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Ролята на рентгеновият 

лаборант  при СТ 

ангиографското изследване е 

важна и отговорна



Подготовка  на пациента

 Преди началото на изследването се информираме 
дали той има  алергии или нещо  друго  което да е 
противопоказно за провеждането му

 При наличие на алергии независимо от  проведената 
подготвителна терапия с антихистамини 
задължително  преди  и след провеждане на нашето 
изследване правим Метилпреднизолон 40 mg  
венозно.

 Преди изследването се провеждат изследвания на 
стойносттите на уреята и креатинина, които както 
знаем са показателни за  нормалното функциониране 
на бъбреците



 Едно от важните неща при подготовката  на 
пациента е информираното съгласие, което той 
подписва след като сме му обяснили  подробно, че 
съществува минимален риск , но пък то ще помогне  
навреме и точно да се постави диагноза за 
евентуално  заболяване. 

Друго много важно нещо е да накараме пациента да 
се освободи от метални предмети- обеци, фибички, 
синджирчета, зъбни протези и др. в  зоните на 
интерес, които биха попречили за нормалното 
визуализиране на интересуващите ни 
артериивизуализиране на интересуващите ни артерии

Подготовка  на пациента



 Изследването се прави с контраст с голяма 
концентрация и висока скорост на въвеждане . 
Затова и абокатът  който се поставя на пациентът 
трябва да бъде съобразен с това и да позволява по 
–висок дебит на вливане на контрастната материя 
и безпроблемното  осъществяване на самото 
контрастиране. 

 Едно от основните задължения на Рентгеновият 
лаборант е проверка  на проходимостта и 
надеждността на венозния път и правилното и 
сигурно съчленяване на Инжекторната система с 
венозния път

Подготовка  на пациента



 Лаборантът има за  задача да нагласи пациента на 
апарата според изискванията на  изследването.

 Правилният начин за  това е като пациента ляга по 
гръб на масата и настанява главата си върху 
подложката. Ръцете са плътно до тялото и е много 
важно  раменете да са максимално отпуснати ,за да 
не се наслагват върху шията

Позициониране на пациента



 Тялото на пациента трябвада бъде неподвижно, но 
ако той не е в състояние , което да позволи това, се 
прави имобилизация с колани или други 
използвани за тази цел средства

 Разположението на Гентри, пациентска глава, 
пациентска маса е като при обикновеното 
изслеване на глава

Позициониране на пациента



 Всеки СТ апарат има различни протоколи за това 
изследване, като  целта е да се изобрази 
артериалната система  на главата и/или шията

 Според насочващата диагноза рентгенологът 
избира вида, обема и протокола за изследването. 

 В нашата практика протокола, с който работим е 
CTA carotids  и срезовете са с дебелина между 1 и 
1.5 мм, като се скенира на  всеки 0.6 сек.

 Протоколът е със зададена дължина на 
Пилотното  скениране, което обхваща главата, 
шията и горната трета на гръдния кош. 

Протокол на изследването



 стартираме с 2 топограми: лицева и профилна. По тях
определяме точната зона на изследване и 
местоположението на SMART PREP.

 SMART PREP позиционираме върху сегмент от дъгата на 
аортата

 В зависимост от зоната на най-голям интерес избираме 
скениране „in“ или „out“. Когато търсим патология на 
интракраниалните артерии работим с „in“, а когато 
патологията е в шийния или торакален сегмент – с 
„out“.  

Протокол на изследването



Апаратът има възможност за :

 автоматично стартиране на изследването ( при 
достигане на определена концентрация на 
контрастната материя в зоната на SMART PREP ), 

 по предварително зададено време

 ръчно стартиране във всеки момент

Провеждане на скенирането



 Ролята на рентгеновия лаборант е да следи много 
внимателно процеса по инжектиране на 
контрастната материя, достигането и в 
необходимата концентрация до търсените зони и 
старта на скенирането.

 Лаборантът трябва да има готовност във всеки
един момент да прекрати инжектирането на КМ 
или скенирането при преценка че резултатът от 
изследането ще се компрометира.

