilno
pozicioniranje dojke pri mamografiji je namreč zelo zahteveno, medtem ko je pri BCT
preiskavi pravilno pozicioniranje veliko enostavnejše.
Dr. O'Conell je od julija 2006 do avgusta 2008 s sodelavci opravljal raziskavo v Rochester
Medical Centru v kateri je bilo 40 dojk poslikanih z mamografskim digitalnim aparatom
(razen treh pri katerih je bilo opravljeno analogno slikanje) in jih primerjal z BCT slikanjem
dojk. Med drugim je primerjal tudi koliko dojke in aksilarnega področja je zajetega pri obeh
slikovnih metodah (O'Conell et al., 2010). V raziskavi je bila prsna mišica prikazana pri vseh
BCT preiskavah dojke, medtem ko je bila pri mamografiji (v CC projekciji) vidna samo pri
približno polovici slikanih dojk (O'Conell et al., 2010).
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Slika 33: BCT slike (sagitalni prerez) 53 letne preiskovanke. (O'Conell et al., 2010)

Podrobna ocena sagitalnega prereza prikazuje zmožnost prikaza celotnega volumna dojke
prsne mišice in tudi nekaj reber (McKinley, 2012).

Slika 34: BCT slika (koronarni prerez) (Koning, Göttingen).

Sliki 33 in 34 prikazujeta zmožnost BCT sistema, da prikaže celotno dojko vse do prsne stene
(McKinley, 2012).
Čeprav BCT slikanje zajame podatke cele dojke, aksilarni rep (oz. aksila z bezgavkami) ni
vedno v območju skeniranja zaradi omejitve, ki jih prinaša trenutna zgradba mize. Pri
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mamografski MLO projekciji je rentgenska cev nagnjena pod kotom cca 45˚ pri katerem
lahko lepo prikažemo aksilarni rep, ki je viden na sliki 35 (O'Conell et al., 2010).

Slika 35: 53 letna ženska z manjšimi gostimi dojkami. BCT slike prikazujejo 3D prikaz (»3D surface rendering«),
kjer vidimo prikazan tudi aksilarni podaljšek (O'Conell et al., 2010).

Pri ogledu BCT slik iz Göttingena sem ugotovila, da se pri nekaterih BCT preiskavah pred
prsno mišico pojavljajo artefakti v obliki črne linije, ki je dobro viden na sliki 36 in
onemogoča natančen prikaz struktur ob prsni steni. Artefakt je verjetno posledica obroča v
obodu odprtine mize. Zakaj se pojavlja samo pri nekaterih primerih in kako artefakt preprečiti
bo potrebno še raziskati.

Slika 36: Na BCT sliki je dobro viden artefakt v obliki črne linije (Koning).
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6.4. Doza
Za izračun doze za BCT se uporablja tehniko Monte Carlo, ki je bila oblikovana specifično za
geometrijo sistema (Boone in Lindfors, 2006). Povprečna žlezna doza pri BCT slikanju je
ocenjena z merjenjem kerme (doze prosto v zraku na mestu izocentra). Monte Carlo
simulacija se lahko uporabi tako, da se iz meritve kerme v izocentru s pretvornim faktorjem
določi dozo, ki jo prejme dojka oz. povprečno žlezno dozo za dojko (Shaw in Whitman,
2012).
Ker mora BCT sistem pridobiti 300 slik medtem ko ostane skupna prejeta doza primerljiva z
mamografsko v dveh projekcijah, je pri vsaki projekcijski sliki uporabljena nižja raven
sevanja. V Göttingenu so bili pri BCT slikanju običajno izbrani ekspozicijski pogoji napetost:
49 kV in tokovni sunek: 120 mAs, pri čemer je doza pri eni dojki 5,20 mGy. Doza
mamografskega slikanja v dveh projekcijah je običajno nižja od 3 mGy (Kalender, 2010).
V raziskavi, ki sta jo opravljala Boone s sodelavci in Thacker s sodelavci je bilo ugotovljeno,
da je distribucija doze sevanja (posebno pri višjih napetostih) skozi dojko bolj homogena v
primerjavi z mamografijo (Glick, 2007). Prav tako ne doseže najvišjih vrednosti na mestu
vstopa snopa kot se to zgodi pri preiskavah z mamografijo (Kalender, 2010). Za razliko od
mamografije, doza sevanja kontinuirano pada proti notranjosti dojke vse do izhoda. Doza v
dojki je tako porazdeljena bolj uniformno in simetrično, zato ker je dojka obsevana iz vseh
strani med samim slikanjem (Chen, 2005). Primerjava med 2D dozno distribucijo pri
mamografiji in 3D dozno distribucijo pri BCT sistemu prikazuje slika 37 (Kalender, 2010).

Slika 37: 3D dozna distribucija: a) Doza pri mamografiji pada skoraj eksponentno od vstopa do
izstopa. Povprečna žlezna doza pri slikanju ene dojke v dveh projekcijah je pod 3 mGy. b) Doza pri
slikanju z BCT aparatom je bolj homogena. Običajna žlezna doza pri eni dojki je 5 mGy.
(Kalender, 2010).
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6.5. Udobje
Udobje pri preiskavi se nanaša na čas preiskave, pozicijo pacientke in uporabo kompresije.

