
1 

Високо концентриран контрастен агент и  
Редукция на радиационната доза 

Ново ценно предимство при употребата на 
iomeprol 400 

Гого Кръстев 
08-09.06.2012 



Радиационната доза от рентгенови 
процедури се повиши значително през 

последните години 

Picano E. BMJ.  2004 Mar 6;328(7439):578-80. 



CT процедурите са едни от 
основните причинители на 

покачването но радиационната доза  

Fazel R et al. N ENGL J MED 2009; 361:849-857 

More than 50% 
of total effective 
dose from CT 
procedures 



Основно послание 

Високо концентрираните контрастни 
агенти (HCCM, iomeprol 400) могат да 

спомогнат за редуциране на 
радиационната доза и по този начин 
за безопасността на пациентите при 

модерните СТ изследвания 



 Tube voltage kV 

 Tube current mA 

 Exposure time s 
X-ray Tube (1)  



X-ray Tube (2) 
•  По-високия поток [mA] води до по-високо количество 
рентгенови фотони 

•  По-дългото време на излагане [s] води до по-голям брой 
фотони, които достигат до тялото 
–  И двете зависимости са линейни, напр. Удвояване на mAs 
означава удвояване на радиационната доза  

•  По-високия волтаж на тръбата [kV] води до по-силна 
фотонна енергия 
–  Води до по-висока радиационна доза – комплексна зависимост 

kVpeak – представлява максималната енергия на фотоните 



KVp (kilo voltage peak) 
 

–  Оценява способността за пенетрация в тялото  
–  Това е максималната енергия на генерираната рентгенова 
радиация. 

–  Определя качеството на генерираната радиация и 
промените в този параметър водят до промени в 
радиационнта доза за пациента.  

–  Зависимостта между kVp и качеството на образа е 
комплексна: повлиява, както шума, така и контраста от 
тъканите. 

–  Понижението на kVp води до увеличаването на шума.  
–  Дозата е пропорционална на квадрата на промяната в kVp, 
докато последното е обратно пропорционално на шума. 



mAs (milli ampere per second) 
 

–  Това представлява интензитета на потока 
–  Представлява броя електрони в тръбата 
–  Редуцирането на потока електрони води до редукция в 
радиационната доза за пациента. 

–  50% редукция на интензитета на потока води до редукция на 
дозата на половина.  

–  Редукцията на потока (mAs) трябва да бъде правена с внимание, 
защото е съпроводена с повишение на шума и влошаване на 
образа – особено за абдоминални изследвания, където слабо 
контрастираните места са силно засегнати.  



Други параметри 

•  CTDI (CT dose index)  
–  CTDI представлява радиационната доза за един CT срез 
–  Това е конвенционален параметър представляващ 
интегрираната доза, в комбинация с обема за сканиране и 
се измерва в mGy 

–  CTDI  варира спрямо  kV, mAs,  
 

•  mGy (milligray) 
–  Milligray е единица абсорбирана радиация, еквивалентна на 

0.001 сивото 



Рационализацията  
Висока концентрация – 

Радиационна доза 
•  Съотношението контраст (сигнал) към шум (CNR или SNR) е важен, 
обективен параметър за качеството на образа.  

•  Сигналът предимно зависи от наличната йодна концентрация в 
областта на интерес, при т.нар. first-pass CE-CT изследване  

•  Колкото по-висок е сигнала, толкова по-висок шум може да бъде 
приемлив, тъй като се запазва съотношението SNR и от там 
качеството на образа. 

•  Използването на iomeprol 400 (400 mgI/ml) води до получаването на по-
силен сигнал, в сравнение с протоколите за контрастни вещества с по-
ниска концентрация (напр. с 300 mgI/ml)  

•  Благодарение на този по-силен сигнал е приемливо да има и по-високи 
нива на шума, без да се променя SNR, откъдето се запазва и 
качеството на образа. 

•  По-високия шум обаче, дава възможност да се приложи по-ниска 
радиационна доза, чрез намаляването на mAs. 