 След приключване на скенирането веднага
проверяваме пациента за състоянието му и  тогава
започваме процедурата по разкачването му от 
инжектора и извеждане от апарата.

Провеждане на скенирането



 Неточно позициониране.

 Неточно поставяне на SMART PREP .

 Компрометиране на венозния път.

 Проблем в инжекторната система.

 Движение на пациента от типа на дълбоко вдишване, 
преглъщане, промяна в позицията на главата.

Възможни проблеми



 Постпроцесинг с добавяне на филтър за метални 
артефакти често подобрява качеството на 
реконструкциите, защото се намаляват 
артефактите от високата концентрация на контраст 
във венозната система

 Сегменти от вена кава, вена югуларис и вена 
субклавия са стенодопирни до обектите на 
изследване и често компрометират 
реконструкциите

Постпроцесинг



 Най-често използваните техники за реконструкция 
са MPR, 3D и vessel analysis

 Всяка една от тях добавя ценна информация върху 
цялостния обем на изследване, игнорира част от 
възможните артефакти и допринася за повишаване 
точността на интерпретация от страна на 
рентгенолога.

 Функцията „vessel analysis“ позволява точно 
определяне степента на стенозата на артериалния 
съд и на практика определя по-нататъшното 
поведение

Реконструкция на образите



MPR Реконструкция



3 D Реконструкция



Vessel analysis реконструкция



Vessel analysis измервания



 Интерпретацията на образите от 
аксиалното скениране от страна на 
рентгенолога много често е затруднена от 
извития ход на изследваните съдове и 
наличните артефакти

 Всяки един от методите на реконструкция и 
получените образи допринася за точната и 
пълна интерпретация на находките

Реконструкция на образите



Понякога, когато зоните на интерес са 
разположени между костни 
структури, много извити са или се 
припокриват с други съдови структури 
е истинско изкуство да се представи 
най полезната информация 

Реконструкция на образите



 Докато единият метод изобразява 
артериален съд със значима стеноза с 
клинично значение и сътветните клинични 
прояви, причинени от кинк-кинк, другият 
при анализа предоставя информация за 
липса на патология (12% стеноза)

Винаги ползвайте повече от един 
метод за реконструкция



Реконструкция на образите
3 D изображение



Реконструкция на образите
Vessel analysis 



Реконструкция на образите при 
наличие на артефакти в зоната на 

интерес (преглъщане)



Реконструкция на образите при 
наличие на артефакти в зоната на 

интерес (дихателни движения)



Въпреки наличието на артефакти приложеният постпроцесинг 
и 3D реконструкция изобрази значим патологичен процес(над 

80% стеноза, подлежаща на лечение)



 При пациент с диагностициран проблем в 
кръвоснабдяването на вертебро-
базиларната система и измерени ниски 
стойности на едната предмишница 
стандартното позициониане се промени

 Вместо ръцете да бъдат спуснати покрай 
тялото на пациента, те бяха изведени 
покрай главата

 Проведе се изследване две в едно

Понякога правилата се нарушават



Находката
Високостепенна стеноза на артерия 

брахиалис



Находката
Високостепенна стеноза на артерия вертебралис



 М. На 64 год. с изразен синдром на вертебро-
базиларна недостатъчност

 Оплакванията се засилват при всяко движение на 
главата, особено при обръщане наляво

 По повод на това проведена Доплер сонография на 
шийни артерии, където не се установяват значими 
промени в кръвотока

 За изясняване назначена СТ ангиография 

Ползите от изследването



Находката
Кинк-кинк в проксималния сегмент на лява 

вертебрална артерия



Находката
Кинк-кинк в проксималния сегмент на лява 

вертебрална артерия



Лечение
Стентиране на извития сегмент на артерията довел 

до изправянето и с отличен клиничен ефект



Независимо от вида на 
изследването и сложността на 

работата, която извършва 
рентгеновия лаборант, нека да не 

забравяме, че трябва да се държим 
хуманно с пациента и да му 
помогнем с каквото можем