6.5.1. Čas preiskave
Celoten čas preiskave pri BCT slikanju dojk brez aplikacije kontrastnega sredstva je približno
enak kot pri mamografski preiskavi (McKinley, 2012). BCT slikanje obeh dojk traja 11 min ±
47 s, pri čemer je vštet čas nastavitve druge dojke (< 1min.) (McKinley, 2012). Medtem ko
preiskava z mamografskim aparatom poteka približno 10 minut (Chen, 2005).
Čas slikanja ene dojke pri starejših BCT sistemih je trajal 16,6 sekunde, medtem ko pri
novejših BCT sistemih traja 8 sekund (Lindfors et al., 2010)

(O'Conell et al., 2012).

Rekonstrukcije so opravljene v nekaj minutah in so pripravljene še v času pacientkine
prisotnosti (McKinley, 2012).

6.5.2. Pozicioniranje in uporaba kompresije

Slabost mamografskega slikanja vključuje fizično nelagodje pacientke, ki je povzročeno s
kompresijo dojke (Kai, 2008). Nekatere ženske imajo zelo občutljive dojke, boleče,
zbadajoče, težke, zatečene in občutljive na dotik, posebno v obdobju pred menstruacijo.
Čeprav je kompresija dojk med mamografsko diagnostiko lahko zelo neprijetna in za mnoge
tudi boleča, pa prepreči premikanje organa, zmanjša prostorsko razmazanost, dozo in poveča
kontrastnost. Dullum je s sodelavci ocenil, da je približno polovica (50%) žensk ki so opravile
mamografsko slikanje pri slikanju izkusilo zmerno do večje nelagodje (Glick, 2007).
Potrebno je poudariti tudi, da se v primeru najdbe zgostitve, kalcinacij pri mamografskem
slikanju opravlja še dodatno mamografsko slikanje kot npr. ciljana kompresija s povečavo,
kar še poveča nelagodje in anksioznost pri pacientkah. Medtem, ko pri BCT sistemu dodatna
slikanja niso potrebna, saj so vsi dodatni pogledi lahko pridobljeni iz osnovnega slikanja
(O'Conell et al., 2012).
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Kompresija dojke je za dosego kakovostnih in diagnostično uporabnih mamografskih slik
nujna pri mamografski preiskavi. Veliko žensk je zaskrbljenih glede kompresije zato odlašajo
s pregledom. Ker pri BCT slikanju ni prisotne kompresije je ta preiskava v tem pogledu
udobnješa od mamografske. Tako bi nekatere ženske BCT preiskavo lažje prenesle kot
mamografsko in bi se tudi prej odločile za pregled (Boone et al., 2001).
Zaradi samega položaja preiskovanke se lahko nelagodje pri BCT slikanju pojavlja v področju
vratu, ramena in reber. Pri teh področjih lahko nelagodje razbremenimo z mehkimi blazinami.
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7. RAZPRAVA
Redno pregledovanje dojk z mamografijo je eden pomembnejših načinov pri zmanjševanju
umrljivosti zaradi raka dojk. Mamografija se uporablja za odkrivanje raka dojk že več kot 30
let in igra pomembno vlogo pri zgodnjem odrivanju raka dojk, saj lahko prikaže spremembe v
dojki tudi več let preden se pojavijo simptomi. Mamografija je trenutno najbolj občutljiva in
cenovno dostopna metoda presejanja za raka dojk vendar ima tudi svoje omejitve kot so:
superpozicija struktur v dojki, fizično nelagodje ki je povzročeno s kompresijo dojke, velika
zahtevnost pri pozicioniranju in prikazovanju celotne dojke vse do prsne stene. Glede na
zgoraj naštete omejitve mamografije strokovnjaki poskušajo odkrivati nove slikovne metode,
ki bi bile še bolj uspešne. V ta namen je bil razvit tudi BCT sistem. Prednosti slikanja dojke z
računalniško tomografskim sistemom sta predvsem: tomografsko slikanje (po plasteh) in
odsotnost kompresije dojke med slikanjem. BCT omogoča radiologu pomikanje skozi 3D
volumen podatkov (rez za rezom), pri čemer odpravlja prekrivanje zgoraj in spodaj ležečih
žleznih struktur.
BCT se trenutno uporablja pretežno v študijske namene in ne za rutinsko uporabo. Glede na
strokovno literaturo, ki sem jo preučila naj bi bil BCT, zaradi slikanja po plasteh
(tomografija), posebno uporaben predvsem pri ženskah z gosto žlezno strukturo dojk. Vendar
sva ob pregledu BCT slik z radiologinjo ugotovili, da zaenkrat BCT slike dojke še ne
dosegajo dovolj velike kontrastne ločljivosti, ki bi omogočala jasno razločevanje patoloških
sprememb od žleznega tkiva. Tumor je bil viden samo, če je bila razlika v lastni kontrastnosti
med posamezimi strukturami v dojki, dovolj velika. Pri slikanju maščobne dojke kjer je bil
tumor vsaj malo obdan z maščobo, je bila lezija vidna. Pri gosti dojki, kjer je bil tumor
popolnoma obdan z normalnim žleznim tkivom pa razlika v naravni kontrasnosti med lezijo in
normalnim žleznim tkivom ni bila dovolj velika za prikaz lezije. Prav tako je na BCT slikah
težko razločevati med benigno in maligno lezijo. Gostota karcinoma in žleznega tkiva je
namreč enaka tako, da mora biti lezija popolnoma obkrožena z maščobo, da se lahko po njeni
obliki sklepa ali gre za karcinom ali ne. Zato bi bilo pri gostih dojkah za izboljšanje
kontrastne ločljivosti smiselno pri BCT slikanju uporabiti intravensko kontrastno sredstvo, ki
bi se kopičilo in obarvalo tumor in ga tako ločilo od okoljnega žleznega tkiva. Slike BCT
preiskave s kontrastnim sredstvom nismo imeli na razpolago in zato njegove dodatne
diagnostične vrednosti, nismo mogli ocenjevati.
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Nekateri invazivni ter večji del preinvazivnih intraduktalnih rakov dojk (DCIS – duktalni
karcinom in situ) v tkivu kopičijo mikrokalcinacije, ki so pogosto prvi prepoznavni znak
razvijajočega se raka dojk. Trenutno so mikrokalcinacije najboljše prikazane z mamografijo,
ki ima dobro prostorsko ločljivost zaradi majhne velikosti piksla (100 µm). Sedanji BCT
sistem podjetja Koning zaenkrat še ne dosega tako dobre prostorske ločljivosti, saj je
efektivna velikost piksla 273 μm. Nekoliko boljša ločljivost je le v primeru uporabe kostnega
algoritma (155 µm). Mikrokalcinacije so z BCT sistemom zato slabše prikazane kot z
mamografijo. Z BCT sistemom je mogoče prepoznati le kalcinacije večje od 1 mm, težko je
ocenjevati tudi njihovo obliko, kar pa je za zgodnjo diagnostiko raka dojk zelo pomembno.
Da ocena oblike mikrokalcinacij na BCT slikah ni bila mogoča, sva z radiologinjo ugotavljali
