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    Skenovací parametry
Expozice
Kolimace

Faktor stoupání
Perioda rotace

.  ovlivňují způsob akvizice

.  závisí na nich kvalita hrubých dat

.  nelze je dodatečně měnit

.  chybu nelze napravit bez opakovaného 
   skenování

Akvizice Hrubá data Výsledné obrazy



      Expozice

• napětí (kV) + proud (mAs)
-   ovlivňují - kvalitu obrazu (kontrast, šum)

                  - absorbovanou dávku

120 kV, 100 mAs
CTDI/vol - 7,65 mGy

100 kV,  20 mAs
CTDI/vol - 0,89 mGy



     Napětí
- ovlivňuje energii záření

- používané hodnoty 80 - 140 kV

Nižší hodnoty KV - nižší penetrace
                             - větší rozdíl mezi absorbcí jednotlivých materiálů
                             - vyšší kontrast obrazu

80 kV 140 kV



     Využití nízkého napětí
- vyšetření dvojí energií záření

- postkontrastní studie u dětí a astheniků, vyšetření plic

. zvýšení kontrastu po KL disproporčně vúči nárůstu šumu

. snížení dávky 



Míra šumu je nepřímo úměrná množství záření

- vyšší hodnoty mA s- pokud vadí šum

- nižší hodnoty mAs - pokud šum nevadí a chceme snížit dávku 

     Proud
- ovlivňuje množství záření (tedy dávku)

- používané hodnoty 50 - 500 mAs

20 mAs 160 mAs



   Vyjádření hodnoty proudu

 mA - skutečná hodnota proudu na rentgence

 efektivní mAs - (mA x rot. čas) / pitch
                            - přepočítání mAs na jeden sekvenční řez

 referenční mAs - referenční hodnota pro systémy dávkové modulace
                               - hodnota, které odpovídá požadovaná kvalita zobrazení



    Dávka při CT vyšetření

 CTDIw    (mGy)

- dávka v homogenním fantomu vel. 16 cm (hlava) a 32 cm (tělo)
- orientační představa o dávce (u jiných těles. rozměrů se liší)

 CTDIvol  = CTDIw / pitch   (mGy)

- definován v roce 2002
- zohledňuje vliv rychlosti posunu stolu na dávku u spirálních přístrojů

Nevýhoda - tyto faktory berou v potaz pouze vyšetřenou oblast



    DLP* a efektivní dávka

- zohledňuje účinky záření celou ozářenou oblast těla
                                         (je vždy větší než skenovaná oblast !!!)

 DLP = CTDIvol . délka ozářené oblasti    (mGy/cm)

 E = EDLP . DLP    (mSv)
-  EDLP - regionálně normalizovaná efektivní dávka (mSv/mGy/cm)

-  vypočítáno ze speciálních fantomů nebo matematických modelů

-  eff. dávka vyjadřuje účinky záření na organizmus jako celek

 * Dose Length Product

Oblast EDLP

hlava 0,0023

krk 0,0054

hrudník 0,017

břicho 0,015

pánev 0,019



     Proudová modulace
- adaptace proudu podle - objemu těla
                                        - tvaru těla

           - charakteru vyšetřované oblasti 

- mění hodnotu proudu podle absorbce záření

Snížení radiační dávky  (o 40-60%) bez znatelné ztráty kvality obrazu



1) axiální modulace (off-line)

- atenuační profil v ose Z
      - v předozadní a bočné projekci

2) angulární modulace (on-line)

- modulace podle absorbce během rotace

Bočná

Předozadní

    4D modulace 

pozice vrstvy
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80 mAs

120 mAs

100 mAs



Zapnuto Vypnuto



     Zásady použití
- pro každou oblast je vhodná jiná míra korekce    (nepoužívat protokoly pro jiné oblasti)

- pozor na přechody oblastí s velkým rozdílem absorbce    (ramena-krk)

- neměnit hodnoty referenčních mAs podle konstituce   (přístroj provede sám)

- nepřetahovat plánování naslepo mimo topogram    (chybí axiální modulace)

- správná poloha ve středu gantry    (čím blíže rentgence, tím vyšší mAs!)

