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Контрастно усилване:  
Фактори, които го повлияват 



Фактори от страна на скенера 



Фактори от страна на 
скенера 



MDCT Историческо Развитие 

Dual Source 

320 slice 
Alan Cormack & 
Godfrey Hounsfield 

1979  
Nobel Prize 



Multidetector CT - Принципът 

x-ray fan-beam shape  

and detector array  



Multidetector CT - Принципът 

x-ray fan-beam shape  

and detector array  

Multiple detector Single detector 



Предимства на MDCT vs SDCT 



MDCT - Бързината   

•  As the speed at which scanners acquire images increases, it is 
necessary to optimise the injection of contrast agents 

Prokop M. Euro J of Radiol 2003;45:S4-S10 
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Фактори от страна на 
скенера 

•  Какво е добро контрастно усилване? 

•  Contrast to Noise Ratio (CNR) 

          HU (vessel) – HU (tissue) 
•   CNR =  
                       Image Noise 
 
•  HU (fat)            – 100 
•  HU (plaque)     50-100 



Контрастното усилване се 
измерва в HU 

Всяка тъкан има определена 
плътност, с която поглъща 
лъчите 
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Шумът може да бъде намален, чрез увеличаване на дозата 

5mm 1mm 

 
Шум 



Contrast to Noise Ratio (CNR) 

•  CNR = 300/23 > 10 – добро контрастно усилване 
•  CNR = 180/23 < 6 – лошо контрастно усилване 

                  HU (vessel) – 50 (tissue) 
•   CNR =  
                       Image Noise 

•  Цел: 
•   CNR да е над 10  



Contrast to Noise Ratio (CNR) 

•  Шумът се увеличава с тънкостта на срезовете: 
•  Контрастно усилване: 200 HU  

mm Noise (HU) CNR 
5 10 15 
1 23 6.5 

0.75 26 5.7 



Contrast to Noise Ratio (CNR) 

•  Шумът се увеличава с тънкостта на срезовете: 
•  Контрастно усилване: 300 HU  

mm Noise (HU) CNR 
5 10 25 
1 23 11 

0.75 26 9 



Начини за повлияване 

•  По-добро съдово контрастно усилване 
  - Оптимизация на времето за сканиране – bolus 
triggering 
  - Употреба на ниски kVp – техники 

 
•  Намаляване на шума: 

  - По-висока доза 
  - По-ниска резолюция 
  - Намаляване на шума, чрез редуциране на пост 
процесинга. 



Параметри на лъчението 

Kilovoltage peak (kVp): 
  Волтаж в тръбата 
  Максималната 
енергия на 
радиацията 

  Сила на пенетрация 

Milliampere x second 
(mAs): 
  Текущ интензитет 
  Брой електрони в 
тръбата 

  Сила на радиацията 



Представлява волтажа на който работи тръбата 

Определя потенциалната сила на рентгеновата 
радиация (енергията на фотоните) 

Повлиява контраста и шума на образа 

Нормалните стойности са 80kVp - 140kVp 

Адаптира се според пациента 

kVp 
contrast       /  
noise  

Ефекти на kVp 
 



mAs = current (mA) x scan time (s) 
Това е количеството на рентгеновата 
радиация (броя на фотоните) 

  Артефакти от 
движението 

  Времето за сканиране 
  Топлината в тръбата  

Повлиява шума и радиационната доза 

Нормални стойности 200mAs - 400mAs 

Може да се адаптира, за да 
се балансират: 

mAs 
dose  
noise  

Ефекти на mAs 
 



Ниски kVp – техники 

•  Контрастното усилване : 
•  Е пропорционално на Йодната концентрация в съдовете 
на интерес. 

•  И се увеличава с намаляване на kVp 

Ø   140 kVp   19 HU   per mg iodine/ml 

Ø  120  kVp   23 HU    per mg iodine/ml 

Ø  90 kVp   32.5 HU   per mg iodine/ml 
 
 



Ниски kVp – техники 



По-добро контрастно 
усилване с ниско kVp 

Подобрено усилване при една и съща скорост на 
инжектиране: 

•  140 kVp   83%   250 HU 
•  120 kVp   100%   300 HU 
•  90 kVp   141%   425 HU 

По-малка скорост на инжектиране при същото контрастно 
усилване: 