tudi pri pregledu BCT slik iz Göttingena, kjer so bile kalcinacije zaradi slabše ločljivosti
zamegljene. V podjetju Koning si prizadevajo, da bodo do leta 2018 razvili novejši detektor,
ki bo omogočil boljšo prostorsko ločljivost in s tem boljši prikaz mikrokalcinacij.
Ena izmed slabosti mamografije je kompresija (stisnjenje) dojk pri slikanju, ki je večkrat za
žensko neprijetna. Pri BCT slikanju ni potrebna kompresija dojke, zato je ta preiskava v tem
pogledu za žensko prijaznejša. V strokovni literaturi poročajo o primerih nelagodja žensk, pri
slikanju z BCT, v področju vratu, ramena in reber, ki pa se mu je mogoče izogniti z mehkimi
podlogami.
Za natančno oceno patoloških sprememb v dojki je potrebno prikazati celotno tkivo dojke vse
do prsne stene. Pri mamografiji je količina prikazanega tkiva dojke v veliki meri odvisna od
izkušenosti in natančnosti radiološkega inženirja, ki pozicionira dojko, kot tudi od anatomskih
posebnosti posamezne ženske. BCT slikanje ne zahteva tolikšne izkušenosti radiološkega
inženirja, ker vedno zajame podatke cele dojke in prikaže tkivo dojke vse do prsne stene. O
zadostnem prikazu celotne dojke vse do prsne stene sem se po ogledu BCT slik iz Göttingena
prepričala tudi sama. Vendar sem pri ogledu BCT slik ugotovila, da se pri nekaterih BCT
preiskavah pred prsno mišico pojavljajo artefakti v obliki črne linije, ki onemogoča natančen
prikaz struktur ob prsni steni. Artefat je verjetno posledica obroča v obodu odprtine mize.
Zakaj se pojavlja samo pri nekaterih primerih in kako artefakt preprečiti še ni pojasnjeno.
Mamografija v MLO projekciji dobro prikaže tudi del pazduhe s pazdušnimi bezgavkami. Pri
BCT preiskavi predvsem zaradi zgradbe mize, to področje ni zadostno prikazano.
Pri stereotaktični vakuumski debeloigelni punkciji (VDIB) netipnih mikrokalcinacij v dojki,
se na mesto punkcije pogosto vstavi kovinski klip (marker), ki označuje mesto punkcije. Klip
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označuje mesto sumljive spremembe. V primeru potrebne operacije je nujna predoperativna
lokalizacija področja z izotopom ali žico. V primeru operacije je klip skupaj s tumorjem
odstranjen. V kolikor operacija po histoloških izvidih punkcije ni potrebna, klip ostane v
tkivu.
Pri pregledu BCT slik sem ugotovila, da klipi povzročajo artefakte, ki otežujejo preglednost
tkiva v okolici klipa. Naknadna obdelava slik (»postprocessing tehnika«) lahko delno te
artefakte zmanjša. V prihodnosti bi bilo potrebno za klipe uporabljati materiale, ki ne bi
povzročali artefaktov na BCT slikah.
Mamografijo uporabljamo tudi kot presejalno metodo za odkrivanje raka dojk. Presejalna
mamografija je mamografija, ki jo izvajamo v rednih časovnih presledkih (običajno vsaki 2
leti) pri asimptomatskih ženskah starih od 50 – 69 let. Glavni cilj presejanja je odkrivanje
malih karcinomov, ki še niso klinično tipni (Hertl in sod., 2004). Nekatere države presejanje z
mamografijo izvajajo tudi pri mlajših asimptomatskih ženskah, starih od 40 do 50 let.
Osnoven namen presejanja je, da je rak dojke odkrit v zgodnji fazi razvoja kar omogoča
uspešnejše zdravljenje in zmanjša umrljivost za raka dojk. Umrljivost za rakom na dojki se je
v zadnjih 15 letih, v deželah z organiziranim presejanjem, zmanjšala za 30 – 50%, kar je v
veliki meri posledica, tako presejalne mamografije kot tudi uspešnejše terapije (Glick, 2007).
Da bi BCT sistem v bodočnosti lahko uporabljali kot presejalno metodo odkrivanje raka dojk,
bi bilo potrebno izboljšati predvsem njegovo prostorsko ločljivost, ki bi omogočala boljši
prikaz malignih mikrokalcinacij. Dodatna ovira za uporabo BCT sistema v presejanju je tudi
previsoka doza sevanja (5mGy pri slikanju ene dojke pri katerem je pridobljenih približno
300-500 rezinskih slik), ki je še vedno višja od doze, ki jo ženska prejme pri mamografiji
(<3mGy pri slikanju ene dojke v dveh projekcijah).
Trenutno se BCT uporablja na nekaterih klinikah po svetu. Vendar se uporablja bolj za
raziskovalne namene pri ženskah z nejasnimi mamografskimi in ultrazvočnimi spremembami
ter pri ženskah, ki imajo že tipne spremembe.
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8. ZAKLJUČEK
Kadar radiologi na mamografiji najdejo sumljivo spremembo se običajno najprej odločijo za
dopolnilne neinvazivne diagnostične preiskave, med katere štejemo: rentgensko slikanje pod
drugačnim kotom, ciljano slikanje s povečavo, tomosintezo, ultrazvok ali magnetno
resonanco. V kolikor bi BCT sistem uspel izboljšati pomankljivosti bi ga lahko vključili v
diagnostiko raka dojk kot dopolnilno diagnostično preiskavo, predvsem pri lezijah ocenjenih
z BIRAD 3, 4 ali 5. Pri izvidu BIRAD 4, 5 se pri BCT preiskavi priporoča tudi istočasna
uporaba kontrasta (nativno slikanje in slikanje s kontrastnim sredstvom). Ali je slikanje s
kontrastnim sredstvom priporočljivo tudi pri BIRADs 3 lezijah je še v fazi raziskav. BCT
slikanje s kontrastnim sredstvom izboljša prikaz lezije.
V podjetju Koning predlagajo uporabo BCT s kontrastnim sredstvom kot nadomestilo za
slikanje dojk z magnetno resonanco, ki jo nekateri diagnostični centri nimajo. Pri magnetni
resonanci sicer ni prisotnega sevanja, vendar je BCT aparat hitrejši. Poleg tega se BCT
slikanje lahko opravlja tudi pri ženskah s klavstrofobijo in MR nekompatibilnimi kovinskimi
tujki v telesu, ki so kontraindikacije za MR preiskavo. Prav tako bi lahko biopsijo sumljivih
sprememb v dojki opravljali vodeno z BCT sistemom namesto z magnetno resonanco, saj je
BCT sistem hitrejši in ga je enostavnejše uporabljati.
Trenutno je BCT sistem zelo občutljiv samo v primeru aplikacije kontrastnega sredstva. Z
nadalnjim razvojem BCT sistema, v primeru izboljšanja prostorske ločljivosti pa bi bila tudi
potreba po uporabi kontrastnega sredstva manjša. Tako je zelo verjetno, da bo v primeru
izboljšanja prostorske ločljivosti BCT slik, BCT preiskava igrala vedno večjo vlogo pri
diagnostiki raka dojk.
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IZVLEČEK
Uvod:

