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1. Rövidítések jegyzéke 

 

%  százalék 

3D 3 dimenzió   

ADMIRE Advanced Modeled Iterative Reconstruction 

AEC Automatic Exposure Control 

ALARA As Low As Reasonably Achievable 

BMI Body Mass Index 

CBF Cerebral Blood Flow 

CBV Cerebral Blood Volume 

CE-SDCT Contrast-Enhanced Standard-Dose CT 

cm centiméter 

cm
2 

négyzetcentiméter 

CNR Contrast-to-Noise Ratio 

CT Computer Tomográfia 

CTDIvol Volumetric Computed Tomography Dose Index 

CTPA CT Pulmonális Angiográfia 

DECT Dual Energy CT 

DLP Dose Lenght Product 

DSCT Dual Source CT 

DS-DECT Dual Source-Dual Energy CT 

EKG Elektrokardiogram 

FBP Filtered Back Projection 

FOV Fiel of View 
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HU Hounsfield Unit 

INTERACT Intensive Blood Pressure Reduction in Acute Cerebral 

Hemorrhage Trial 

keV kiloelektron volt 

kV kilovolt 

kVp kilovolt peak 

mA milliamper 

mAs milliamper szekundum 

MDCT Multi Detector CT 

mg milligramm 

mg/ml milligramm/milliliter 

mGy milligray 

mGy*cm milligray*centiméter 

MIP Maximum Intensity Projection 

ml milliliter 

ml/s milliliter/szekundum 

ml/ttkg milliliter/testtömeg-kilogramm 

mm milliméter 

mm
2 

négyzetmilliméter 

MPR Multiplanar Rekonstrukció 

MR Mágneses Rezonancia 

ms milliszekundum 

mSv millisievert 

mSv/mGy*cm millisievert/milligray*centiméter 
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NCRP National Council on Radiation Protection and 

Measurements 

NE-LDCT Non-Enhanced Low-Dose CT  

NE-SDCT Non-Enhanced Standard-Dose CT 

NIHSS National Institutes of Health Stroke Scale 

PACS Picture Archiving and Communication System 

ROI Region of Interest 

s szekundum 

SAFIRE Sinogram Affirmed Iterative Reconstruction 

SD standard deviáció 

SNR Signal-to-Noise Ratio 

SSDE Size Specific Dose Estimates 

Sv sievert 

TIA Transiens Ischaemiás Attack 

TTP Time to Peak 

VR Volume Rendering 
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2. Bevezetés 

2.1. A téma fontossága 

Napjainkban a CT-vel végzett vizsgálatok száma évről évre növekszik, mely a 

rohamosan fejlődő informatikai rendszereknek és a vizsgálat következtében 

szerzett, sokszor páratlanul hasznos információnak tudható be. Továbbá 

Magyarországon ma már legalább 100 CT készülék áll rendelkezésünkre, amely 

rendkívül fontos a sürgősségi képalkotás miatt [1]. A mihamarabbi ellátást igénylő, 

traumás, illetve politraumatizált betegeket, amennyiben arra alkalmasak, gyakran 

vetik alá CT vizsgálatoknak. [2] A vizsgálat gyorsasága miatt és  a sérülésről 

szerzett nagy mennyiségű információ révén elengedhetetlen része a diagnosztikus 

munkának. Nagyon fontos kiemelni azonban, hogy a CT vizsgálat komoly 

sugárterheléssel jár. Az effektív dózis azt határozza meg, hogy a vizsgálat során a 

különböző fajtájú ionizáló sugárzások milyen biológiai hatással vannak a páciensre, 

valamint figyelembe veszi az egyes testrészek, testszövetek biológiai érzékenységét. 

Mértékegysége a Sv.  Példának okáért egy mellkasi vizsgálat során egy átlagos testi 

paraméterekkel rendelkező felnőtt beteg 8,2 mSv, hasi vizsgálatnál 15 mSv, míg 

egy koponya vizsgálat során átlagosan 2,1 mSv effektív dózist kap. [3]  

2.2. Célkitűzés 

Diplomamunkámban irodalmi áttekintést végzek a sürgősségi betegellátásban 

alkalmazott CT vizsgálatokról az elmúlt évek szakirodalmi cikkeinek 

tanulmányozásának segítségével. Szakdolgozatom célja ismertetni a különböző 

tanulmányok során használt vizsgálati paramétereket, kifejteni, hogy milyen 

lehetőségek vannak a dóziscsökkentésre, majd ennek az áttekintésnek a birtokában 

készíteni a gyakorlatban is megfelelően alkalmazható sürgősségi CT protokollokat. 
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3. Szakirodalmi áttekintés 

3.1. Computer Tomográfia 

A CT képalkotás módja ötvözi a röntgentechnika és a számítástechnika 

tulajdonságait, mely lényeges fejlődésnek számított. Ez volt az első olyan 

vizsgálómódszer, amelynek segítségével a test mélyebb struktúráit szeletenként le 

tudták képezni. Kifejlesztéséért Godfrey N. Hounsfield és Allan M. Cormack 1979-

ben orvosi Nobel-díjat kaptak. A CT kép előállítása során keskeny sugárnyalábok 

segítségével rétegfelvételek készülnek a vizsgálandó régióról, mely a korszerű, 

sokszeletes (64, 128, 256) készülékekkel 1-2 perc alatt is végrehajtható. A mai 

gépek arra is alkalmasak, hogy 3D rekonstrukciókat hozzanak létre, melyek 

rendkívüli fontosságúak például a traumás sérülteknél, a csonttörés megítélésének 

segítése miatt, valamint segítségükkel más invazív vizsgálatok is elkerülhetőek, 

mint például a colonoscopia. [4,5] 

A CT kép mintegy 4000 árnyalatot képes megjeleníteni. A sugárgyengítés mértékét 

a Hounsfield-skálán Hounsfield egységekben fejezzük ki. Ezen a skálán az egyik 

végpont a levegő denzitásértéke, ami -1000 HU, a legnagyobb mérhető denzitás 

+3000 HU, ami a teljes sugárelnyelést jeleneti, ilyen a csont és a kontrasztanyag, a 

víz denzitásértéke pedig 0 HU. Ezeket az értékeket az ablakolás nevű technikával 

tudjuk a szemünk számára is láthatóvá tenni. Az ablakszélesség, illetve ablakközép 

határozza meg, hogy a szürkeségi skálán mely árnyalatokat fogjuk látni. [6] 

Számos előnye – úgy, mint a térbeli felbontás, rövid vizsgálati idő, ablakolási 

technika, nagy diagnosztikai pontosság – mellett viszont nem szabad 

megfeledkeznünk a sugárterhelésről. A CT vizsgálatok teszik ki a mesterséges, 

diagnosztikai célú sugárexpozícióknak több, mint a felét, ami számottevő arány. [7] 

Ennek az adatnak a jövőre kivetítve olyan következménye is lehet, hogy az 

egyénben nagyobb valószínűséggel alakul ki valamilyen rákos elváltozás. [8]  

Ugyanakkor ennek a jelentős kockázattal járó technikának fontos szerepe van az 

egészségügyben, a sürgősségi betegellátásban pedig egyre növekvő hasznú és 

kiemelkedő jelentőségű vizsgálómódszer. [9]   
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3.2. CT dózis 

3.2.1. Dózisfogalmak 

A CT készülék annak ellenére, hogy ionizáló sugárzást használ a képalkotás során, 

mégis a rutin ellátás része, és a módszert széles körben tekintik az orvostudomány 

egyik legfontosabb fejlődésének. A készülék által leadott sugárzás nagyságát úgy 

lehet szemléltetni, hogy egy mellkas CT vizsgálat során a páciens több mint 

százszor annyi dózist kaphat, mint egy hagyományos, kétirányú röntgenfelvétel 

során. Számos munkakörben megköveteli a munkáltató az érvényes mellkasszűrést, 

aminek évenként ismételve elenyésző sugárterhelése van. Ezzel szemben, egy 

tüdődaganatot túlélt páciens évenkénti onkológiai követése CT-vel már 

számottevően nagyobb sugárterhelést jelent, mindehhez pedig még hozzáadódik a 

természetes sugárforrások expozíciója a vízből, élelmiszerekből és az 

atmoszférából. A növekvő betegszám és az egyre gyakoribb vizsgálatonkénti 

expozíció kimutathatóan rákos megbetegedést eredményezhet, amely közvetlenül a 

CT általi sugárterhelésből származik. [10] Fontos ismernünk, hogy az orvosi 

képalkotás mennyi sugárzással jár, mert emiatt tudunk majd egyensúlyra törekedni 

a sugárzás okozta káros hatások és a képalkotás adta előnyök között. Ez különösen 

fontos, mivel a CT-t gyakran alkalmazzák egészséges egyének körében is, ahol így 

a karcinogenezis valószínűsége meghaladhatja a diagnosztikai eredmény 

fontosságát. [10,11,12]  

Nem praktikus a vizsgált páciensek által elnyelt sugárdózis közvetlen mérése, még 

akkor sem, ha a gép által emittált sugárzás pontosan ismert. Ehelyett, a 

sugárterhelés számszerűsíthető különböző módszerek alkalmazásával.  Az effektív 

dózis a sugárvédelem alapvető dózisfogalma, ez kiválóan számszerűsíti az egyes 

CT vizsgálatokhoz kapcsolódó sugárterhelést, valamint egyike a leggyakrabban 

használt és jelentett mértékeknek. Ez az érték számba veszi az adott testrészek, 

szövetek sugárzásra adott válaszait, mértékegysége a mSv. Az effektív dózis 

kapcsolatban áll a DLP-vel (Dose Lenght Product), amely megközelíti a páciens 

által elnyelt összes sugárzás mennyiségét egy adott scan alatt, mértékegysége pedig 

a mGy*cm. A teljes test effektív dózis-t a DLP-ből származtatjuk egy 
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dóziskonverziós faktorral (f) felszorozva, ennek mértékegysége mSv/mGy*cm. A 

képlet pedig a következő: 

Effektív dózis (mSv) = DLP (mGy*cm) x f (mSv/mGy*cm) [12] 

A CTDIvol (Computed Tomography Dose Index) dózisfogalom megmutatja a 

leadott sugárzás értékét egy darab axiális CT scanből, mértékegysége a mGy. 

Annak érdekében, hogy jobban tudjuk reprezentálni egy adott CT protokoll által 

közölt teljes energiát, a CTDI értéket meg tudjuk szorozni a scan hosszával, és így 

megkapjuk a már fent említett DLP-t. [10,11,12] 

3.2.2. Dóziscsökkentő lehetőségek 

A Kenézy Gyula Kórházban 2015 márciusától kezdve, Magyarországon elsőként a 

CT vizsgálatok dózisainak monitorozása folyamatos. A vizsgálati leletek azóta 

mindig ki van egészítve a következő mondattal: „A páciens a vizsgált régióra 

vonatkozóan …. mSv effektív dózist kapott.” 2018-tól a 2013/59/EURATOM 

direktíva alapján dokumentálni és elérhetővé kell tenni a páciens számára minden 

ionizáló sugárzással járó egészségügyi beavatkozásból adódó dózisinformációt. [13] 

Az orvostudományban a sugárvédelem vezérelvei a következők:  

Indoklás: A vizsgálatnak orvos által indokoltnak kell lennie.  