Iezzi R et al. Eur J Radiol. 2011 Jul;79(1):21-8  
Heiland, Invest Radiol 2010; 45 



  radiation dose exposure [∼mAs] 

400 mg / mL 

300 mg / mL 

signal ∼ local iodine concentration 

Higher iodine concentration 
provides a higher signal 

Сигналът е почти независим 
от Радиационната Доза 

Контрастното усилване при СЕ- CT зависи от наличната йодна 
концентрация в областта на интерес. Сигналът е почти 

независим от радиационната доза (mAs) и от продължителността 
на излагане на константния волтаж на тръбата. 

Kalender WA.. 2000, ISBN 3-89578-082-0 

S 
[H

U]
 



Noise ∼ 1 / square root (tube current x time) 

Noise is independent of the 
iodine concentration 

Шумът е обратно 
пропорционален на 
радиационната доза. 

Шумът при CT е обратно пропорционален на 
радиационната доза в  mAs и независим от локалната 

йодна концентрация в областта на интерес. 
(Kalender 2000) 

  radiation dose exposure [∼mAs] 

N 
[H

U]
 



Example of reduction in 
radiation dose exposure 

По-ниска радиационна доза [mAs] може да бъде приложена, чрез 
използването на HCCM без да се променя съотношението CNR, и това е 

валидно при всякакъв волтаж на тръбата. 

HCCM Позволява редукция на 
радиационната доза без да 

променя съотношението CNR  

400 mg iodine /ml 

300 mg iodine /ml 

Szucs-Farkas Z et al. Invest Radiol 2008; 43: 374-381 

CN
R 



High mAs low 
mAs 
and 

IOM400 

Signal [HU] 

High mAs  Low 
mAs 

Noise [ΔHU] 

CT- контрастно усилване и 
Параметри на тръбата (1) 

•  Сравнява се стандартен протокол със стандартно CM 
сравнение с ниско дозов протокол (нисък mAs) и iomeprol 400 
–   Сигналъте е повишен благодарение на iomeprol 400 (first 

pass изследване) 
–   Шумът е повишен поради редукция на радиационната доза 

(нисък mAs) 
 



High mAs 
and 

standard 
CM 

Low mAs 
and Iomeron 

400 

SNR Radiation dose 

CT- контрастно усилване и 
Параметри на тръбата (2) 

•  SNR се запазва константно (образа запазва качествата 
си) при по-ниска радиационна доза, когато се използва 
HCCM в сравнение със стандартния протокол 

•  Радиационната доза е понижена. 

High mAs 
and 

standard 
CM 

Low mAs 
and Iomeron 

400 



Всеки грам Йод/ml се брои 

•  Различни мнения може да съществуват за необходимото 
контрастно усилване при СТ изследване в аспект качество на 
образа 
–  “Виждам всичко дори с ниска концентрация“ 

•  Може да е трудно да се различи 350 от 400 mgI/ml 

•  При редукцията на радиационната доза обаче, всеки mg йод 
повече (по-високи нива на НU), когато се използва iomeprol 
400 може директно да бъде обърнат в редукция на 
радиационната доза (по-ниски mAs) 
–  ALARA (As Low As reasonably Achievable) означава 
максимална редукция на дозата, без да се компрометира 
изследването 

–  Субективното мнение не е релевантно повече, всеки грам 
йод повече дава възможност за редукция на дозата 

•    400 е по-добре от 350 



Потенциалната Редукция на 
радиационната доза с  iomeprol 

400 може да бъде изчислена  
•  Промените в сигнала и шума следват физичните закони 
•  Поради това, теоретично възможното намаление на 
радиационната доза може да бъде изчислено.  
–  Възприема се:  

o  Сигнала се повишава с 33%, когато се използва 400 mg I/ml 
вместо 300 mg I/ml при first pass 

o  SNRтрябва да остане константно 
 => Допустимо е шума също да се повиши с 33%  

o  Шумът се повишава с 1/square root of tube current (mAs) 
 => Редуциране на mAs с 43,75% е възможно 

•  Теоретичното понижение в редукцията на радиационната 
доза е значително! 