•  140 kVp   6 ml/s   8.5 ml/s 
•  120 kVp   5 ml/s   7 ml/s 
•  90 kVp   3.5 ml/s  5 ml/s 

 
 



Фактори от страна на Пациента 



Фармакокинетични  
особености 



Паренхимни органи 



Фактори влияещи върху  
MDCT 

Съдов: 
 
ü  Скорост на инжектиране 
ü  Продължителност на 
инжектирането 

ü  Концентрация 

Тъканен : 
 
ü  Тегло 
ü  Години 
ü  Пол 
ü  Сърдечна функция 
ü  Бъбречна функция 



Телесно тегло 

•  При повечето СТ приложения, за получаване на 
максимално контрастно усилване е важно йодната доза 
да се съобрази с телесното тегло. 

 
•  Телесното тегло повлиява както съдовите, така и 
паренхимните СТ изследвания: 
  - Колкото по-високо е телесното тегло, толкова по-
слабо е контрастното усилване. 
  - Времето за достигане на пика е непроменено. 



Телесно тегло 

125 ml - 5ml/s – 370 mg I/ml 



Телесно тегло 
•  Колкото по-голямо е телесното тегло, толкова по-голяма 
йодна доза трябва да се приложи, за да се постигне 
същото контрастно усилване. 

•  Контрастен агент с по-висока концентрация би бил 
полезен, при приложението на по-висока йодна доза.  

•  % стандартна йодна доза – 70 kg = 100% 

 

kg % от стандартната доза 
45 75 
90 140 
115 175 
135 220 



Сърдечна функция 

Намалената сърдечна дейност води до: 
•  Закъснял пик на контрастно усилване 
•  По-висок пик на контрастно усилване 
•  Пролонгирано контрастно усилване 

•  Поради това е уместно да се използва: 
  - bolus tracking за определяне времето за сканиране 
  - по-ниска йодна доза 
  - по-бавна скорост на инжектиране 



Според сърдечната функция 

120 ml – 370 mg I/ml – 4ml/s  



Съдов достъп 
•  Високите скорости на инжектиране на контраста (≥3 ml/s) 
трябва да се използват при вени с по-голям дебит, като 
абоката също трябва до бъде съобразен: 

•  Абокат 22 G – скорост на инжектиране 0-1,5 мл/сек 
•  Абокат 20 G – скорост на инжектиране 2- 4,5 мл/сек 
•  Абокат 18 G – скорост на инжектиране 5- 6 мл/сек 
•  Абокат 17 G – скорост на инжектиране 7-10 мл/сек 

•  Така или иначе по-ниска скорост на инжектиране трябва 
да се използва при пациентите с труден венозен достъп, 
което изисква контрастен агент с висока концентрация. 



Фактори от страна на контраста 

II

I



Обем на контраста 

•  При константна концентрация и скорост на инжектиране, 
по големия обем контрастно вещество води до: 
  - По-висок пик на контрастно усилване 
  - Пролонгирано контрастно усилване 
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Скорост на инжектиране 
При константен контрастен обем и контрастна концентрация, 
по-високата скорост на инжектиране води до: 

 
•  По-голям ефект за артериалното контрастно усилване 
•  Намалява времето за достигане на пика на контрастно 
усилване 

•  Скъсява ширината на пика при артериално контрастно 
усилване 

•  Дава възможност за по-клатък scan delay, с оглед да се 
сканира по време на пика, особено при дълга 
продължителност на времето за сканиране 

•  Тези параметри са много добри при бързи скенери, 
когато се прави CTA с бифазно въвеждане на 
контраст. 
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Влияние на йодната 
концентрация 

При фиксирана скорост на инжектиране и тотална йодна 
доза, по-високата концентрация води до: 

•  По-висок пик на контрастно усилване 
•  Скъсено време за постигане пика на контрастно 
усилване 

•  Скъсява ширината на пика при артериално контрастно 
усилване 

•  Дава възможност за по къс scan delay, с оглед да се 
сканира по време на пика, особено при дълга 
продължителност на времето за сканиране 

•  Тези параметри са много добри при бързи скенери, 
когато се прави CTA с бифазно въвеждане на 
контраст. 



Влияние на йодната 
концентрация 

При фиксиран обем контраст и скорост на инжектиране, 
по-високата концентрация води до: 

•  По-висок пик на контрастно усилване 
•  Не променено време за достигане до пика на 
контрастно усилване. 