Optimalizálás: A vizsgálatot olyan dózisokkal kell elvégezni, amelyek kicsik 

annyira, hogy velük még jó képminőséget érjünk el (ALARA dózisok), és a 

diagnosztikai feladattal összhangban vannak. [14] 

Kulcsfontosságú, hogy az ALARA-elv szerint kell elvégezni a vizsgálatokat. Ez 

egy mozaikszó: As Low As Reasonably Achievable, mely azt jelenti, hogy csak 

akkora sugárdózist alkalmazunk  a képalkotás során, amely még nélkülözhetetlen a 

jó képminőséghez és a pontos diagnózis felállításához, és nem többet, nem 

kevesebbet, mert a minőség kárára sem mehet a dóziscsökkentés. [15] 

Hangsúlyozandó a manapság már minden típusú CT készüléken elérhető AEC 

(Automatic Exposure Control) mód használata, mely gyártónként különböző néven 

ismeretes (Siemens: CARE Dose, GE: AutomA). Az AEC feladata, hogy 
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topogramok segítségével, mely lehet antero-posterior és lateralis irányú, 

meghatározza a páciens attenuációs profilját. A csőáram (mA) és a csőfeszültség 

(kV) így a páciens testének megfelelően lesz beállítva, ami különböző értékekkel 

történő vizsgálatot jelent gyerekek, normál alkatúak vagy nagyobb testtömegű 

emberek esetében. Így alacsony sugárdózis mellett megfelelő képminőség érhető el. 

[16] 

A kV csökkentésével csak speciális esetekben érhetünk el jobb kontrasztfelbontást, 

ilyenek a CT angiográfiás vizsgálatok. Általánosan nagyrendszámú anyagokat 

alkalmazunk kontrasztanyagként, mert a nagyrendszámú atomokban nagyobb a 

fotoelektromos abszorpció valószínűsége és kisebb lesz a szóródás aránya, ezáltal 

nagy kontrasztot okoznak. CT vizsgálatok során a jódtartalmú kontrasztanyagok 

(magas rendszám, sűrűség) alkalmazásával igen magas kontrasztot kapunk a 

lágyrészekhez képest. A nagy rendszám jelentősége abban áll, hogy a K-héj 

abszorpció energiája kedvező helyen található. Ez az energiaérték jód esetén 33 

keV. Maximális kontrasztot akkor kapunk, ha a röntgenfoton energiája a 

kontrasztanyag K-héj energiájánál kicsivel nagyobb. A gyakorlatban maximális 

kontrasztot úgy érhetünk el, ha a spektrum nagyobb része a K-héj energia fölé esik. 

Jód esetén ez általában 80 kVp-t jelent. Amikor a CT készülék konzolján a 

csúcsfeszültséget 120 kVp-ról 80 kVp-ra csökkentjük, akkor a csövet ténylegesen 

elhagyó fotonok átlagos energiája esik, közelebb kerülve a kedvező 33 keV-os 

határértékhez. Ez azt jelenti, hogy a 80 kV-os csúcsfeszültség használata jelentősen 

magasabb jelet eredményez a jódos kontrasztanyagot tartalmazó erekből, mintha a 

CT képalkotás 120 vagy 140 kVp-on történt volna [17] 

Fontos szempontok továbbá a megfelelő klinikai indikációjú kérés (pl.: nem 

mindegy, hogy az orvos pulmonális embóliára vagy pneumoniára kérdez rá, mert 

eltérő CT protokollok vannak a kétfajta kérésre), a vizsgálat során a megfelelő 

protokoll alkalmazása (pl.: pulmonális embóliánál nem csináljuk meg a teljes rutin 

mellkas protokollt), onkológiai követett páciensek esetén az artériás fázis 

elhagyása bizonyos esetekben (ha a tumor nem hypervasularizált), szeletvastagság 

növelése. [18] 
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DSCT (Dual Source Computed Tomography) készülék esetén további lehetőségeink 

is vannak a dóziscsökkentésre: 

Flash spiral cardio 

Szívleképzésnél használjuk. 250 ms-os vizsgálati idővel dolgozik, gyors 

asztalsebesség mellett. A vizsgálat dózisa kevesebb, mint 1 mSv, mely korábban 

15-20 mSv is volt. [18] 

Adaptív EKG vezérelt szív vizsgálatok 

Spirál és szekvenciális üzemmódban is történik adatgyűjtés, teljesen automatikus 

dózisszabályozás és EKG segítségével. Valamint, hogy a diagnosztikai értékű 

képminőség megmaradjon, az aritmiás betegek is vizsgálhatóak, mert a program 

lehetővé teszi a kívánt rekonstrukciós fázis rugalmas kiválasztását az R-R 

intervallumokon keresztül. [19] 

X-CARE 

Szervspecifikus dóziscsökkentést tesz lehetővé oly módon, hogy a test anterior 

részén a röntgencső kikapcsol, így mellkas vizsgálat esetén az emlők lényegesen 

kevesebb sugarat kapnak, vagy traumás koponya CT esetében a szemlencsék 

lesznek védve. Mindez a képminőség feláldozása nélkül történik. [20] 

Adaptiv Dose Shield 

Segítségével a vizsgálati régión kívül eső szövetek sugárterhelését csökkenthetjük. 

Ezt úgy lehet elérni, hogy a berendezés kollimátorokat mozgat a vizsgálati régió 

határaihoz, így a szomszédos területek védve maradnak a sugárzástól. [21] 

 

Csecsemő- és gyerekkorban mérlegelni kell a CT vizsgálat elvégzését, és lehetőség 

szerint másféle képalkotó eljárást kell alkalmazni, hiszen ők különösen érzékenyek 

a sugárzás káros hatásaira, náluk a rák kialakulásának kockázata fokozott, mert több 

idő áll rendelkezésre a rosszindulatú daganat kialakulására (évtizedekkel később is 

megjelenhet), valamint a sejtek is gyorsan osztódnak, így fogékonyabbak a káros 

átalakulásokra. [22] Terhes nők esetében csak akkor vizsgálódunk CT segítségével, 

ha az indikáció vitális jellegű, és az anya életét veszélyezteti. A radiológusnak el 

kell döntenie, hogy a diagnosztikai előnyök meghaladják-e a sugárzással járó 

veszélyeket, mely a magzatot érinti. [23]  
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3.3. Sürgősségi CT vizsgálatok 

3.3.1. Koponya 

3.3.1.1. Akut stroke 

A legfontosabb koponya CT indikációnak a stroke gyanús betegek vizsgálata 

számít, mely során a legfontosabb eldöntendő kérdésünk, hogy a fennálló klinikai 

állapotot valamilyen vérzés vagy ischaemia okozza-e. A stroke konvencionálisan 

olyan klinikai tünetegyüttes, amely a 24 óránál hosszabb ideig tartó agyműködés 

fokális (vagy globálisan kómás) zavarának gyors fejlődési klinikai tüneteiből áll, 

vagy olyan halálhoz vezet, amelynek bizonyíthatóan nincs más oka, mint az 

érrendszerben kialakult elváltozás. [24] Ez a meghatározás arra szolgál, hogy 

megkülönböztessük a TIA-tól (Transient Ischaemic Attack), amely 24 órán belül 

megszűnik, de klinikailag azonos panaszokat okoz. A stroke az egész világon 

jelentős egészségügyi probléma, de különösen a kevésbé fejlett országokban, ahol 

fokozott kockázati tényezők és kevésbé megfelelő ellátás áll fenn. Az Egészségügyi 

Világszervezet 2014-es adatai szerint az Egyesült Királyságban az agyi érrendszeri 

megbetegedések az összes halálozás körülbelül 10,6%-át okozzák, és halálozási 

aránya 100.000 lakosra vetítve 45,6 főre esik. A stroke-ok többsége ischaemiás 

(körülbelül 80%), és ezek többsége az agyi artériás véráramlással kapcsolatos 

problémákhoz kapcsolódik; a vénás elégtelenséghez vezető ischaemiás stroke 

sokkal kevésbé gyakori. A fennmaradó 20% vérzéses stroke. Elengedhetetlen 

tudnunk, hogy vérzéses stroke esetén ellenjavallt az intravénás trombolízis. A natív 

CT scan több okból vált elsődleges képalkotó módszerré az akut stroke 

értékelésében. Először is, a CT széles körben elérhető, míg az MR nem. Másodszor, 

a modern berendezéseken másodpercek alatt elvégezhető egy natív CT. 

Harmadszor, a CT-t jobban tolerálják azok, akik klausztrofóbiában szenvednek. 

Végül, az alapvető képalkotó kérdés megválaszolásának eszközeként, – hogy az 

akut stroke ischaemiás vagy vérzéses, – a CT nagyon pontos és gyakran azonosítja a 

korai ischaemiás elváltozásokat közepesen súlyos stroke-ban, míg az enyhe stroke-

ban szenvedő betegek kismértékű ischaemiás elváltozásait nehezebben, de szintén 

képes felismerni. [25] 
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Vérzéses stroke 

Gyors, szenzitív és specifikus neurológiai képalkotó eljárásra van szükségünk 

ahhoz, hogy pontosan diagnosztizálni lehessen a vérzéses stroke-ot. Az akut vérzés 

magas denzitású területként ábrázolódik a CT képen. Az idő múlásával azonban a 

subacut fázisban az elváltozás denzitása csökken, majd a krónikus fázisban a 

liquorral azonos denzitású lesz. [26] Ha a natív CT képeken kiderül, hogy vérzéssel 

állunk szemben, a lehetséges kezelések közé tartozik a hematoma műtéti 

megoldása. Azonban a sebészeti kezelés szerepe supratentorialis vérzés során 

vitatott, a publikált tanulmányok eredményei ellentmondásosak. Az endovaszkuláris 

terápiát coil embolizációval, a sebészeti beavatkozás alternatívájaként egyre 

nagyobb sikerrel alkalmazzák, habár még mindig fennáll annak a vitája, hogy végső 

soron, mely kezelés a jobb. Az INTERACT-módszer (Intensive Blood Pressure 

Reduction in Acute Cerebral Hemorrhage Trial), azaz az intenzív 

vérnyomáscsökkentés szintén nagyon hatásos lehet. [27] 