Начини за Редукция на 
Радиационната Доза 

•  Дали индикацията за CT изследване е правилна 
•  Установяване на областта за сканиране 
•  Адекватен избор на параметри за реконструкция 
•  Дозова модулация (x,y,z,t) 
•  Повишаване на филтрите 
•  Повтарящи се реконструкции 
•  Най-нисък радиационен поток от тръбата (mA) 
•  Най-нисък възможен волтаж (kV) 
•  Най-кратко излагане (s) (широка спирала) 



Общ подход за редуциране на 
радиационната доза е 

използването на ниски kV 

•  Силно намаляване на радиационната доза 
–  напр: 120 до 80 kV, означава 60% редукция на дозата 

•  В миналото това беше ограничена възможност, поради 
ниската максимална мощност на тръбата при ниски 
стойности на kV  
–  Сега се използва широко 

•  Особено за деца, малки пациенти или торакално CT 
•  Повишения шум често се компенсира със симултанно 
увеличение на mAs 
–   Въпреки това, като цяло се запазва редукцията на 
радиационната доза. 



K-Edge Eфект 

•  Поне 33kV е необходимо за да се генерира фотоелектронен ефект с 
йода 

•  Колкото по-близко сме до 33 kV вероятността за генериране на 
фотоелектронен ефект е по-висока 

"   Това означава, че 80-90 kVp генерира фотоелектронен ефект по-вероятно 
от 100-120 kVp 

"   Това води до по-добро поглъщане на лъчи и по добро усилване на сигнала 
от CT 

Terrani, Advance in Diagnostic Imaging, 2008 



kVp и Йодния сигнал 

По-висок 
сигнал от 
йода се 
получава 
при 

намаляване
то на kVp. 

Waaijer et al. Radiology 2007; 242(3):832 



Фотоелектронен ефект 
Photoelectric effect 

•  An incoming X-ray collides with, is 
totally absorbed by and ejects a K-
shell electron (a) 

•  The ejected electron is called a 
photoelectron. The resultant 
vacancy in the K-shell can be filled 
by an electron from another shell 
and a K-fluorescent X-ray is 
generated from the transition - 
panel (b). 



33  

HU 
At identical iodine 
concentration 

kV 

Ниски kV техники 
•  Йодно контрастно усилване:  

•  Рентгеновата абсорбция е по-висока до k-edge* 
 

    което означава 

•  По-високо контрастно усилване при ниски kV за константна доза 
от контрастния агент 

•  Заключение от редица специалисти:  
–  Както радиационната доза, така и дозата контраст се намаляват 



Нашето предложение 

•  Не редуцирайте и двете – радиационната доза и дозата 
контраст при ниски kV 
 по-скоро 

  HCCM може да допринесе за допълнителна радукция на 
радиационната доза, чрез използването на по-ниски нива 

на mAs  
 



Клинични Доказателства 



Клинично Приложение  

•  Цел: 
–  Да се оцени възможността за 
редуциране на радиационната 
доза, при запазване качеството 
на образа при извършване на 
MDCTA с високо концентриран 
контрастен агент 

•  Материали и методи: 
–  Проспективно проучване 
–  Едно центрово 
–  30 пациента 

Standard 
Dose Low Dose 

mAs 130mAs; 100mAs 

kV 120kV 80kV 

CM 
volume 120 mL 90mL 

CM 
contrast 

Iomeron/Imeron 
300 

Iomeron/
Imeron400 

PROTOCOLS 

Iezzi R et al. Eur J Radiol. 2011 Jul;79(1):21-8. Epub 2009 Dec 16. 

Low-dose multidetector-row CT-angiography of 
abdominal aortic aneurysm after endovascular repair  



Ниско дозовия протокол с 
iomeprol 400 осигурява по-

висок сигнал ... 