Zaradi potrebe po bolj
občutljivem in udobnem slikovem sistemu
je bil razvit poseben računalniški tomograf
za prikazovanje dojk, ki omogoča
radiologu pomikanje skozi 3D volumen
podatkov (rez za rezom), pri čemer
odpravlja prekrivanje zgoraj in spodaj
ležečih žleznih struktur. Poleg tega pri
preiskavi dojka ni komprimirana.

Namen: Namen razsikave je primerjati

vidljivost anatomskih struktur, sumljivih
sprememb na računalniško tomografskih
(BCT) slikah dojk z mamografskimi
slikami.

Metode

dela:

Raziskava obsega
radiološko oceno vidljivosti anatomskih
struktur, sumljivih sprememb petih BCT
preiskav,
opravljenih
v
zasebnem
diagnostičnem centru v Göttingenu. Dve
BCT preiskavi sta bili primerjani tudi z
mamografijo.

Rezultati:
Rezultati so pokazali dobro občutljivost
odkrivanja lezij z BCT sistemom pri
maščobnih
dojkah,
vendar
slabšo
občutljivost odkrivanja pri gostih dojkah.
Medtem, ko je v primeru BCT slikanja s
kontrastnim sredstvom preiskava zelo
občutljiva. Slabša prostroska ločljivost
onemogoča prikaz mikrokalcinacij manjših
od 1mm, prav tako je težko ocenjevati
njihovo obliko kar je za zgodnjo
diagnostiko raka dojk zelo pomembno.
Pozicioniranje dojke pri BCT preiskavi je
enostavno, pri čemer BCT sistem vedno
prikaže celotno dojko vse do prsne stene.
Problem pri nekaterih BCT preiskavah
predstavljajo artefakti v obliko črne linije,
ki onemogoča natančen prikaz struktur ob
prsni steni. Zakaj se pojavlja samo pri
nekaterih primerih in kako artefakt
preprečiti bo v podjetju Koning potrebno
še raziskati. Prav tako artefakte na BCT
slikah povzročajo klipi vstavljeni po
vakuumski debeloigelni biopsiji.
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Razprava in sklep:

Results:

Trenutno je BCT sistem zelo občutljiv
samo v primeru aplikacije kontrastnega
sredstva. Z nadaljnjim razvojem BCT
sistema, v primeru izboljšanja prostorske
ločljivosti pa bi bila tudi potreba po
uporabi kontrastnega sredstva manjša.