Ischaemiás stroke 

Akut ishaemiás strokeban a natív CT vizsgálatot arra használják, hogy kizárják az 

agyi vérzést és a kiterjedt agyi infarktus korai jeleit, mielőtt egy beteget intravénás 

trombolízissel kezelnének. Mivel az intravénás trombolízis gyakran nem képes 

rekanalizálni a nagy vérrögök által elzárt ereket és a mechanikai trombektómás 

eszközök egyre inkább alkalmazásra kerülnek ezekben az esetekben, a rögök 

helyzetének és méretének felmérése elengedhetetlen a legjobb terápia kiválasztása 

miatt. [28] A modern CT vizsgálatnak tartalmaznia kell a CT angiográfiát és a 

perfúziós CT-t is a natív CT mellett. A CT angiográfia ábrázolja az elzáródás 

pontos helyét, segít megállapítani a kollaterális véráramlást, és segíti karakterizálni 

a carotisok ateroszklerotikus betegségét. A perfúziós CT megállapítja az ishaemiás 

szövetet (penumbra) azáltal, hogy megnövekedett átlagos áthaladási időt mutat 

csökkent agyi vérátfolyással (CBF), normál vagy megnövekedett agyi vértérfogattal 

(CBV). Az érintett betegeknél egy erre szolgáló teljes CT protokoll (natív CT, CT 

angiográfia és perfúziós CT) gyorsan és könnyen elkészítendő, amit a radiológusok 

elemeznek. [29]  
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1. ábra – Stroke lehetséges vizsgálati algoritmus [29] 
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Jelen CT-vel végzett akut stroke tanulmány magában foglal egy natív koponya CT 

vizsgálatot egy CT angiográfiát az aortaívtől a koponya tetejéig, egy CT perfúziós 

mérést és egy kontrasztos koponya CT vizsgálatot, amely az agyi parenchyma 

azonos területeiről folyamatosan ismételt képek mintavételezését jelenti. Egyes 

központok adnak még egy alacsony dózisú CT permeabilitási állapot vizsgálatot a 

CT perfúziós vizsgálat végéhez annak érdekében, hogy meghatározzák az esetleges 

mikrovérzéseket. A tanulmány célja az volt, hogy egy hagyományos, akut stroke 

esetén alkalmazott teljes CT-protokoll során meghatározzák az ionizáló sugárzás 

dózisát. A képalkotást egy 64 szeletes CT scanerrel végezték (General Electric, 

Lightspeed VCT). [30] 

 

Sorozat Vizsgálati régió Szeletvas-

tagság 

Kontraszt-

anyag 

Technikai 

faktorok 

natív CT koponyaalaptól 

a koponyatetőig 

5 mm nincs posterior fossa 

140 kV, 320 mA 

cerebrum 120 

kV, 300 mA 

1 s rotációs idő 

CT angiográfia aortaívtől a 

vertexig 

0,625 mm 5 ml/s, 80 

ml összesen 

140 kV, Auto mA 

0,6 s rotációs idő 

CT perfúzió 8 szelet a basalis 

ganglionok 

szintjében 

5 mm 5 ml/s, 40 

ml összesen 

+ 40 ml 

sóbólus 

80 kV, 190 mA 

89 kép/szint, 

összesen 712 kép 

1 s rotációs idő  

CT permeabilitás ugyanazon 8 

szelet, mint a 

perfúziónál 

5 mm nincs 80 kV, 190 mA 

4 s késleltetés a 

CT perfúzió után 

6 kép/szint, 

összesen 48 kép 

1 s rotációs idő 

kontrasztos CT koponyaalaptól 

a koponyatetőig 

5 mm nincs posterior fossa 

140 kV, 320 mA 

cerebrum 120 

kV, 300 mA 

1 s rotációs idő 

2. ábra − Akut stroke CT protokoll technikai faktorai [30] 
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A protokoll az 2. ábra szerint leírt technikai jellemzőkkel a következőket 

tartalmazza: 

1. natív CT, amely a koponya alapjától a koponya tetejéig (vertexig) tart, és a 

supraorbitalis síkra döntött gantry-vel készül, 

2. CT angiográfia, az aortaívtől a vertexig gantry döntés nélkül,  

3. CT perfúzió, a basalis ganglionok legalacsonyabb szintjén,  

4. perfúzió utáni alacsony dózisú (low-dose) CT permeabilitási állapot 

mérése  ugyanazon területről,  

5. kontrasztos CT, amely azonos paraméterekkel készül, mint a natív CT.  

Kontrasztanyagként az Omnipaque 300-at rutinszerűen alkalmazták, helyette akkor 

használtak Visipaque 270-et, ha a beteg kreatininja ismeretlen volt, vagy meg volt 

emelkedve. [30] 

Több mint 18 hónapos periódusban alkalmazták ezt a protokollt és leletezték a 

képanyagot az intézményben ahhoz, hogy be lehessen vonni a tanulmányba. A 

vizsgálatok a PACS rendszer keresési lehetőségeivel azonosíthatóak. [30] 

Annak érdekében, hogy megbecsüljék az akut stroke CT protokoll során a 

pácienssel közölt ionizáló sugárzás dózisát, a DLP-t használták. A fej- és nyaki 

számítások külön lettek választva a CT angiográfiás vizsgálatoktól. A dózisjelentés 

tartalmazza a sorozat számát, a scan módot, a scan tartományt (mm), a CTDIvol 

értéket (mGy), a DLP értéket (mGy*cm) és az egyes leképzett fantomok (16 vagy 

32 cm) méretét. A DLP (mGy*cm) a scan hosszának és a gyártó által meghatározott 

fantom általi CTDIvol értéknek a terméke, mely meghatározza az mGy-ben leadott 

dózist bármelyik leképzett pontra. Ha dózismodulációt alkalmaznak, a scanner 

figyelembe veszi a dózis változását a CTDIvol kiszámításakor. Az egyes vizsgálatok 

minden komponensének DLP értékei dózisjelentésekből ismertek, amiket a gyártó 

szoftvere generált. Az 3. ábra egy tipikus dózisjelentést mutat be. [30] 
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3. ábra – Példa dózis jelentésre (DoseReport). A 2. sorozat a natív koponya CT (mely még két 

részre van osztva régió szerint: supratentorialis és posterior fossa), a 3. sorozat a CT 

angiográfia, a 4. sorozat a CT perfúzió (egy cine sorozattal), és az 5. sorozat a kontrasztos 

koponya CT (hasonlóan két részre osztva, mint a natív). [30] 

A teljes test effektív dózis ezután lett kiszámolva. Ez a dózis a leképzett szervek 

biológiai érzékenységét veszi figyelembe és minden vizsgálatra a DLP-ből lett 

kiszámolva az adott koponya és nyaki CT-re megadott érvényes dóziskonverziós 

faktor használatával. Ezek a konverziós faktorok figyelembe veszik a vizsgált 

régióban jelen levő sugárérzékeny szerveket. Például a nyaki konverziós faktor 

figyelembe veszi a pajzsmirigy sugárérzékenységét, ez a nyak legsugárérzékenyebb 

szerve − valójában a nyak effektív dózisának körülbelül 80%-a a pajzsmirigy 

sugárérzékenységének tulajdonítható. A koponyához használt konverziós faktor 

0,0021 mSv/ mGy*cm volt,  a nyakra alkalmazott konverziós faktor pedig 0,0048 

mSv/ mGy*cm. A natív koponya CT-nél, a CT perfúziónál, a CT permeabilitás 

vizsgálatnál, valamint a kontrasztos koponya CT-nél a koponya konverziós faktora 

volt alkalmazva. A CT angiográfia esetében 0,00345 mSv/mGy*cm konverziós 

faktort alkalmaztak, amely a nyak és a fej konverziós faktorainak átlagértéke, mivel 

a CT angiográfia által ábrázolt területnek körülbelül a fele a nyaki régiót érinti, a 

másik fele pedig a koponya területét. [30] 

Sorozat Típus CTDIvol 

(mGy) 

DLP 

(mGy*cm) 

Fantom 

(cm) 

1 Topo - - - 

2 Szeletes 90.17 1037.54 Fej 16 

2 Szeletes 59.04 370.55 Fej 16 

3 Helikális 32.22 1099.64 Test 32 

4 Cine 588.50 2354.00 Fej 16 

4 Szeletes 13.08 52.31 Fej 16 

4 Szeletes 13.08 52.31 Fej 16 

4 Szeletes 13.08 52.31 Fej 16 

4 Szeletes 13.08 52.31 Fej 16 

4 Szeletes 13.08 52.31 Fej 16 

4 Szeletes 13.08 52.31 Fej 16 

5 Szeletes 90.17 613.09 Fej 16 

5 Szeletes 59.04 555.82 Fej 16 

- Smart Prep - 9,24 - 

                                                 Össz DLP: 6353.74 
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Az értékelésbe bevont 95 beteg közül 45 (47%) fő volt nő, és 50 (53%) férfi. Az 

átlagéletkor 71 év volt, 22 és 97 éves kor között. A nők átlagos életkora 73 év volt, 

a férfiaké pedig 68 év. Minden beteg NIHSS-je (National Institute of Health Stroke 

pontozó Skála, a stroke súlyosságának felmérésére) 8 vagy annál nagyobb volt. A 

betegek 9,4%-ánál a szemlencse a CT perfúziós képalkotás síkjába esett. A teljes 

protokollra az átlagos DLP 6790,0 mGy*cm ± 722,5 [SD] volt. Az effektív dózisok 

11,8 és 27,3 mSv közöttiek voltak, az átlagos effektív dózis 16,4 ± 2,4 mSv volt. Az 

átlagos DLP és az átlagos effektív dózis a natív koponyára 1,277,8 ± 124,2 

mGy*cm és 2,7 ± 0,3 mSv volt. Az átlagos DLP és az átlagos effektív dózis a 

posztkontrasztos sorozatnál 1257,4 ± 113,9 mGy*cm és 2,6 ± 0,2 mSv volt. Az 

effektív dózis nagyságához legjobban a CT angiográfia, valamint a CT perfúziós és 

permeabilitási vizsgálat járult hozzá. A koponya és a nyak CT angiográfiájának 

átlagos effektív dózisa 5,4 ± 2,2 mSv (1,6 mSv a koponya és 3,8 mSv a nyak 

esetében) és az átlagos DLP értéke 1,565,4 ± 647,5 mGy*cm volt. A CT perfúziós 

vizsgálat átlagos effektív dózisa 4,9 ± 0,0 mSv és átlagos DLP értéke 2,663,6 ± 5,0 

mGy*cm volt. Az eredményeket a 4. ábra foglalja össze. Az effektív 

dózistartományokat az 5. ábra mutatja be. [30] 

 

Vizsgálat fajtája 
Átlag DLP 

(mGy*cm) 

Átlag effektív dózis 

(mSv) 

