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Програмата

• Персонализирани протоколи при 

CT изследванията – каква е 

концепцията?

• Ползи от използването на високо-

концентриран контрастен агент 

(400 mgI/ml) и персонализирани CT 

протоколи.

• Приложението на персонализирани 

CT протоколи в:

- Клинични случаи

- Примерни протоколи





Пацеинт-ориантирана Платформа 

за MDCT протоколи

• BRACCO разработи с помощта на панел от експерти web-

based платформа за генериране на пециент-ориантирани 

протоколи, при стандартните MDCT изследвания, които 

да са съобразени с индивидуалните характеристики на 

всеки пациент.

• Платформата е клинично валидирана в голямо, 

проспективно, мултицентрово проучване.



Какво представлява 
платформата за пациент-

ориантиран протоколи

• Средство помагащо на рентгенолозите и 

рентгеновите лаборанти, да индивидуализират 

MDCT Протоколите, спрямо индивидуалните 

характеристики на пациента

– Създадени с помощта на панел от експерти

– Позволяват адаптиране на стандартните протоколи към 

специфичните нужди на пациента (контрастен обем и 

радиационна доза)

– Комбинира и калкулира всички възможност от страна на 

скенера, пациента, контрастния агент и редуцира дозата.



Как работи платформата

• Обема контраст се изчислява спрямо телесното тегло на 

пациента, години, SCr и eGFR.

• Скоростта на инжектиране се изчислява на база вече 

изчисления обем контраст, с оглед да се запази 

продължителността на инжектирането константна.

• Радиационната доза (kVp) се изчислява на база теглото 

на пациента.

• Системата включва общи съображения по безопасността 

и дава предупреждения по отношение на бъбречната 

функция, употреба на Метформин, Хидратация, очаквано 

качество на образа спрямо специфичните параметри на 

пациента.



Пациент-ориантиран 

протокол



Клинично Проучване за 
Валидиране – Цели:

• Първична цел:

– Да се сравни диагностичната стойност на изследвания 

направени със стандартен протокол на Гръден Кош, 

Корем, Черен Дроб и Аорта, с пациент-ориантирания 

MDCT протокол.

• Вторични цели: 

– Да се сравни:

• Приложената контрастна доза ([mL] [gI]) на пациент (телесно 

тегло [kg]) и години, между стандартен и пациент-ориантиран 

протокол.

• Приложената радиационна доза (dose index [CTDI] and dose 

length product [DLP]) на пациент [телесно тегло [kg]) между 

стандартен и пациент-ориантиран протокол. 

• Signal-to-noise ratio and и променливите по отношение 

контрастното усилване спрямо телесно тегло [kg] , между 

стандартен и пациент-ориантиран протокол.



Клинично Проучване 
за Валидиране – Методи:

• Клинично центрове:

– 7 центъра в EU и USA

• N° включени възрастни пациенти: 1493 

– Подложени на MDCT изследване на abdomen, liver, chest 

или aorta

– Рандомизирани в две групи:

– «стандартен/конвенционаленl»

– Пациент-ориантиран протокол

• Използват се Iomeron 400 mgI или 

Iopamidol 370 mgI

• При различни скенери:
• GE Lightspeed 16, GE Lightspeed 64, Philips – 40, Philips 

– 64, Siemens – Sensation 64



• Еднакво диагностично качество 

между конвенционалните и 

пациент-ориантираните 

протоколи

• Сигнификантно намаление в 

приложения контрастен обем и 

радиационна доза при пациент-

ориантираните протоколи.

Клинично Проучване 
за Валидиране – Резултати:

-15%
-11%



Заключение:

“Пациент-ориантирания подход позволява 

сигнификантно редуцирана на контрастния 

обем и радиаионната доза за пациента, при 

запазване диагностичната стойност на 

изследването”



Каква е ползата от Пациент-
Ориантираните Протоколи?

– Стандартизирани CT протоколи ориентиран към пациента

– Оптимизиране на ALARA принципа

– Оптимизиране на обема контрастно вещество

– Подобряване на работния процес (как да вземем най-
доброто от това, че работим с HCCM)

– “Guideline” как да се вземе най-доброто от двете 
технологии – MDCT + HCCM

– Система за оптимизиране на протоколите, одобрена от 
KOLs в рентгенологичното общество и клинично 
валидирана чрез мултицентрично проучване.



Фактори повлияващи 

контрастното усилване



Фактори от страна на 

контраста



Влияние на концентрацията



Влияние на скоростта на 

инжектиране



Влияние на обема



Влияние на контрастния 

протокол

Modified from Bae KT Multidetector CT Protocols Springer-Verlag 2005



Фактори от страна на 

пациента
• Тегло

• Сърдечна дейност

• Венозно връщане



Фактори от страна на скенера

• Продължителност на 

сканиране – вид 

скенер,pitch, acquisition 

mode – helical vs. spiral.