Low Dose 

Standard Dose 700 

600 

500 

400 

300  

200 

100 

0 

HU
 

Supra  
AO 

S-G  
Body 

R 
Branch 

L 
Branch 

R Ext II L Ext II R CFA L CFA 

Abbreviation 
HU: Hounsfield unit 
AO: Aortic 
S-G: stent-grant body 
R: right 
L: left 
EXT II: external iliac 
CFA: common femoral artery 

 p < 0.05 

Iezzi R et al. Eur J Radiol. 2011 Jul;79(1):21-8. Epub 2009 Dec 16. 



...Поддържа CNR константен.. 

0
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C
N

R

p = 0.1058 

Iezzi R et al. Eur J Radiol. 2011 Jul;79(1):21-8. Epub 2009 Dec 16. 



... Но намалява  
радиационнта доза с 74% 

0

2

4

6

8
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Standard dose Low dose

m
Sv

-74% 

Iezzi R et al. Eur J Radiol. 2011 Jul;79(1):21-8. Epub 2009 Dec 16. 



Образи 

 Standard  Low  Standard  Low  Standard  Low 

Iezzi R et al. Eur J Radiol. 2011 Jul;79(1):21-8. Epub 2009 Dec 16. 



Образи 



Reference Type of material Products Main message 

Abada HT et al. AJR 2006; 186: 
S387-S390 

Reprint  Iomeron/Imeron 400 Coronary CT with low kilo voltage (80 kV) and 
automatic ECG-pulsed tube current modulation can 
reduce radiation dose exposure up to 88% in slim 
patients 

Szucs-Farkas Z et al. Invest 
Radiol 2008; 43: 374-381 

Reprint Iomeron/Imeron 400 

Iomeron/Imeron 300 

The high CNR of the 400 mgI/ml contrast medium 
together with lower tube energy and/or current can be 
used for exposure reduction 

Iezzi R et al. Eur J Radiol 2009;  
doi:10.1016/j.ejrad.2009.11.016 

Reprint Iomeron/Imeron 400 

Iomeron/Imeron 300 

In repeated follow-up examinations of patients 
undergoing Endovascular Aortic Repair (EVAR) for 
abdominal aortic aneurysm, a low-dose radiation 
exposure acquisition protocol provides substantially 
reduced radiation exposure while maintaining a 
constant CNR and good image quality 

Редукция на Радиационната  
ДозаОсновни публикации (1) 



Редукция на Радиационната  
ДозаОсновни публикации (2) 

Reference Type of material Products Main Message/Content 

Iezzi R,  Solutions in Contrast 
imaging 2010 

Reprint Iomeron/Imeron 400 

Iomeron/Imeron 300 

Principles and applications of low radiation dose 
protocols with Iomern/Imeron 400 (post EVAR follow-
ups) 

Iezzi R, Diagnostic Imaging 
Europe, 2011, May 2011 

Reprint Iomeron/Imeron 400 Low radiation dose protocols with Iomeron/Imeron 400 
(post EVAR follow-ups and peripheral CTA 
experiences) 

Estended abstracts from Bracco 
CT symposia at ECR 2011 

Reprint Iomeron/Imeron 400 and 
HCCM 

Principles and applications of low radiation dose 
protocols in abdominal CT, CTA, CardiacCT 

Focus on Radiation Dose. MDCT 
net 

Web-review  Iomeron/Imeron 400 and 
HCCM 

Principles about radiation dose reduction  

Review on Radiation Dose. 
MDCT net 

Web-review Iomeron/Imeron 400 and 
HCCM 

Literature overview on Radiation Dose Reduction 

e-lectures from Bracco symposia 
diring ESTI 2010 and 2011, ECR 
2011, ESCR 2010. MDCT.net 

Video recording Iomeron/Imeron 400 and 
HCCM 

Principles about radiation dose reduction and HCCM 
in different applications (CTA and Cardiac, Toracic, 
Abdominal CT) 



Благодаря за вниманието!!! 