Natív CT 1,277.8 ± 124.2 2.7 ± 0.3 

CT angiográfia 1,565.4 ± 647.5 5.4 ± 2.2 

CT perfúzió 2,663.6 ± 5.0 4.9 ± 0.0 

CT permeabilitás 313.9 ± 0.0 0.7 ± 0.0 

Posztkontrasztos CT 1,257.4 ± 113.9 2.6 ± 0.2 

Smart Prep 20.6 ± 18.7 0.1 ± 0.1 

Teljes vizsgálat 6,790.0 ± 722.5 16.4 ± 2.4 

 

4. ábra – Átlag DLP és átlag effektív dózis értékek a teljes akut stroke CT protokollban [30] 
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5. ábra – Az effektív dózisok megoszlása (x tengely) a 95 db akut stroke CT vizsgálat során (y 

tengely) [30] 

A teljes CT protokolljuk az akut stroke képalkotása során átlagosan 16,4 mSv 

effektív dózist jelentett. Ez a dózis magas a többi CT protokollhoz képest. Az akut 

stroke képalkotásból származó sugárzás rövid távú hatása ritka. A hagyományos 

angiográfiás vizsgálatokon túl sorozatos CT perfúziós vizsgálatokon átesett 

betegeknél három esetben jelentettek be hajhullást. Ezek a betegek más eljárások 

következtében is kaptak sugárterhelést, nem csak egy CT protokollt alkalmaztak 

náluk az akut stroke képalkotáshoz. A akut stroke CT képalkotásból származó 

sugárzás hosszú távú hatásai nem teljesen ismertek. A Hirosimai atombomba 

adatokból származó kis dózisú kockázati becslések alapján 5 és 50 mSv közötti 

effektív dózis a rákos mortalitás fokozott kockázatával jár. Az atombombázások 

adatai részben hibásak lehetnek, mivel ezek az egyének tartósan több szennyező 

anyagnak voltak kitéve, beleértve a sugárzást is. Az ipari expozíciós kockázati 

adatok azonban összehasonlíthatóak az atombomba adatokkal. Az NCRP (National 

Council on Radiation Protection and Measurements) becslése szerint a halálos 

kimenetelű rák kockázata 5%/Sv. Ez alapján, a 16,4 mSv átlagdózis 1200 beteg 

közül körülbelül 1 esetben halállal végződő rákot okozna. Ebből következően 

nagyon fontos a CT stroke képalkotásnak és alternatívájának, az MR-rel történő 

képalkotásnak a megfontolt alkalmazása a fiatalabb populációban, mivel náluk az 

ionizáló sugárzásnak fokozott kockázata van. Az MR is helyettesítheti a CT-t, ha a 
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stroke súlyossága enyhe, és ha intervenciós beavatkozás nem valószínű vagy 

ellenjavallt. Az MR akut stroke képalkotás hasonló adatokat szolgáltathat, beleértve 

az MR angiográfiát, az MR perfúziót és az MR permeabilitás mérést. Az MR-nek 

az a fő előnye, hogy a diffúzió súlyozott szekvencia a legpontosabban mutatja ki az 

infarktust, 95 %-os szenzitivitással. Az MR perfúzió fő előnye pedig a 

kontrasztanyag adásának elkerülése. [30] 

Vannak olyan technikai módosítások a CT stroke protokollok kapcsán, amelyek 

csökkenthetik a dózist. Wintermark és társai összehasonlították a 80 kV-tal végzett 

CT perfúziót a 120 kV-tal végzettel. A kontraszt fokozódása, valamint a szürke és 

fehér állomány elkülönítése javult, míg a sugárzás dózisa 2,8-szor kisebb volt. 

Hirata és társai kimutatták, hogy a dózis csökkenthető a CT perfúzió során  a 

mintavétel régiójának, illetve szeletszámának csökkentésével, valamint képek 

kihagyásával. Ezután lineáris interpolációval létre lehet hozni az interpolált képeket 

a rések kitöltéséhez. Ez 33%-ról 58%-ra csökkentette a potenciális dózist. Smith és 

társai a koponya CT és a CT angiográfia protokolljainál dózismodulációs 

technikákat alkalmaztak az ALARA-elvet használva, hogy 60,9%-os 

dóziscsökkenést érjenek el. A szerzők is kísérleteztek hasonló ALARA 

technikákkal a dózis csökkentése érdekében, olyan módon, hogy a CT perfúzió 

során a csőáram értékét 70 mA-re csökkentették. A vizsgálati CT scannereket is 

programozták, hogy limitálják a maximum mA-t a CT angiográfia során, amikor a 

mA modulációs szoftver használva van. A mA maximális határértékének 

programozása megakadályozza, hogy a CT készülék a mA-t rendkívül magasra 

emelje a vastagabb testrészeknél, mint például a vállak és a koponyabázis 

régiójánál. A dóziscsökkentés lehetséges módja még a kontrasztos koponya CT 

elhagyása. Ez 16%-kal csökkenti a dózist anélkül, hogy a legtöbb esetben a 

klinikailag releváns adatokat veszélyeztetné. Igaz, a kontrasztos koponya CT-nek 

van némi értéke az agydaganatok kimutatásában, ami okozhat stroke-ot utánzó 

tüneteket. A kontrasztos koponya CT lehet a haematoma terjedésének előrejelzője 

is, viszont könnyen kihagyható azokban az esetekben, amikor nem áll fenn daganat 

gyanúja a natív CT alapján vagy ha a CT angiográfia során nem ábrázolódik vérzés. 

A CT angiográfiás dózis csökkenthető a scannelési hossz korlátozásával is. Ezt 
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limitálva a C4 csigolyatesttől a Willis kör tetejéig (az aortaívtől a koponya tetejéig 

történő scannelés helyett) több, mint 50%-kal csökkenthetjük a dózist, ha tudható, 

hogy az alsó nyaki szakasz és a koponya felső része további scannelése nem ad 

plusz információt. Nem valószínű, hogy ez az eljárás jelentős mértékű képi 

információt hagyna ki, mivel az akut stroke kialakulásában a legjelentősebb 

patológiák a nyaki carotisok bifurkációja és Willis kör proximális része között 

fordulnak elő. A pitch fordított arányban járul hozzá a dózishoz. A CT angiográfia 

során a pitch növelése csökkenti a dózist. Ebben a tanulmányban a pitch értéke 

0.969:1 volt. A pitch értékének 1 fölé növelése csökkenti a dózist anélkül, hogy 

jelentősen rontaná a scannelés minőségét. A ganrty rotációs idejének csökkentése 

szintén hozzájárul a dóziscsökkentéshez. A CT permeabilitás vizsgálat kis dózist ad 

hozzá a protokollhoz. Ennek jelentősége a jövőbeni vérzés kialakulásának 

előrejelzésében rejlik. Ha a kezdeti képalkotás során nem észlelnek stroke-ot vagy 

csak kismértékű, akkor a permeabilitás elhagyható, mivel nem valószínű, hogy 

jelentős vérzés lép majd fel. Az összes CT sorozat dózisa csökkenthető a mA 

csökkentésével. Ezt azonban ki kell egyensúlyozni a megnövekedett zajjal. A 

tanulmány óta e dóziscsökkentési technikák fokozatosan megvalósultak, miközben 

monitorozva van a képzaj. [30] 

Míg a CT képalkotás előnyei az akut stroke képalkotása során magukba foglalják a 

készülék gyors rendelkezésre állását, a rövid mintavételezési időt és a vérzés 

detektálásának érzékenységét, a hátrányok közé tartozik a nagyobb mértékű 

ionizáló sugárzásnak a pácienssel történő közlése. Az akut stroke CT képalkotás 

fontos anatómiai és fiziológiai adatokat szolgáltat, amelyek segítik a döntéshozatalt 

a kezelés során. A sugárdózisok magasak, de egyensúlyban kell lenniük a vizsgálat 

során a beteg számára nyújtott előnyökkel. A protokollt a radiológusnak 

figyelemmel kell kísérnie, páciensre szabottnak kell lennie, nem pedig rutinszerűen 

kell elvégezni. A posztkontrasztos CT és a CT perfúzió kihagyása csak akkor 

lehetséges, ha a diagnózis felállításához nem hordoznak elég többletinformációt. 

Ami még nagyon fontos a dóziscsökkentés szempontjából, hogy a CT-t teljesen el 

lehet kerülni, és az MR képalkotással lehet helyettesíteni. Számos központban 

azonban az MR kevésbé hozzáférhető, vagy egyáltalán nem áll rendelkezésre. 
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Sajnálatos módon a betegekkel kapcsolatos tényezők miatt, mint például a 

pacemaker jelenléte, a beteg nyugtalansága vagy a hemodinamikai instabilitás, az 

akut vészhelyzetben lévő strokeos betegek legfeljebb 20%-ánál nem lehet 

megvalósítani az MR képalkotást. [30] 

Egy másik tanulmány az 6. ábra szerinti paramétereket alkalmazza akut stroke 

esetében a natív koponya CT során: 

6. ábra – Allegheny Health Network stroke natív koponya CT protokoll [31] 

A stroke kezdetét követő első 3 órában a natív koponya CT érzékenysége 20% alatt 

van; az első 24 órában az érzékenység 57–71%. [31] 

A CT-t gyakran kritizálják a sugárzás és a jód tartalmú kontrasztanyag használata 

miatt. Mindazonáltal a CT perfúziós vizsgálat után még nem jelentettek be 

veseelégtelenséget. A 7. ábra szerinti paramétereket javasolja egy következő 

tanulmány. A CT perfúziónak 95%-os pontossága van a supratentoriális területen 

bekövetkezett stroke körvonalazásában, annak korlátozott területi lefedettsége 

ellenére (általában 20-40 mm szeletvastagság). [32] 

7. ábra – Ajánlott CT perfúziós protokoll [32] 

 

 

Scan típusa Helikális 

Scan vizsgálati régiója Koponyaalaptól a koponyatetőig 

kV/mA/rotációs idő/care dose 120 kV/300 mA/1.0s/igen 

Szelet 5.0 mm 

Pitch 0.6 

Rekonstrukció 5 mm*5 mm/H30s medium 

smooth/cerebrum (WW80/WL35) 

kV 80 

mAs 100 

FOV  24 cm 

Szeletek  Párhuzamosak a kemény szájpaddal 

Kontrasztanyag Nagy koncentrációjú (350-370 mg/ml)  

alacsony ozmolalitású/izoozmoláris 

Kontrasztanyag mennyisége 35-50 ml (20-40 ml sóbólussal utána) 

Flow 4-6 ml/s, a sóbólusé ugyanez 
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3.3.2. Mellkas 