• Физиологичен разтвор

• Посока на сканиране

• Време за пристигане на 

болуса – bolus triggring

• Scan delay
78г. Мъж с дифузна артериомегалия – елонгация и 

аневризмална дилатация на илиачните и феморално-

поплитеалните артерии.

- 90 mm/s е първия скенер – билатерални поплитеални

оклузии

- При препрограмирането се виждат ясно – намалената 

сърдечна дейност и артериомегалията са забавили 

контраста









По-добро качество на образа

• Употребата на HCCM: принципи и рационалност при 

съдови изследвания.



Скорост на инжектиране и артериално 
контрастно усилване (4s)
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Скорост на инжектиране и артериално 
контрастно усилване(32s)

INPUT (ml/s) OUTPUT (HU)

(4 ml/s)

16 ml

0

100

200

300

400

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

0

2

4

6

8

1 9 17 25 33

+16 ml

+16 ml

+.........
______
128 ml



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



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

 Page M18, table 2

Fleischmann

IDR=1.9 g/s

5 ml/s



 Page M28, Table 1: contrast injection parameters for the 2 exams

Marchianò

European Radiology Vol.13/Suppl.5/December 2003, M26-M30



 Page M28, Fig. 1: higher lesion enhancement with Iomeron® 400

Marchianò

European Radiology Vol.13/Suppl.5/December 2003, M26-M30



 Page M29, Fig. 3A-3B: additional lesion detected with Iomeron® 400

Marchianò

European Radiology Vol.13/Suppl.5/December 2003, M26-M30



 Page M29, Fig. 3C-3D: additional lesion detected with Iomeron® 400

Marchianò

European Radiology Vol.13/Suppl.5/December 2003, M26-M30



 Page M29, Conclusion

Marchianò

European Radiology Vol.13/Suppl.5/December 2003, M26-M30







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















Results

• Контрастното усилване в trunkus pulmunaris е aorta ascendens е 

статистически сравнимо, но приложената по-ниска скорост на 

инжектиране и по-малък обем контраст, се асоциират с по-добра 

поносимост при високата концентрация.



Pulmonary: Schoellnast et al, 2005

Title MDCT ангиография на пулмонални артерии: значение на 

йодната концентрация върху контрастното усилване и 

визуализацията на съдовете.

Objectives Да се установи влиянието на йодната концентрация върху 

контрастното усилване на пулмоналните артерии

Methods 100 пациента суспектни за PE рандомизирани в две групи 

A или B

A= 120mL стандартна концентрация iopromide-300 

(Ultravist™-300mgI/ml)

B= 90 mL високо концентриран iomeprol-400 (Iomeron®-

400mgI/ml)

Скорост на инжектирането на контраста 4mL/sec

Schoellnast H, Deutschmann HA, Fritz GA, et al. Am J Roentgenol 2005;184(6):1935-9



Резултати

Schoellnast H, Deutschmann HA, Fritz GA, et al. Am J Roentgenol 2005;184(6):1935-9

Средно с 76HU Iomeron®400 

осигурява по-добро контрастно 

усилване. 

Детектирането на  артерии от 5th и 6th

порядък е статистически значимо 

(p<0.01) по-добро при пациентите с e 

Iomeron®400 



Срез при максимален интензитет на контрастното усилване при 63 годишен мъж, 

подложен на компютърно томографско изследване на пулмоналните артерии два пъти: А) С 120 ml 

стандартен контрастен агент (300 mg I/ml) и Б) С 90 ml високо концентриран контрастен агент (400 

mg I/ml). Забележете увеличеното контрастно усилване в лявата основна пулмонална артерия 

(дългата стрелка) и по-наситената визуализация на латералната и антериорната субсегментна 

артерия на левия горен лоб (късите стрелки) в Б. Контрастното усилване на главните пулмонални 

артерии беше 213 H в група А и 340 H в група Б.

MD – CTA на Пулмонални 

Артерии



Заключение

Високо концентрирания контрастен агент 

при MDCT ангиография …. 

статистически значимо повишава контрастното 

усилване на пулмоналните артерии, 

поради което подобрява и визуализацията”

“

Schoellnast H, Deutschmann HA, Fritz GA, et al. Am J Roentgenol 2005;184(6):1935-9





Сравнение на ефектите върху бъбречната функция на 

Iomeprol-400 и Iodixanol-320 при пациенти с хронични 

бъбречни заболявания, подложени на абдоминална 

компютърна томография.