The results showed a good sensitivity of
detecting lesions with BCT system in fatty
breasts, but poorer sensitivity of detection
in dense breasts. While in the case of BCT
scanning with contrast medium, the
examination is very sensitive. Worse
spatial resolution disables a display of
microcalcinations smaller than 1mm, and
what is more, it is also difficult to evaluate
their shape, which is very important in
early diagnostics of breast cancer.
Positioning of breast in BCT examination
is very simple, and the BCT system always
displays the entire breast to the thoracic
wall. A problem of some BCT
examinations represent artefacts in a shape
of black line, which disable accurate
display of structures near thoracic wall. In
the company Koning it is necessary to
further explore and explain why it occurs
only in some cases, as well as how to
prevent the artefact. Further, artefacts in
BCT images are also caused by clips
inserted after vacuum-assisted core biopsy.

Zaključek: V primeru izboljšanja

prostorske ločljivosti BCT slik, bil lahko
BCT preiskava igrala vedno večjo vlogo
pri diagnostiki raka dojk.

Ključne besede: računalniška
tomografija, mamografija, rak dojk

ABSTRACT
Introduction: Due to the need for more

sensitive and comfortable scanning system,
a special computed tomograph was
developed for displaying breasts, which
enables radiologist to move through 3D
volume of information (cut by cut), while
eliminating the overlapping of the upper
and lower glandular structures. In addition,
there is no compression of the breast in the
examination.

Purpose: The purpose of the research is

to compare the visibility of anatomical
structures and suspicious changes in
computed tomographic (BCT) images of
breasts in comparison to mammographic
images.

Methods: The research encompasses a

radiological evaluation of the visibility of
anatomical structures, suspicious changes
in five BCT examinations performed in
private diagnostic centre in Göttingen.
Two of the BCT examinations were also
compared to the mammography.

Discussion and conclusion:
Currently, the BCT system is very
sensitive only in the case of application of
a contrast medium. Further development of
the BCT system in case of improvement of
spatial resolution would decrease the need
for use of the contrast medium.

Conclusion: In the case of improvement
of spatial resolution of BCT images, the
BCT examination could play an
increasingly important role in breast cancer
diagnostics.

breast
computed
tomography, mammography, breast cancer.

Key

words:
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UVOD
Redno pregledovanje dojk z mamografijo
je eden pomembnejših načinov pri
zmanjševanju umrljivosti zaradi raka dojk.
Mamografija se uporablja za odkrivanje
raka dojk že več kot 30 let in igra
pomembno vlogo pri zgodnjem odrivanju
raka dojk, saj lahko prikaže spremembe v
dojki tudi več let preden se pojavijo
simptomi. Mamografija je trenutno najbolj
občutljiva in cenovno dostopna metoda
presejanja za raka dojk vendar ima tudi
svoje omejitve kot so: superpozicija
struktur v dojki, fizično nelagodje ki je
povzročeno s kompresijo dojke, velika
zahtevnost
pri
pozicioniranju
in
prikazovanju celotne dojke vse do prsne
stene. Glede na zgoraj naštete omejitve
mamografije
strokovnjaki
poskušajo
odkrivati nove slikovne metode, ki bi bile
še bolj uspešne. V ta namen je bil razvit
tudi BCT sistem.
Postavitev gantrija in mize je zelo podobna
zgradbi stereotaktičnega sistema za
biopsijo (Shaw in Whitman, 2012). Razlika
je ta, da se mora gantrij na katerem je
rentgenska cev in detektor dokaj hitro
zavrteti okoli dojke za 360˚. Miza ima
odprtino, tako da je omogočena vstavitev
dojke skozi odprtino v slikovno polje
(Ning et al., 2007).
Zelo pomembno je, da prikažemo vso tkivo
dojke. Za zagotovitev prikaza celotne
dojke s prsno steno sta rentgenska cev in
detektor pozicionirana takoj pod mizo
(Boone et al., 2006). Miza ima tudi
petcentimetersko
vdolbino
preko
osrednjega dela zgornjega dela mize. Ta
vdolbina omogoča, da se torakalni del
pacientke
»pogrezne«
v
ploskev
skeniranja, zaradi česar lahko rentgenska
cev in detektor slikata vse do stene prsnega
koša (Boone et al., 2001).
Slika 1 prikazuje položaj pacientke med
slikanjem. Pacientka med slikanjem leži na
trebuhu tako, da je preiskovana dojka skozi

odprtino mize vstavljena v slikovno polje
(Boone et al., 2010). Tkivo dojke
potegnemo stran od prsne stene in jo
imobiliziramo, pri tem kompresija dojke
kakršna je prisotna pri mamografskem
slikanju ni potrebna ( Boone et al., 2001).
Kompresija dojke je nezaželena, saj bi pri
tem prišlo do distorzije oblike dojke in
njenih struktur (Shaw in Whitman, 2012).
Dojka je podprta tako, da se zmanjša
možnost premikanja (Pettigrew in Berry,
2009). Za ustrezno namestitev preiskovane
dojke v področje slikanja, se uporabi
laserske žarke za natančno centriranje
dojke pri čemer je pokrito kar največ tkiva
dojke (O'Conell et al., 2010). Vsaka dojka
je slikana posamično (Glick, 2007).