3.3.2.1. Pulmonális embólia 

A pulmonális embólia vagy tüdőembólia viszonylag gyakori érbetegség. Akkor 

fordul elő, amikor a szisztémás vénás rendszerben a vérrögök felszabadulnak és a 

tüdőartériákba vándorolnak, teljesen vagy részben elzárva a véráramlást a 

tüdőparenchyma felé. A myocardialis ischaemia és a stroke után a harmadik 

leggyakoribb szív- és érrendszeri halál okozója a tüdőembólia, mely egy 

potenciálisan halálos állapot, amely jelentős morbiditással és mortalitással 

jellemezhető. Magas halálozási arányt mutat, és a kórházi halálesetek 5–10%-át 

adja. Az esetek 22%-ában nem diagnosztizálják a halál előtt. Nem specifikus jelei 

és tünetei, mint például a mellkasi fájdalom vagy a légszomj, ami a tüdő, a pleura, a 

szív és a gyomor-bél traktus más betegségeire is utalhat, a diagnózist felállítását 

nagyban nehezítik. Azonnali és pontos felismerése nagymértékben befolyásolja a 

beteg életét, ezért fontos, hogy gyorsan és precízen diagnosztizálják. [33] 

A tüdőembólia diagnózisa a radiológiai képalkotásra támaszkodik, a multidetektor 

CT nagy térbeli és időbeli felbontása lehetővé tette a CT pulmonális angiográfiát 

(CTPA) helyettesítve a perfúziós szcintigráfiát és a katéteres angiográfiát. A CT 

angiográfia jelentős diagnosztikai képalkotó eljárássá vált tüdőembólia gyanúja 

esetén, annak diagnosztizálásában 83%-os érzékenységet és 96%-os specificitást 

mutat. A költséghatékonyság és a legtöbb intézmény 24 órás rendelkezésre állása a 

CTPA elöljáró használatát eredményezte. A CT technológia legújabb fejlesztései 

rövidítették a felvételi időt kevesebb, mint 2 másodpercre, és viszonylag 

mozgásmentes képeket biztosítanak a légszomjban szenvedő betegeknél, ami 

gyakori tüdőembóliakor. A CTPA képes a vérrög közvetlen megjelenítésére, 

valamint az alternatív diagnózisra vonatkozó további információkat tud szolgáltatni. 

[33] 

A sugárzási kockázat különösen fontos a nem életveszélyes tüdőembóliás 

betegeknél és a fiatal egyéneknél, különösen a nők esetében, mivel ők 

érzékenyebbek a sugárterhelésre, különösen a vizsgált területbe eső emlőszövet 

miatt. A megfelelő klinikai indikációval járó CTPA kockázat-előny becslése 
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azonban még a nőknél is preferálja a vizsgálat alkalmazását. A CT vizsgálati 

protokollokat és technikákat optimalizálni kell a scanneléshez kapcsolódó sugárzás 

korlátozására. Az effektív dózis csökkentése vizsgálatonként a populáció dózisának 

általános csökkenéséhez vezet. [33] 

Jelen tanulmány írói a vizsgálat során összehasonlították az osztályukon használt 

két CT pulmonális embólia protokollhoz kapcsolódó sugárterhelést. Az első 

protokollt 2014-ben alkalmazták, amely egy hagyományos bolus tracking technikát 

alkalmazó CT protokoll, a második pedig egy késleltetett bolus tracking protokoll 

volt, amelyet 2015-től alkalmaztak. A tanulmányba 120 beteg lett vakon 

kiválasztva, az első csoportban 60 beteget a 2014-es protokoll szerint, a második 

csoportban szintén 60-at pedig a 2015-ös protokoll szerint vizsgáltak meg. Minden 

páciens egy 64 szeletes CT-vel volt megvizsgálva (Light Speed VCT GE 

Healthcare). A scannelési paraméterek a következők voltak: 512*512 mátrixméret, 

80-120 kV-os csőfeszültség, pitch 1,375, 0,6 s rotációs idő. Minden sorozat 

légzésvisszatartásban készült caudocraniális irányban, a posterior phrenicocostalis 

szöglettől a tüdőcsúcsig. A betegek 40-100 ml jódozott kontrasztanyagot kaptak 

350 mg/ml koncentrációval (Ominpaque 350-GE Healthcare vagy Xenetix 350-

Guerbet), 5 ml/s flow-val. 2014-ben konvencionális bolus tracking technikát 

alkalmaztak, mely során figyelték a tüdőartériában a maximális kontraszthalmozást, 

majd indult a mérés. A 2015-ös protokoll viszont eltért annyiban, hogy itt 5 

másodperc kivárási idő volt a bolus tracking scan megkezdése előtt. Mivel a 

kontrasztanyag úgysem éri el a tüdőartériát az első 5 másodpercben, így a scannelés 

ebben az időben teljesen felesleges plusz sugárterhelést jelent a betegnek. [33] 

A 2014-es protokollal vizsgált csoport átlagos CTDIvol értékei, átlagos DLP értékei 

és az effektív dózisok is szignifikánsan magasabbak voltak, mint a 2015-ös 

protokollal vizsgáltaknál, ezen adatokat a 8. ábra szemlélteti.  Az átlagos effektív 

dózis az első csoportban 5,4 mSv volt, a másodikban 3,3 mSv. A második csoport 

átlagos effektív dózisa 39%-kal volt alacsonyabb, mint az első csoporté. [33] 
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 Hagyományos bolus 

tracking 

Késleltetett bolus  

tracking 

Átlag életkor 48.77(±16.79) 53.10(±18.41) 

Pozitív embólia (%) 16 (26.7) 11(18.3) 

CTDIvol (mGy) 73.84(±31.19) 46.33(±18.57) 

DLP (mGy*cm) 387.19(±87.46) 242.49(±90.89) 

Effektív dózis (mSv) 5.4(±1.2) 3.3(±1.2) 

8. ábra – Adatok és eredmények összehasonlítása (átlagos életkor, pozitív embólia, CTDIvol 

érték, DLP érték, effektív dózis értéke) [33] 

Ezen kívül az effektív dózis csökkenése nem befolyásolta a képminőséget, mivel a 

scannelési paraméterek egyikében sem volt változás. Az effektív dózis csökkenését 

csak az expozíció 5 másodperces késleltetése okozza a kontrasztanyag beadása után, 

ahelyett, hogy azonnal elindulna a scannelés. Ez az 5 másodperc az az idő, ami alatt 

a kontrasztanyag áthalad az injektorból a tüdőartériába, ami nem hasznos 

képalkotás szempontjából és sugárterheléssel is jár. [33] 

Számos megközelítést alkalmaznak a kontrasztanyag és a sugárdózis csökkentésére, 

beleértve a magas pitch értékeket és az alacsony csőfeszültségű mintavételezést, 

illetve az iteratív rekonstrukciót. Újszerű módszerek a leképzésben, feldolgozásban 

és az adatok elemzésében CTPA során, vagy mint a dual energy CTPA, javítják a 

képminőséget és a diagnosztikai pontosságot, valamint többlet információt 

biztosítanak a prognózishoz és a betegek kezeléséhez. A pulmonális CT angiográfia 

vizsgálat alapvető célja az, hogy magas kontraszthalmozású képeket biztosítson a 

tüdő artériás keringéséről, ideális esetben minimális mennyiségű kontrasztanyaggal 

a vena cava superiorban (ami csíkos műterméket eredményezhet) és a lehető 

legalacsonyabb kontrasztanyag felhasználásával. Hasonlóképpen, a dózist is 

minimalizálni kell, miközben törekedni kell a képzaj elfogadható szinten tartására, 

valamint a scannelési időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie a mozgási 

műtermékek minimalizálása végett. [34] 

A megadott kontrasztanyag térfogata ideális esetben betegspecifikus, figyelembe 

veszi a testalkatot és adott esetben a nem megfelelő vesefunkciót. A kontrasztanyag 

időzítés meghatározható bolus tracking segítségével a truncus pulmonalisba 

helyezett ROI-val. Egyes központok triple-rule-out CT vizsgálatokat készítenek, 
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melyeknél EKG-val szinkronizált leképzés történik a mellkasról azzal a céllal, hogy 

kizárják az akut mellkasi fájdalom három fő okát: pulmonális embólia, akut aorta 

szindróma és akut coronaria szindróma. Ez a technika nagyfokú diagnosztikai 

pontosságot mutatott az embólia detektálásában. Több tanulmány arra utal, hogy a 

pulmonális CT angiográfiás leképzésnek belégzés utáni légzésszünetben kéne 

készülnie és néhány arról is ír, hogy a szabad légzés közbeni leképzés is 

használható képekhez vezethet, ha magas pitch értéket használunk. Dual energy CT 

(DECT) használatával két egyidejű vagy közel egyidejű adathalmaz kapható 

különböző röntgenenergiák (csőfeszültség) használatával. Fontos, hogy a dózis nem 

magasabb, mint a standard single energy pulmonális CT angiográfia során. A 

DECT angiográfia számos lehetséges előnnyel rendelkezik, mint például a szövetek 

differenciálása az eltérő energiájú röntgensugarak eltérő attenuációs képességeinek 

köszönhetően. [34] 

Tehát a szövetek eltérő sugárgyengítési jellemzőket mutatnak a különböző 

röntgensugár energiákon, és a DECT kihasználhatja ezt a jelenséget, hogy 

elkülönítse a specifikus szöveteket; dual energy pulmonális CT angiográfia esetén 

egy úgynevezett jódtérképet lehet a standard képekre helyezni, így létre tudunk 

hozni egy dual energy perfúziós térképet. Ez a tüdőszcintigráfiával analóg 

jódperfúziós tüdőszövetet mutat, és lehetővé teszi a pulmonális embólia által 

érintett erekre disztális parenchymális perfúziós hiány vizuális értékelését. Ezek a 

térképek jelentős értékkel bírnak az elzáródással nem járó embóliák azonosításában 

és értékelésében, és az azt követő kockázatok mérlegelésében. Habár igen ígéretes, 

ez a technika jelenleg csak néhány speciális központra korlátozódik világszerte, és 

még nem engedélyezett klinikai használatra az Egyesült Államokban. Függetlenül 

attól, hogy single- vagy dual energy leképzési technikákat alkalmaznak, a 

pulmonális CT angiográfia növekvő kihasználása mélyreható erőfeszítéseket tett a 

sugárdózis és kontrasztanyag mennyiségének csökkentésére. [34] 
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A csőfeszültség csökkentése CT vizsgálatok során gyakran a leghatékonyabb 

módszer a sugárdózis csökkentésére, de sajnos a képzajt növeli. Az alacsonyabb 

csőfeszültség a jód nagyobb mértékű gyengítéséhez is vezet, mivel a csökkent 

szöveti áthatoló képesség és a kisebb energiájú röntgensugarak nagyobb 

fotoelektromos hatása nagyobb kontrasztfokozást eredményez, így lehetővé teszi a 

kontrasztanyag mennyiségének csökkentését. Bár a legújabb vizsgálatok 

kimutatták, hogy a kontrasztanyaghoz köthető akut vesekárosodás kockázata 

alacsony CT vizsgálatok során, a  beadott jódtartalmú kontrasztanyag 

mennyiségének csökkentése továbbra is cél marad. Számos tanulmány vizsgálta az 

optimális kontrasztanyag allkalmazási protokollokat az alacsony csőfeszültségű 

leképzések beállításakor. A standard 120 kV-os CTPA-t összehasonlítva egy 100 

kV-os vizsgálattal, a sugárterhelés és a kontrasztanyag igény 33%-os csökkenéséhez 

vezetett. Az alacsony csőfeszültségű CT angiográfia javíthatja a központi és a 

perifériás artériák megjelenítését anélkül, hogy a képminőség lényegesen 

csökkenne, miközben a diagnosztikai pontosság megmarad. Az automata 

csőfeszültség-választó programok a betegek anatómiájának és testi méreteinek 

függvényében választhatják ki a dózis szempontjából kedvező kV beállításokat. A 

csőfeszültség beállításainak módosítását betegspecifikus alapon kell elvégezni, és 

az agresszív csökkentés sem lehetséges minden betegnél (különösen azoknál, 

akiknél ≥ 30 a testtömeg-index [kg/m
2
]) az emiatt kialakuló túlzott képzaj miatt. 