ACTIVE Проучването – Резултати:

• Общо 5 пациента (6,9%), от групата 

приемали iodixanol -320 и нито един от 

76 пациента (0%) приемали iomeprol-

400 са показали нарастващи нива на 

SCr ≥ 0,5 mg/dL от основните нива 

(р=0,025).

• Относителното повишаване на SCr ≥ 

25% и относителното намаляване на 

CrCl ≥ 25% се наблюдава с еднаква 

честота в двете групи (р>0,05).



ACTIVE Проучването – Резултати:

В подгрупата пациенти с CrCl < 40 

ml/min и SCr ≥ 2,0 mg/dL не бяха наблюдавани 

случаи на CIN (0/39) след приложението на 

iomeprol-400, независимо от използваните 

параметри за определяне на CIN, докато нивата 

на поява на CIN след приложението на iodixanol 

-320 са 11,8% (4/34), при използване на 

първичните показатели (р=0,04) и 5,9% (2/34) 

при използване на вторичните показатели за 

определяне на CIN.



ACTIVE Проучването – Резултати:

Разликата в средни промени в нивата на SCr между двете 

групи е статистически значима (р=0,017).



Investigative Radiology 2008; 43: 170–178

Заключения:



Обзорна статия:

14.Феврурари.2008



Двоино-слепи контролирани 

проучвания сравняващи изо-

и ниско-осмоларни 

контрастни агенти
А) Интра-артериални:

Б) Интра-венозни:



Заключение:

• “изглежда, че не се наблюдава разлика в 

невротоксичния потенциал между не-йонните 

димери и различните не-йонни мономери”. 

• “не може да се изключи, че може да има разлика в 

нефротоксичният потенциал между различните 

LOCM. Въпреки, че не съществува съществена 

разлика между физико-химичните характеристики 

на различните не-йонни мономери LOCM, може да 

се счита за не целесъобразно всички не-йонни 

мономери да се поставят под общ знаменател в 

различните meta-analysis.”



Thomsen & Morcos 

13.08.2008

IMPACT + ACTIVE !!!





Заключение:

...the rate of CIN following the IV administration of LOCM 

iopamidol and iomeprol seems to be similar to that 

observed following the IV injection of IOCM iodixanol. 

The isotonic dimmer, however, may cause a higher 

rate of CIN than the LOCM iopamidol and iomeprol in 

patients with more severe degree of renal impairment.



Комбинирано сравнение –

вискозитет и осмолалитет
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300 mg iodine/ml; monomeric non-ionics



Осмолалитет и Вискозитет на 

йодните контрастни агенти при 

концентрация 300mg/ml

Values for osmolality and viscosity taken from product SPC’s



• 62 years old female patient, 

body weight of 52 kg

and size of 160 cm

• Chest examined with 

conventional protocol

• 100 mL of Iomeron 400 at 

flow rate of 2.5 mL/s, 120 

kV

• 43 years old female patient, 

body weight of 58 kg and 

size of 154 cm

• Chest examined with 

tailored protocol

• 70 mL of Iomeron 400 at 

flow rate of 1.7 mL/s, 80 kV

Chest and small patients –
considerable reduction of radiation 

dose and contrast dose
TAILORED PROTOCOL

CONVENTIONAL 

PROTOCOL



• Both 84 years old female, abdomen during portal venous 

phase

• Left: 64 kg, 155 cm. Standard protocol 120 kV, 115 mL of 

Iomeron 400 at flow rate of 4 mL/s

• Right:  61 kg and size of 160 cm. Tailored protocol 100 kV, 85 

mL of Iomeron 400 at flow rate of 3 mL/s

Abdomen – reduction of radiation dose and 
contrast dose

TAILORED PROTOCOL
CONVENTIONAL 

PROTOCOL



● Left: 50 years old male 
patient, body weight of 83 
kg and size of 186 cm. 

● Liver, arterial and portal 
venous phase, 
examined with 
standard protocol

● 100 mL of Iomeron 400 
at flow rate of 3.3 mL/s

● Right:  65 years old male 
patient, body weight of 81 
kg and size of 172 cm. 

● Liver, arterial and 
portal venous phase, 
examined with tailored 
protocol

● 93 mL of Iomeron 400 
at flow rate of 3.1 mL/s

Liver and larger patients –
relevance of contrast dose tailoring

TAILORED PROTOCOL
CONVENTIONAL 

PROTOCOL



• 78 years old male patient, body weight of 66 kg 

and size of 160 cm

• Portal venous phase of the liver, examined with 

tailored protocol, 100kV

• 55 mL of Iomeron 400 at flow rate of 1.8 mL/s

Patient with renal impairment























В заключение:



Благодаря за вниманието!