•  По-широк пик. 
•  По-малко критично е времето за scan delay. 

•  Подходящо за бързи скенери и дълги сканирания или 
когато трябва да се сканира по-голяма анатомична 
част. 
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MDCT angiography 
(MD-CTA): technique 



Йоден поток 
IDR (iodine delivery rate) е количеството йод инжектирано в 
пациента за единица време – измерва са в грамове йод за секунда 
(gI/sec). Йодната концентрация е един от двата фактора определящи 
IDR: 
 IDR = скорост на инжектиране x 

концентрация 
3 ml/s à 4 ml/s 300 mgI/ml à 400 mgI/ml 

Еквивалентно повишаване на 
йодния поток 



Оптимизация на Йодния Поток 



Оптимизация на Йодния Поток 



Основните 
предимства 

Какво означава да се повиши концентрацията в 
протокола за инжектиране ? 

  При непроменен инжектиран обем По-висока доза 

  При непроменена доза По-малък обем 

По-голямата скорост на въвеждане на йод, при същата 
скорост на инжектиране води до по-ранен и по-висок пик на 
контрастно усилване. 

При една и също тотална йодна доза се използва по-малък обем 
контраст. 



By decreasing the volume and increasing the concentration, it is 
possible to ensure an equal dose of iodine is being administered 

300mgI/ml - 100ml 

400mgI/ml - 75ml 

75ml 100ml 

1g iodine 

Iodine Injection 
 



European Radiology Vol.13/Suppl.5/December 2003, M14-M20 

  Page M19, table 2 

Using the 400 reduces volume and injection rate 

 Fleischmann 
 



European Radiology Vol.13/Suppl.5/December 2003, M14-M20 

  Page M19, table 1 

The same holds with biphasic injections 

Fleischmann 
 



Скорост на инжектиране и артериално 
контрастно усилване (4s) 

INPUT injection rate (ml/s) OUTPUT enhancement (ΔHU) 

4 ml/s 
(16 ml) 

first pass 

recirculation 

8 ml/s 
(32 ml) The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been 

corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and 
then insert it again.

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been 
corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and 
then insert it again.

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been 
corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and 
then insert it again.

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been 
corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and 
then insert it again.
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Eur Rad 2002; 12:S11-16 



  
European Radiology Vol.13/Suppl.5/December 2003, M14-M20 

  Page M18, table 2 

Fleischmann 
 



Практически съвети: 
 
 Увеличаване скоростта на инжектиране  

  (4 ml/s            5 ml/s) 

 Повишаване на концентрацията         
(300 mgI/ml            400 mgI/ml) 

 Йодния поток се повишава с 66% 
   все още може да не е достатъчно 

Количествено измерение на 
повишението на IDR  
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Увеличавана на scan delay и 
времето за инжектиране  

 



Exam technique and 
requirements for LIVER CT 



Артериалното контрастно усилване се 
определя от йодния поток (или IDR, gI/sec), 
който зависи от: 
 CM концентрация 
 CM скорост на инжектиране 

Артериалното контрастно усилване  също 
зависи от обема контрастно вещество, поради  
“кумулативния” ефект 

Чернодробно артериално 
контрастно усилване 

 



По-висок IDR може да се постигне чрез: 
  висока скорост на инжектиране (e.g. 5 ml/sec) 
  висока концентрация (e.g. 400mgI/ml) 

По-високите нива на IDR подобряват детектиранто 
на хиповаскуларни чернодробни лезии в артериална 
фаза (или късна артериална фаза) при мултифазови 
чернодробни изследвания (дву- и три-фазни 

Високо концентрираните СМ 
подобряват детекцията на 

чернодробните лезии 



300 mgI/ml 400 mgI/ml 

Високо концентрираните СМ 
подобряват детекцията на 

чернодробните лезии 
 



По-високата концентрация позволява 
доставянето но достатъчно количество 
йод (доза): 

  за по-кратко време на инжектиране 
  без екстремни скорости на инжектиране 
  без закъснение в пика на контрастното 
усилване 

Високо концентрираната CM  
оптимизира протоколите за 

сканиране 
 



Фарвакокинетика на  
Контрастното вещество 

Modified from Bae KT Multidetector CT Protocols Springer-Verlag 2005 



Може ли да променяме и 3-те 
параметъра? 



Благодаря за вниманието!!! 