Ezek a programok hatékony és megbízható eszközként szolgálhatnak a 

csőfeszültség és a képminőség közötti megfelelő egyensúly biztosításához. [34]  

Különböző módosításokat vizsgáltak meg a standard kontrasztanyagot alkalmazó 

protokollban azzal a céllal, hogy javítsák a jód gyengítését, miközben csökkentik a 

kontrasztanyag szükséges adagját. Az optimális bólus időzítés rendkívül fontos az 

artériás kontraszthalmozás maximalizálásához, miközben ez csökkenti a vénás 

rendszerben a kontrasztanyag megjelenésének valószínűségét.. Általánosságban 

kétfázisú vagy háromfázisú injektálási protokollokat kell végrehajtani, hogy 

minimálisra csökkenjen a kontrasztanyag visszamaradása a vena cava superiorban. 

[34] 
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A nyers CT adatok iteratív rekonstrukcióval történő utófeldolgozása minden 

nagyobb CT készüléken elérhető, és bebizonyosodott, hogy csökkenti a 

műtermékeket és a képzajt. Ezért az iteratív rekonstrukció lehetővé teszi a 

sugárdózis csökkentését a képminőség fennmaradása mellett. Ohana és társai arról 

számoltak be, hogy az iteratív rekonstrukció single source dual energy CTPA-val 

kombinálva kiváló minőségű diagnosztikai képeket állít elő a single energy 

vizsgálatéval megegyező sugárterhelés mellett, miközben megőrzi az objektív és 

szubjektív képminőséget. A 80 kV-os, magas pitch értékkel rendelkező CTPA 

iteratív rekonstrukcióval használva a képminőség romlása nélkül 50%-kal 

csökkentheti a dózist, összehasonlítva egy standard pitch értéket használó, 100 kVp-

os CTPA-val, ami szűrt visszavetítéses rekonstrukciót használ. Az új hibrid modell 

alapú iteratív rekonstrukciós technikák várhatóan tovább csökkentik a sugárzási 

dózist 1 mSv alatti szintre. DSCT készülékek magas pitch értékkel rendelkező 

leképzést tesznek lehetővé, mivel a készülék geometriája egyértelműen biztosítja 

duplán a detektor lefedettségét a gantry körbefordulás alatt. Ez a technika 

csökkentheti a dózist, és javíthatja az időbeli felbontást, valamint a képminőséget 

azoknál a betegeknél, akik nem tudják követni a légvételi parancsokat. A jobb 

időbeli felbontás csökkenti a mozgási műtermékeket, és fokozhatja a 

kardiovaszkuláris struktúrák egyidejű értékelését. A zaj növekszik magasabb pitch 

érték használatával, ennek megfelelően az iteratív rekonstrukció a kompenzáció 

egyik kiegészítő eszköze. [34] 

Számos tanulmányban vizsgálták az iteratív rekonstrukciókkal, magas pitch 

értékkel, alacsony csőfeszültséggel készült leképzéseket, és az eredmények azt 

mutatták, hogy jelentősen csökkent a dózis anélkül, hogy veszélyeztetve lett volna a 

képminőség. Ezekkel a paraméterekkel egy CTPA kevesebb, mint 1 másodperc alatt 

végezhető el, mindössze 20–40 ml kontrasztanyagot felhasználva, és a képminőség 

is megfelelő lesz iteratív rekonstrukcióval kombinálva. Egy magas pitch értékű, 

helikális scan módú leképzés nyers adat alapú iteratív rekonstrukcióval kombinálva 

diagnosztikai minőségű képeket biztosíthat, a betegeknek kevesebb, mint 1 mSv 

effektív dózist okozva. [34] 
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A következő tanulmányban 50 beteget (A csoport: 31 nő és 19 férfi; átlagéletkor: 

70,3 ± 16,1 év; testtömeg-index: 25) vizsgáltak meg submillisievertes, standard 

pitch értékű CTPA protokollal, ultra alacsony dózisú kontrasztanyaggal. Másik 50 

beteget (B csoport: 25 nő és 25 férfi; átlagéletkor: 68,9 ± 14,8 év; testtömeg-index: 

27,3) pedig standard CTPA protokollal. Minden vizsgálatot egy második generációs 

DSCT-vel (Somatom Definition FLASH, Siemens Healthineers, Forchheim, 

Németország) végeztek. Topogrammot készítettek a páciensekről a nyaktól a has 

felső részéig (csőfeszültség: 100 kV, csőáram: 40 mA) anteroposterior irányban, 

fekvő helyzetben, emelt karokkal, légvétel utáni légzésszünetben. A bolus tracking 

helyzete (truncus pulmonalis szintje), valamint a scannelési tartomány (tüdőcsúcstól 

a phrenicocostalis szögletig) a topogrammon került meghatározásra. A bolus 

trackinghez egy szelet került leképzésre, mely lefedte a truncus pulmonalist (100 

kV, 20 mAs, 10 mm-es szeletvastagásg) egy körülbelül 1 cm
2
-es ROI-t használva. 

[35] 

Az A csoportban 25 ml iobitridolt (350 mg jód/ml, Xenetix 350, Guerbet, Roissy 

CdG Cedex, Franciaország) injektáltak, 4 ml/s flow-val, melyet 30 ml fiziológiás 

sóbólus követett ugyanolyan flow-val automata injektorral (Medrad Stellant, 

Medrad Inc., Warrendale, Pennsylvania, USA), míg a B csoportban 60 ml 

ugyanolyan kontrasztanyagokat injektáltak analóg módon. Amint a ROI-ban a 

denztiás értéke elérte a 90 HU-t, 5 másodperc múlva indult a mérés légvétel utáni 

légzésszünetben. Az összes vizsgálathoz automata csőfeszültség-választó programot 

használtak (Care kV, Siemens Healthineers, Forchheim, Németország) 80 kV-os 

referencia csőfeszültséggel az A csoportban és 100 kV-ossal a B csoportban. Az 

algoritmust „dózismoduláció kontrasztos angiográfiára optimalizálva”  módra 

állították be  (11. számú a 12 pontos skálán a CARE kV-nál), ami a 80 kV-os érték 

kiválasztását eredményezte az A csoport összes vizsgálatában és 100 kV-os értéket 

jelentett a B csoport összes vizsgálatában. Az automata csőáram modulációt (CARE 

Dose 4D, Siemens Healthineers, Forchheim, Németország) minden betegnél 

használták. [35] 
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Paraméter A csoport B csoport 

Detektor konfiguráció (mm) 128*0.6 128*0.6 

Pitch 1.2 1.2 

Rotációs idő (sec) 0.28 0.28 

Csőfeszültség (kV) 80 100 

Csőáram (mAs) 115 150 

Kontrasztanyag mennyisége 25 60 

9. ábra – Vizsgálati protokoll [35] 

A képek rekonstrukciójához a Sinogram Affirmed Iteratív Rekonstrukciót 

(SAFIRE, Siemens Healthineers, Forchheim, Németország) használtak az A 

csoportban 3-as erősséggel, a B csoportban 2-essel (a SAFIRE rendelkezésre álló 

erőssége: 1–5, ahol a nagyobb szám azt jelenti, hogy erősebb a zajcsökkentés). A 

képeket 1,5 mm-es szeletvastagságban és 1,0 mm-es rekonstrukciós intervallumban 

rekonstruálták egy I26s kernel segítségével. A CTDIvol – mely egy 32 cm-es 

fantomra volt kiszámítva a CT készülék által – és a DLP minden vizsgálatnál 

rögzítésre került. A DLP-t 0,014 mSv/mGy*cm-es konverziós tényezővel szorozták 

meg az effektív dózis becslésének kiszámításához. [35] 

A tüdőembólia hasonló gyakorisággal fordult elő mindkét képalkotó 

megközelítéssel (A csoport: 10 eset (20%); B csoport: 14 eset (28%)). Az embóliák 

diagnózisa kiváló volt. A CTDIvol, a DLP és az effektív dózis alapján az A 

csoportban a sugárterhelés szignifikánsan alacsonyabb volt. A B csoporthoz képest 

az A csoportban az effektív dózis 71%-kal alacsonyabb volt. (10. ábra) [35] 

A jelen tanulmány azt mutatja, hogy ez a protokoll lehetővé teszi a pulmonális 

artériák értékelését, úgy, mint az aorta ascendensét, a sugárterhelés 71%-os 

csökkenésével és a kontrasztanyag adagjának 60%-os csökkenésével. 

Vizsgálatukban a szignifikáns dóziscsökkentés a csőáram és a csőfeszültség 

csökkenésével volt elérhető. [35] 
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 10. ábra – Mindkét protokoll esetében a sugárdózis becslése [35] 

Számos vizsgálatban a CTPA alacsony kVp protokolljait vizsgálták: Wichmann és 

munkatársai összehasonlították a 70 kVp standard pitch protokollt a 100 kVp-os 

standard CTPA protokollal, mindkét esetben 70 ml kontrasztanyag adagolásával. 