Slika 38: Konceptualni načrt BCT sistema iz

Med
preiskavo je slikana celotna dojka, pri
Univerze Rochester (Ning, 2003)
čemer je potrebna samo ena rotacija

Med preiskavo je slikana celotna dojka, pri
čemer je potrebna samo ena rotacija
gantrija. Pri slikanju s Koning BCT
sistemom pacientki ni potrebno zadržati
dihanja, saj je ena dojka poslikana v 8
sekundah (Boone in Lindfors, 2006).
Medtem, ko se pri mamografskem slikanju
uporablja nizkoenergijski rentgenski snop,
bi bila uporaba nizkoenergijskega snopa
pri BCT sistemu nepraktična, zato ker ne
bi mogel prodreti skozi nekomprimirano
dojko in bi povzročil prekomerno dozno
obremenitev dojke. Običajna so izbrani
ekspozicijski pogoji pri Koning BCT
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sistemu naslednji: napetost: 49 kV, tokovni
sunek: 120 mAs. (Shaw in Whitman,
2012). Povprečna žlezna doza (MGD) pri
eni dojki je v tem primeru 5,2 mGy.
Že sam detektor predstavlja primarno
zaščito pred sevanjem za okolico. Za
dodatno zaščito pred sevanjem so bile
izdelane plošče, ki obdajajo BCT gantrij.
Notranja plast plošče je sestavljena iz
svinca, le-ta pa je laminirana z zunanjo
podporo aluminija (Boone et al., 2006).
Poleg tega so zaščita tudi tla in 4mm miza
iz nerjavečega jekla, te plošče zagotavljajo
zaščito za zmanjšanje sipanega sevanja v
sobi med slikanjem (Boone et al., 2006).
Slika 2 predstavlja BCT sistem in konzolo
ki se nahajata v istem prostoru.

Slika 40: BCT slike dojke dojke iz preiskave
opravljene v Göttingenu.
Zgoraj levo je
prikazana transverzalna ravnina, zgoraj denso
sagitalna ravnina, spodaj levo koronarna
ravnina in spodaj desno 3D rekonstrukcija dojke
(Koning)

Tako kot pri klasičnem CT slikanju je
atenuacijska razlika med normalnim
tkivom in rakastim tkivom redko dovolj
velika (Ning et al., 2006). Neposredno
odkritje in prikaz mehko tkivnih lezij, ki so
popolnoma obdane z gostim tkivom dojke
je možen z BCT slikanjem z aplikacijo
kontrastnega sredstva (Prionas, 2010).
Slika 4 prikazuje primerjavo med
mamografsko sliko, BCT sliko brez
aplikacije kontrastnega sredstva in BCT
sliko z aplikacijo kontrastnega sredstva.

Slika 39: BCT sistem podjetja Koning.

Med 360° rotacijo detektorja in rentgenske
cevi okoli dojke je pridobljenih 300 - 500
rezinskih slik ene dojke (Lindfors et al.,
2010) Radiolog se pri interpretaciji lahko
tako pomika skozi 3D volumen podatkov
(rez za rezom). Pri slikanju tako pridobimo
številne virtualne reze dojke, namesto ene
same 2D slike 3D objekta. Slika 3
prikazuje pridobljene BCT slike dojke v
različnih ravninah.

Slika 41: Mamografska slika
BCT slika pred
aplikacijo KS
BCT slika po aplikaciji KS
(Boone, 2004)

V primeru, da je potrebna biopsija
sumljivega področja v dojki, se lahko
vakuumska debeloigelna biopsija opravlja
tudi pod računalniško tomografskim
nadzorom (BCT punkcija). Indikacije za
debeloigelno vakuumsko biopsijo dojk
(sumljive zgostitve, mikrokalcinacije) na
podlagi
prejšnjih
izvidov
preiskav
(mamografija, BCT slikanje) postavi
radiolog.
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Po sami punkciji se običajno na mesto
punkcije vstavi klip iz titana, ki se običajno
vstavlja po stereotaktičnih punkcijah. Ta
klip na BCT slikah povzroča večje
artefakte.
Kovinski artefatki povzročeni zaradi
klipov lahko povzročajo omejitve pri
vizualizaciji tkiva, ki meji na klip na BCT
rekonstrukcijskih
slikah
naknadna
obdelava slik (postprocesing tehnika)
avtomatično zmanjša te artefakte. Dodatni
postprocessing algoritmi se raziskujejo z
namenom da bi dodatno
zmanjšali
kovinske artefakte (O'Conell A. idr. 2010).
Raziskovalci
iz
podjetja
Koning
nameravajo v prihodnosti izdelati klip iz
snovi, ki ne bo povzročal artefaktov.

NAMEN
Namen razsikave je primerjati vidljivost
anatomskih struktur, sumljivih sprememb
na računalniško tomografskih (BCT) slikah
dojk z mamografskimi slikami. Na podlagi
strokovne literature in na podlagi
radiološke ocene BCT slik opravljenih v
zasebnem centru v Nemčiji, nameravam
predstaviti vključitev BCT sistema v
slikovno diagnostiko dojk.

METODE DELA
V raziskavi je bila opravljena ocena
vidljivosti sumljivih sprememb na BCT
slikah. Specialistka radiologinja in
radiološka inženirka sta pregledali slike
petih BCT preiskav, opravljenih v
zasebnem centru v Göttingenu. Dve BCT
preiskavi sta bili primerjani tudi z
mamografijo. Po pregledu slik je

radiologinja podala oceno vidljivosti
morebitnih sprememb na BCT slikah.