Vysoká modulace Nízká modulace



    Nízkodávková vyšetření

- aplikace principu ALARA

- snížení radiační zátěže v situaci, kdy nevadí šum

- orgány s nízkou absorbcí a velkým kontrastem

 

CT plic (kontroly, screening Ca) 20 mAs, 100 kV

CT urografie 70 mAs, 100 kV

CT kolonografie 30 - 50 mAs, (10 mAS) 

CT VDN a obličejového skeletu 70 - 90 mAs

Děti mAs dle velikosti
do 4 let 80-100 kV

200 mAs

20 mAs



160 mAs

30 mAs



    Kolimace

-  úhrnná kolimace
-  nominální kolimace
-  efektivní šíře vrstvy
-  datová stopa

Ovlivňuje:

- prostorové rozlišení
- rychlost vyšetření



    Kolimace
Jednořadý přístroj:
- šíře vrstvy je daná vymezením svazku záření
- úhrnná kolimace = nominální kolimace

MDCT:
- šíře vrstvy je daná šíří jedné řady detektorů
- úhrnná kolimace = šířka detektorového pole
- nominální kolimace = šířka jedné řady 
detektorů

Efektivní šíře vrstvy:
- vlivem geometrie RTG svazku je u širších detektorů výsledná šíře vrstvy větší než šíře detektoru
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     Datová stopa
- šíře vrstvy hrubých dat (bez ohledu na to, jak jsou získána)
- vhodnější termín než nominální kolimace

-  sčítání informací z více řad detektorů
-  létající ohnisko
-  zobrazení duální energií
-  cone-beam CT

Další způsoby získávání hrubých dat

Létající ohnisko Dvouzdrojové CT Cone beam CT

Adaptive array



    Izotropní datové pole

- kubický voxel, rozlišení v ose Z je obdobné jako na axiálních obrazech

z

        Matice 512x512, FOV 40 mm 

- izotropní do 1 mm
- blízce izotropní 1-2 mm

z



    Izotropní datové pole
- pokud se při snížení kolimace prodlužuje čas vyšetření 

  zvyšuje se radiační zátěž

Adaptive array

4 x 2,5 mm - 4 x 1,25 mm

vzestup dávky o 1/3

Fixed array

64 x 0,6 mm - 32 x 1,2 mm

dávka se nemění



    Izotropní datové pole
- ne vždy je nutné mít izotropní datové pole 
  (především u přístrojů s adaptive array detektory)

0,6 mm

0,6 mm

1,2 mm

1,2 mm



    Faktor stoupání (pitch)
- hustota závitů šroubovice datové stopy

- pitch = posun stolu během jedné úplné otáčky / úhrnná kolimace

- objemový pitch = posun stolu / nominální kolimace = pitch x počet datových stop

počet 
řad

šíře datové 
stopy

úhrnná 
kolimace

posun 
stolu

pitch objemový 
pitch

16 1 mm 16 mm 16 mm 1 16

16 1 mm 16 mm 8 mm 0,5 8

8 1 mm 8 mm 8 mm 1 8

8 1 mm 8 mm 4 mm 0,5 4



    Faktor stoupání (pitch)
- běžně používané hodnoty 0,3 - 1,5

- čím nižší, tím kvalitnější datové pole, ale větší radiační zátěž

- u vyšších hodnot nárůst windmill artefaktů

- pitch > 1,5 - bez speciálních algoritmů je vyplnění datového pole neúplné
   (některé přístroje neumožňují provádět tenké řezy, klesá kvalita obrazu)

Pitch 1,5 Pitch 0,5



   Faktor stoupání (pitch)

- ↑ pitch - rychlá vyšetření 
   (velký rozsah, méně pohybových artefaktů)

- ↓ pitch - přesná vyšetření 
   (vysoká kvalita zobrazení)

Pitch 2

Pitch 1,0

Pitch 0,5



   Faktor stoupání (pitch)

Pitch 1,5

Pitch 2,0

Šíře vrstvy 1,25 mm Šíře vrstvy 5 mm

Pitch 1,5 Pitch 2,0

- u nízkodávkových vyšetření klesá s větším pitch množství šumu 

 80 kV, 40 mAs

Pitch 1,5



    Perioda rotace

- 0,27 - 1 s (běžné zobrazení 0,5 s)

Nižší hodnota

- zrychlení vyšetření (CTAG, polytraumata, děti)

- zvýšení časového rozlišení (srdce, dynamická vyšetření)

- snížení radiační dávky

- snížení kvality, nižší náchylnost k pohybovým artefaktům

Vyšší hodnota

- vyšší kvalita obrazu (ultra high resolution vyšetření…)

- nepohybující se struktury

- vyšší dávka



     Perioda rotace

1 s 0,33 s



    Shrnutí

- všechny uvedené faktory spolu souvisí 

- vždy je třeba zvážit jakou potřebujeme kvalitu, rychlost a radiační zátěž

1)nižší radiační zátěž  

     ↓ kV a mAs,↑ kolimace, ↑ pitch, ↓ perioda rotace

2)  kvalitnější obraz 

     ↑ mAs, ↓ kolimace, ↓ pitch, ↑ perioda rotace

3)  zrychlení vyšetření  

     ↑ kolimace, ↑ pitch, ↓ periody rotace
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