Azt jelentették, hogy a standard CTPA protokollhoz képest az alacsony 

csőfeszültségű protokoll jelentős dózisbeli megtakarítást teszt lehetővé (0,95 ± 0,17 

mSv vs. 2,3 ± 0,7 Sv), miközben az SNR és CNR szempontjából hasonló objektív 

képminőséget tart fent. Boos és társai egy 70 kV-os alacsony pitch CTPA protokollt 

teszteltek 10 ml kontrasztanyag alkalmazásával és összevetették egy 120 kV-os 

magas pitch értékű, 70 ml kontrasztanyagot alkalmazó protokollal, és jelentős 

dózisbeli eltéréseket találtak a képminőség romlása nélkül (2.0 ± 0.6 mSv vs. 3.9 ± 

1.1 mSv). Ezekkel a közelmúltbeli alacsony csőfeszültségű standard pitch értékű 

CTPA vizsgálatokkal összehasonlítva a jelen tanulmánybeli vizsgálati protokoll a 

sugárzás dózisának (medián dózis: 0,7 mSv) és az alkalmazott kontrasztanyagnak a 

további csökkenését mutatta, miközben megőrizte a megfelelő képminőséget. [35] 

Ez a tanulmány azt bizonyítja, hogy a 80 kVp standard pitch értékű CTPA protokoll 

25 ml-es kontrasztanyaggal elegendő képminőséget érhet el, hogy kizárja vagy 

diagnosztizálja a pulmonális embóliát és az aorta ascendens dissectióját, miközben 

a sugárdózist körülbelül 71%-kal csökkenti. Ez a protokoll minden páciens számára 

alkalmazható lehet bármiféle korlátozás nélkül, beleértve a páciens testalkatát. 

Különösen előnyös a kontrasztanyag által kiváltott nefropátia kialakulására 

magasabb kockázatú betegeknél vagy a fiatalabb betegeknél, akiknél a sugárterhelés 

hosszú távú következményei magasabbak. [35] 

 

 A csoport B csoport 

 Medián Medián 

CTDIvol (mGy) 1,7 4,8 

DLP (mGy*cm) 47,5 172,0 

Effektív dózis (mSv) 0,7 2,4 
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3.3.3. Mellkas–Has 

3.3.3.1. Aorta dissectio 

Az aorta dissectio az aorta leggyakoribb akut vészhelyzete, ami gyakran a beteg 

halálához vezet. Egy közelmúltban végzett vizsgálat szerint a kórházba került 

betegek körülbelül egyharmadánál a haláleset oka a ruptúra volt. Az aorta dissectio 

előfordulási gyakorisága 2000-ben évente 2000 új eset volt az Egyesült Államokban 

és 3000 új eset Európában. A teljes eredményt a dissectio típusa és mértéke, 

valamint a kapcsolódó szövődmények jelenléte határozza meg; ezért a teljes aorta, 

elágazódások, valamint az iliacák és a proximalis arteria femoralisok értékelése 

ajánlott a kezelés tervezésében. A korai diagnózis és a kezelés elengedhetetlen a 

prognózis javításához. A páciensek klasszikusan akut megjelenésű, középtáji 

mellkasi fájdalmat érezhetnek, amely hátulról sugároz. A hasi fájdalom lehet a hasi 

szakasz érintettségének jele, míg az oliguria és az anuria a vese artériák 

érintettségének jele. [36] 

A dissectio az intima és az adventitia spontán hosszirányú szétválasztásának 

eredménye, mely következtében a vér a károsodott mediaba áramlik. Az intima 

szakadása lehetővé teszi a vér kiáramlását a valódi lumenből, így a vérrel megtöltött 

tér a media rétegében állumenné válik. Az állumenben a nyomás nagyobb, vagy 

ugyanakkora lesz, mint a valódi lumenben. A dissectio tovább terjedhet anterográd 

vagy retrográd irányba is. A nyomáskülönbségek miatt az állumen összenyomhatja 

vagy elzárhatja a valódi lument. Általánosságban elmondható, hogy a dissectio 

trombózissá alakulhat, elkezdhet kommunikálni a valódi lumennel kisebb 

nyílásokon keresztül, vagy az esetleges pericardiális, pleurális vagy peritoneális 

terekbe szakadhat. A dissectio típusát az intima szakadásának helye határozza meg. 

A DeBakey szerinti besorolás volt az első, amit 1965-ben javasoltak. Három fő 

típust fogadtak el: az I. és a II. típus az aorta ascendenst érinti, a III. típus ettől 

distalis dissectio. A DeBakey megkülönböztet még: IIIa típus, ahol a zsigeri ágakig 

vagy még azok felé is terjed a dissectio és IIIb, ahol lefelé terjed, érinti a hasi aortát 

és az iliacákat. Ez a besorolás rendkívül értékesnek bizonyult a XXI. században, 

mivel jelentősen befolyásolta a prognózist. [36,37] 
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A disszekciók egyszerűbb és elterjedtebb Stanford osztályozási rendszere a 

sebészeti beavatkozás szükségességén alapul. Az A típusú Stanford dissectio 

magában foglalja az aorta ascendenst, és érintheti az aorta descendenst. Ezek a 

típusú dissectiok az esetek 60–70%-át teszik ki, és általában sürgős sebészeti 

beavatkozást igényelnek, hogy megakadályozzák a terjedést az aorta-gyökre, 

pericardiumra vagy koszorúerekre. Kezelés nélkül 50%-nál nagyobb halálozási 

arányt mutatnak 48 órán belül. A B típusú Stanford dissectio a bal oldali arteria 

subcalvia distalis részétől terjed le az aorta descendensen és az esetek 30–40%-át 

teszi ki. A kezelés a magas vérnyomás kezelését jelenti, kivéve, ha a dissectio 

kiterjedése (pl. vég-szervi ischaemia vagy tartós fájdalom) okoz komplikációt, ami 

sebészeti beavatkozást igényelne. Az A típusú Stanford dissectio az I. és II. típusú 

DeBakey dissectio típusokkal egyenértékű, míg a B típusú Stanford pedig a IIIa És 

IIIb típusú DeBakey típusokkal. [36,37] 

A következő tanulmány célja az alacsony dózisú (100 kV) CT angiográfia 

diagnosztikai minőségének felmérése volt ultra alacsony mennyiségű 

kontrasztanyag (30 ml) alkalmazásával a mellkasi és hasi aorta értékeléséhez 256 

szeletes MDCT használatával. 67 beteg az aorta (és/vagy annak fő ágai) 

betegségének ismert betegsége vagy annak klinikai gyanúja miatt vett részt a 

tanulmányban. 41 vizsgálatot végeztek a mellkasi aortára és 26 a hasi aortára. Volt 

egy 35 főből álló kontroll csoport, aortabetegség klinikai gyanújával, őket standard 

CT angiográfia protokoll alkalmazásával prospektív módon értékelték, és 

összehasonlították a vizsgálati csoporttal. Náluk összesen 22 vizsgálatot végeztek a 

mellkasi aortára és 13 hasi aortára. Az összes páciens – beleértve a kontroll 

csoportba tartozó betegeket – 256 szeletes MDCT készülékkel történő vizsgálaton 

vett részt. (Brilliance iCT; Philips Medical Systems, Best, Hollandia). A vizsgálati 

paraméterek a következőek voltak:1 mm-es, 1 mm-es lépésköz, 128.000*0.625 

kollimáció; 0,915 pitch (a mellkasra 0,17), 0,4 s rotációs idő (0,27 s a mellkasnál), 

350 mm-es FOV, 512*512 mátrix. [38] 
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Az optimális intraluminalis kontraszthalmozás érdekében mindkét csoportban a 

scannelés kezdetét minden páciens esetében külön-külön bolus tracking technikával 

érték el, 120 HU szint felett indult a mérés, 5 és 7 másodperc közötti késleltetési 

idővel. Valamennyi betegbe a kontrasztanyagot egy kettős fecskendős injektorral 

(Medrad Stellant
®
, Medrad Inc., Pittsburgh, PA) injektálták. Mellkasi aorta 

vizsgálat esetén a ROI az aorta ascendens tetejébe volt helyezve, hasi aorta vizsgálat 

esetén a hiatus aorticusba, ahol az aorta áthalad a rekeszen. Az összes scant 

légzésszünetben készítették, amely a mellkasi aorta vizsgálatánál a claviculák felső 

szintjétől a hiatus aorticusig terjedt (teljes scan átlagos időtartam 6,2 másodperc; 

tartomány 5,4–7,1 s), hasi aorta vizsgálatánál pedig a hiatus aorticustól az arteria 

femoralis bifurcatiojáig (átlagos vizsgálati időtartam 2,9 s; tartomány, 2,1–3,8 s). A 

67 fős vizsgálati csoportot alacsony sugárdózisú protokoll alkalmazásával 

vizsgálták, 100 kV-tal és automata csőáram modulációval. Mindenkinek alacsony 

mennyiségű kontrasztanyagot (30 ml, Xenetix
®

 350, 350 mg/ml; Guerbet, Aulnay-

sous-Bois Franciaország) adtak be 4 ml/s flow-val, majd sóoldatot (50 ml) 

ugyanolyan flow-val. Ezen túlmenően a mellkasi aorta vizsgálatánál a szívpulzáció 

következtében a mozgási artefaktumok minimalizálása érdekében retrospektív 

elektrokardiogram (EKG) kapuzott protokollt használtak EKG-alapú csőáram 

modulációval. A szoftver automatikusan rekonstruálta az R-R intervallum alatt 

kapott adatokat, amit retrospektív kapuzással szerzett meg. [38] 

A kontroll csoportban standard CT angiográfia protokollt használtak mind a 

mellkasi, mind a hasi aorta vizsgálatánál, 120 kV csőfeszültséggel és automata 

csőáram modulációval. A mellkas CT angiográfia vizsgálatában is használták 

ugyanazt az EKG kapuzást. Ebben a csoportban összesen 80 ml kontrasztanyagot 

(Xenetix 350, 350 mgI/ml) adtak be 4 m/s flow-val, majd 50 ml sóoldatot 

ugyanolyan flow-val. A vizsgálandó területek ugyanazok voltak, mint a vizsgált 67 

fős csoportnál. A képeket ezután feldolgozták az MPR képek (szeletvastagság: 2 

mm, léptetés: 1 mm, standard smooth rekonstrukciós kernel), MIP képek és a VR 

képek előállításához. A sugárterhelés expozíciójának elemzéséhez a DLP-t 

(mGy*cm) és a CTDIvol-t (mGy) minden vizsgálatnál rögzítették. [38] 
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Paraméterek Vizsgálati csoport  

100 kV, 30 ml 

(átlagérték ± szórás) 

Kontroll csoport  

120 kV, 80 ml 

(átlagérték ± szórás) 

DLP mellkas 490 ± 100.30 1032 ± 89.21 

DLP has 334 ± 126.23 1078 ± 59.60 

CTDIvol mellkas 13.85 ± 6.02 27.78 ± 3.13 

CTDIvol has 5.83 ± 1.9 22.51 ± 1.94 

11. ábra – Összefoglaló táblázat a mellkasi és hasi vizsgálatok során az átlagos 

sugárterhelésről [38] 

A mellkasi vizsgálatok során a dózisok tekintetében különbséget a 100 kV-os 

csoportban megjelenő DLP-ben találtak a kontroll csoporthoz képest, ez 61%-os 

átlagos DLP csökkenést jelent. A hasi vizsgálatokban a DLP szintén szignifikánsan 

alacsonyabb volt a 100 kV-os csoportban, mint a kontroll csoportban mért értékek. 