REZULTATI IN RAZPRAVA
Rezultati so pokazali da je tudi pri BCT
slikah tako kot pri mamografiji tumor
viden samo v primeru, ko je tumor vsaj
malo obdan z maščobo. Pri gosti dojki, kjer
je tumor popolnoma obdan z normalnim
žleznim tkivom pa razlika v naravni
kontrastnosti med lezijo in normalnim
žleznim tkivom ni dovolj velika za prikaz
lezije. Pri gostih dojkah je tako smiselno
opraviti BCT slikanje s kontrastnim
sredstvom, ki je zelo občutljivo in lepo loči
tumor od okoljnega žleznega tkiva.
Trenutno so mikrokalcinacije najboljše
prikazane z mamografijo, ki ima dobro
prostorsko ločljivost zaradi majhne
velikosti piksla (100 µm). Sedanji BCT
sistem podjetja Koning zaenkrat še ne
dosega tako dobre prostroske ločljivosti,
saj je efektivna velikost piksla 273 μm.
Nekoliko boljša ločljivost je le v primeru
uporabe kostnega algoritma (155 µm).
Mikrokalcinacije so z BCT zato slabše
prikazane kot z mamografijo. Z BCT
sistemom je mogoče prepoznati le
kalcinacije večje od 1 mm, težko je
ocenjevati tudi njihovo obliko, kar pa je za
zgodnjo diagnostiko raka dojk zelo
pomembno.
Da
ocena
oblike
mikrokalcinacij na BCT slikah ni bila
mogoča, sva z radiologinjo ugotavljali tudi
pri pregledu BCT slik iz Göttingena, kjer
so bile kalcinacije zaradi slabše ločljivosti
zamegljene. V podjetju Koning si
prizadevajo, da bodo do leta 2018 razvili
novejši detektor, ki bo omogočil boljšo
prostorsko ločljivost in s tem boljši prikaz
mikrokalcinacij.
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Ena izmed slabosti mamografije je
kompresija (stisnjenje) dojk pri slikanju, ki
je večkrat za žensko neprijetna. Pri BCT
slikanju ni potrebna kompresija dojke, zato
je ta preiskava v tem pogledu za žensko
prijaznejša. V literaturi poročajo o
primerih nelagodja žensk, pri slikanju z
BCT, v področju vratu, ramena in reber, ki
pa se mu je mogoče izogniti z mehkimi
podlogami.
Pri mamografiji je količina prikazanega
tkiva dojke v veliki meri odvisna od
izkušenosti in natančnosti radiološkega
inženirja, ki pozicionira dojko, kot tudi od
anatomskih posebnosti posamezne ženske.
BCT slikanje ne zahteva tolikšne
izkušenosti radiološkega inženirja, ker
vedno zajame podatke cele dojke in
prikaže tkivo dojke vse do prsne stene. O
zadostnem prikazu celotne dojke vse do
prsne stene sem se po ogledu BCT slik iz
Göttingena prepričala tudi sama. Vendar
sem pri ogledu BCT slik ugotovila, da se
pri nekaterih BCT preiskavah pred prsno
mišico pojavljajo artefakti v obliki črne
linije, ki onemogoča natančen prikaz
struktur ob prsni steni. Artefakt je verjetno
posledica obroča v obodu odprtine mize.
Zakaj se pojavlja samo pri nekaterih
primerih in kako artefakt preprečiti bo v
podjetju Koning potrebno še raziskati.
Pri pregledu BCT slik sem ugotovila, da
klipi povzročajo artefakte, ki otežujejo
preglednost tkiva v okolici klipa.
Naknadna obdelava slik (»postprocessing
tehnika«) lahko delno te artefakte zmanjša.
V prihodnosti bi bilo potrebno za klipe
uporabljati materiale, ki ne bi povzročali
artefaktov na BCT slikah.
Da bi BCT sistem v bodočnosti lahko
uporabljali
kot
presejalno
metodo
odkrivanje raka dojk, bi bilo potrebno
izboljšati predvsem njegovo prostorsko
ločljivost, ki bi omogočala boljši prikaz

malignih mikrokalcinacij. Dodatna ovira za
uporabo BCT sistema v presejanju je tudi
previsoka doza sevanja (5mGy pri slikanju
ene dojke pri katerem je pridobljenih
približno 300-500 rezinskih slik), ki je še
vedno višja od doze, ki jo ženska prejme
pri mamografiji (<3mGy pri slikanju ene
dojke v dveh projekcijah).

ZAKLJUČEK
Kadar radiologi na mamografski sliki
najdejo sumljivo spremembo se običajno
najprej odločijo za dopolnilne neinvazivne
diagnostične preiskave, med katere
štejemo:
rentgensko
slikanje
pod
drugačnim kotom, ciljano slikanje s
povečavo, tomosintezo, ultrazvok ali
magnetno resonanco. V kolikor bi BCT
sistem uspel izboljšati pomanjkljivosti bi
ga lahko vključili v diagnostiko raka dojk
kot dopolnilno diagnostično preiskavo,
predvsem pri lezija ocenjenih z BIRAD 3,
4 ali 5. Pri izvidu BIRAD 4, 5 se pri BCT
preiskavi priporoča tudi istočasna uporaba
kontrasta (nativno slikanje in slikanje s
kontrastnim sredstvom). Ali je slikanje s
kontrastnim sredstvom priporočljivo tudi
pri BIRADs 3 lezijah je še v fazi raziskav.
V podjetju Koning predlagajo uporabo
BCT s kontrastnim sredstvom kot
nadomestilo za slikanje dojk z magnetno
resonanco, ki jo nekateri diagnostični
centri nimajo. Pri magnetni resonanci sicer
ni prisotnega sevanja, vendar je BCT
aparat hitrejši. Poleg tega se BCT slikanje
lahko opravlja tudi pri ženskah s
klavstrofobijo in MR nekompatibilnimi
kovinskimi tujki v telesu, ki so
kontraindikacije za MR preiskavo. Prav
tako bi lahko biopsijo sumljivih sprememb
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v dojki opravljali vodeno z BCT sistemom
namesto z magnetno resonanco, saj je BCT
sistem hitrejši in ga je enostavnejše
uporabljati.

2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=
cr_pub%3dpubmed <3.4.2014>

Trenutno je BCT sistem zelo občutljiv
samo v primeru aplikacije kontrastnega
sredstva. Z nadaljnjim razvojem BCT
sistema, v primeru izboljšanja prostorske
ločljivosti pa bi bila tudi potreba po
uporabi kontrastnega sredstva manjša.
Tako je zelo verjetno da bo v primeru
izboljšanja prostorske ločljivosti BCT slik,
BCT preiskava igrala vedno večjo vlogo
pri diagnostiki raka dojk.

Boone JM, Nelson TR, Lindfors KK,
Seibert JA (2001). Dedicated breast CT:
radiation dose and image quality
evaluation.PubMed. 221:657-667.

LITERATURA

http://www.eradimaging.com/site/article.cf
m?ID=739#.U3GudPl_uSo <10.10.2013>

Shaw CC in Whitman GJ (2012). Breast
CT, poglavje. Markey M.K.. Physics of
Mammographic imaging. The University
of Texas MD Andreson Cancer Center.
Taylor and Francis. str. 53-64
http://www.crcnetbase.com/doi/abs/10.120
1/b13066-7 <17.2.2014>
Ning R, Conover D, Yu Y, Zhang Y, Cai
W, Betancourt-Benitez R, Xianghua L
(2007). A novel cone beam breast CT
scanner: system evaluation. Universty of
Rochester NY. SPIE Med Imag.
http://proceedings.spiedigitallibrary.org/pr
oceeding.aspx?articleid=1336589
<15.4.2014>

Boone JM in Lindfors KK (2006). Breast
CT: potential for breast cancer screening
and diagnosis. Future Oncology.
http://www.futuremedicine.com/doi/abs/10
.2217/14796694.2.3.351?url_ver=Z39.88-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1171
9660 <12.12.2014>

Pettigrew P in Berry JL (2009). The Role
of CT in Breast Imaging. Oklahoma.
Eradimaging.

Boone JM, Kai Yang et al. (2010). An Xray
Computed
Tomography/Positron
Emission Tomography System Designed
Specifically for Breast Imaging. University
of California Davis. PubMed. Technol
Cancer Res Treat. 9(1): 29-44
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3051345/pdf/nihms275387.pdf
<3.3.2014>
O'Conell A, Conover DL, Zhang Y, Seifert
P, Logan-Young W, Lin CF, Sahler L,
Ning R. (2010). Cone-Beam CT for Breast
Imaging:
Radiation
Dose,
Breast
Coverage, and Image Quality. University
of
Rochester
Medical
Center.
PubMed.AJR
Am
J
Roentgenol.195(2):495-509
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2065
1210 <8.10.2013>
Glick SJ (2007). Breast CT. Worcester:
University of Massachusetts Medical
School. Annualreviews.
60

http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1
146/annurev.bioeng.9.060906.151924?jour
nalCode=bioeng <16.6.2014>
Ning R., David L Conover, Yong Yu,
Schiffhauer L, Xianghua Lu, Cullinan J,
Arvin E Robinson (2003). Real time flat
panel detector-based cone beam volume
CT breast imaging: phantom and
speciment study. New York: University of
Rochester Medical Center Rochester Proc
SPIE 5030, Medical Imaging. 10str.

(2010). Contrast-enhanced dedicated breast
CT: initial clinical experience. University
of California Davis Medical Center.
Radiology. 256(3):714-723
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2072
0067 <Citirano: 2.3.2014>

http://proceedings.spiedigitallibrary.org/pr
oceeding.aspx?articleid=757718
<
3.4.2014>

Boone JM in Lindfors KK (2006). Breast
CT: potential for breast cancer screening
and diagnosis. Future Oncology.
http://www.futuremedicine.com/doi/abs/10
.2217/14796694.2.3.351?url_ver=Z39.882003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=
cr_pub%3dpubmed <3.4.2014>
Lindfors KK, Boone JM, Newel MS,
D'Orsi CJ (2010). Dedicated breast
computed tomography: the optimal crosssectional imaging solution? University of
Californi Davis.Radiol Clin North Am.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2086
8899 <16.10.2013>
Ning R, Conover D, Yu Y, Zhang Y, Cai
W, Lu X, Betancourt-Benitez R (2006). A
novel cone beam breast CT scanner:
preliminary system evaluation. Universty
of Rochester NY. SPIE Med Imag.
URL:http://proceedings.spiedigitallibrary.o
rg/proceeding.aspx?articleid=1276506&res
ultClick=1 <22.4.2014>
Prionas ND, Lindfors KK, Ray S, Huang
SY, Beckett LA, Monsky WL, Boone JM
61