Ez a DLP átlagos 69,9%-os csökkenését jelenti a vizsgálati csoportban. A szerzők 

becslése szerint a csőfeszültség 100 kVp-ra történő csökkentése 44,5%-os 

dóziscsökkentést eredményezett a 120 kV-os CT angiográfia protokollhoz képest. A 

képminőség a 100 kV-os vizsgálatban mérsékelten lecsökkent a 120 kV-os 

képekhez képest, de kielégítőnek és megfelelőnek bizonyult a diagnózis 

felállításához. [38] 

Fontos, hogy az endovaszkuláris stent behelyezésen átesett betegeket nem vették 

figyelembe, mert ez szükségessé teszi a vénás fázis elkészítését a késői endoleakok 

értékelésére, és ezt nem lehet megfelelően elérni 30 ml kontrasztanyag beadásával. 

Jelen tanulmány egy alacsony dózisú CT angiográfia protokollt ismertet. 

Eredményeik azt mutatják, hogy az alacsony mennyiségű kontrasztanyagot 

használó (30 ml), alacsony csőfeszültségű (100 kV) CT angiográfia protokoll 

megvalósítható, reprodukálható és hasznos technikát jelent, amely lehetővé teszi a 

rutin klinikai gyakorlatban a mellkasi vagy hasi aorta megfelelő értékelését, a 

sugárterhelés és a kontrasztanyag mennyiségének jelentős csökkentése mellett. [38] 

Több tanulmány célja a kontrasztanyag mennyiségének csökkentése. A gyorsabb 

scannelési technikák mellett az új scanner és különösen a legújabb detektor 

technológiák alacsonyabb kV protokollok használatával csökkentik a 

kontrasztanyag mennyiségét. Alacsonyabb kV beállításokkal a CNR a foton 
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energiájának csökkenése következtében nő, amely 33 kV-nál közelíti meg a jód K-

csúcsát, ami nagyobb mértékű javulást eredményez kisebb mennyiségű jód 

használatával. Így a kontrasztanyag csökkentése a diagnosztikai képminőség 

vesztesége nélkül érhető el. Annak érdekében, hogy értékelni tudják a TTP-t, ROI-t 

helyeztek el a mellkasi vagy mellkas-hasi CT angiográfiák esetén az aortaív 

szintjébe, vagy hasi aorta CT angiográfiák esetén az L1–L2 csigolyák szintjébe. 4 

másodperces késleltetést használtak. 50 ml kontrasztanyagot adtak be, majd 40 ml 

sóoldatot, mindkettőt 6 ml/s flow-val. A betegeket MDCT-vel (2. generációs dual 

source scanner, SOMATOM Definition Flash, Siemens, Forchheim, Németország) 

vizsgálták. A scannelési paraméterek a következők voltak: 2*128*0,6 mm-es 

kollimáció (z-flying focal spot technika alkalmazásával), 0,9 pitch, 100 kV-os 

csőfeszültség, 120 mAs (+ CareDose4D), 0,33 s rotációs idő, 1,0/0,8 mm szelet 

rekonstrukció és lágyszövet szűrő (B30f). A szabványos protokollhoz képest, ahol 

96 ml kontrasztanyagot adnak, az új protokoll 52%-os csökkenést eredményezett. A 

scannerek jövőbeni fejlesztése − különösen a detektortechnológia − megkönnyítheti 

még alacsonyabb kV beállítások használatát még szélesebb körben a betegeknél, 

ami további kontrasztnövekedéshez vezethet ugyanazzal a mennyiségű bólussal. 

[39] 

Egy másik intézetnél az dissectio értékelését háromfázisú CT angiográfiával végzik, 

amely áll egy natív, artériás, majd vénás sorozatból. A kontrasztanyag előtti low-

dose CT-t vastag kollimációval készítik, a tüdőcsúcstól a has felső részéig. Ezután a 

tüdőcsúcstól az ágyékig egy bolus tracking technikájú CT angiográfia következik 

60–120 ml 370 mg/ml jódozott kontrasztanyaggal és 3-6 ml/s közötti flow-val, hogy 

elérjék a 250 HU értéket az aortában. A ROI az aortaív distalis részébe van 

helyezve. A késleltetett (vénás) sorozatot 1-2 perccel az injekció után készítik, hogy 

megállapítsák az állumen késői telődését. A kontraszt előtti fázisra azért van 

szükség, hogy értékeljék az elmozdult intimális kalcifikációkat, amelyek utalhatnak 

dissectiora, intramurális haematomára vagy magas denzitású vérre a 

pericardiumban, pleuraűrben vagy a mediastinumban, és előidézhetik az aorta 

ruptúráját. A dissectio tipikus látható jele, hogy a valódi lumen a korai artériás 

fázisban jellemzően kisebb és intenzívebb, mint az állumen, a magasabb nyomás és 
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a gyorsabb vérkeringés miatt. Az állumen félhold alakú, és a leválasztott intima és 

az aorta fala között éles szög látható. Az artériás és a vénás fázis 

kontraszthalmozására van szükség ahhoz, hogy megkülönböztessék a valódi lument 

és a részlegesen trombotizált állument. A diagnosztikai hibák elkerülése végett 

EKG segítségével érdemes felvételezni.  [40] 

Paraméterek Standard CT EKG-vezérelt CT 

Szeletvastagság (mm) 0.5-0.625 0.5-0.625 

Léptetés (mm) 0.4 0.4 

Csőfeszültség ( kV) 100-120 100-120 

Kollimáció (detektorok*mm) 64*0.625 64*0.625 

Pitch 1 körüli Pulzusfüggő 

Rotációs idő 0.5 Minimum 

FOV (mm) 210-260 210-260 

Mátrix (pixel) 512*512 512*512 

Kontrasztanyag 50-120 ml (+sóbólus) 50-120 ml (+sóbólus) 

12. ábra – 64 szeletes MDCT kontrasztos dissectio protokoll [40] 

Az EKG kapuzás szinkronizálja a vizsgálatot és a szívciklust. A prospektív 

kapuzást csak a szívciklus kívánt fázisában hajtják végre, ami a bal kamra 

diasztoléjában van, mert a proximális aorta kisebb mozgást mutat. A retrospektív 

kapuzás során a CT scanner a teljes szívciklus alatt gyűjti a képeket, ami nagyobb 

teret biztosít az artefaktumok korrekciójára, de jelentősen növeli a sugárdózist. [40] 

 

 

 

 

 

 

13. ábra – Az EKG kapuzott képalkotás előnye, hogy az igazi állumeneket képes 

megkülönböztetni az aorta pulzációs artefaktumaitól. Nem kapuzott MDCT képe (a) és 

prospektív EKG kapuzott MDCT képe (c) egy páciensről, feltételezett aorta dissectioval (fehér 

nyíl). A feltételezett dissectióról később megállapították, hogy szívmozgási artefaktum, miután 

a prospektív EKG kapuzott felvétel során már nem volt látható. [40] 
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3.3.4. Has 

3.3.4.1. Akut pancreatitis 

A pancreatitis a hasnyálmirigy gyulladása, a gyermekek és felnőttek leggyakoribb 

hasnyálmirigy betegsége. Lehet akut: a hasnyálmirigy heveny gyulladásos 

folyamatát jelenti, vagy krónikus: a hasnyálmirigy lassan előrehaladó folyamatos, 

állandó, gyulladásos károsodása. Az akut pancreatitis előfordulása növekszik, ami 

hozzájárul a kórházi ápolás egyik fő forrásához az Egyesült Államokban, de 

gyakorlatilag az egész világon. Az Egyesült Államokban 2009-ben ez volt a 

leggyakoribb gastrointestinalis diagnózis a kórházi kezelésekben, általában enyhe 

klinikai lefolyással. Felnőtteknél az ilyen esetek több mint fele a cholelithiasishoz 

vagy az alkoholfogyasztáshoz kapcsolódik; ezzel szemben a gyerekeknél a traumák, 

a vírusfertőzések és a szisztémás betegségek jelentik a kialakulás okát. [41] 

Az akut pancreatitis az aktivált proteolitikus enzimeket tartalmazó folyadéknak a 

hasnyálmirigy interstitiumába való kiürüléséből és a környező szövetekbe történő 

szivárgásából ered. Általánosan elfogadott, hogy az akut hasnyálmirigy-gyulladás 

diagnosztizálása a következő három jellemző közül kettőt igényel: (1) hirtelen 

kialakuló hasi fájdalom (hátrafelé sugárzó epigastricus fájdalom); (2) a szérum 

amiláz és/vagy lipáz szintek legalább 3-szor magasabbak, mint a normál felső 

határérték; és (3) jellegzetes képalkotási eredmények kontrasztanyagos CT, MR 

vagy hasi ultrahangos vizsgálatokban. A képalkotás jelentős szerepet játszik a 

diagnosztizálásban klinikailag gyanús eseteknél, vagy alternatív diagnózisokat 

javasol. Segít meghatározni a hasnyálmirigy-gyulladás okát: epekő, epeutak 

elzáródása vagy szerkezeti rendellenességek. Segít a betegség súlyosságának 

osztályozásában és a hasnyálmirigy vagy peripancreaticus szövődmények 

felismerésében. Ezen kívül a képalkotás alkalmazható a terápiás beavatkozások 

irányítására. A megfelelő képalkotó mód kiválasztása a vizsgálat okától, a klinikai 

tünetektől, a tünetek megjelenésének idejétől és a laboratóriumi eredményektől 

függ. A kontrasztos CT azonban az akut pancreatitis értékelésének leggyakrabban 

alkalmazott módszere, de nem minden esetben kell elkészíteni. Általánosságban 

elmondható, hogy a CT nem indikált olyan betegeknél, akiknek klinikailag enyhe 
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pancreatitisük van (nincs súlyos hasnyálmirigy gyulladás klinikai tünete), és 

megfelelő orvosi kezelés mellett gyors javulást mutatnak. A CT-t olyan betegeknél 

kell alkalmazni, akiknek súlyosabb tüneteik vannak, vagy súlyos pancreatitis 

kialakulásának veszélye fenyegeti őket; ideális esetben 72 óra elteltével a 

legmegfelelőbb a betegség teljes mértékének értékelésére. [41] 

Egy 2012-ben megjelent tanulmány célja az volt, hogy összehasonlítsák a 

hasnyálmirigy virtuális és a hagyományos (valódi) natív képeit, és kiszámítsák a 

lehetséges dóziscsökkentést a valódi natív vizsgálat elhagyásával. 51 beteg 

kontrasztos CT vizsgálaton vett részt, mely során natív és portális fázisok felvétele 

történt single energy módban és hasnyálmirigy parenchyma fázis felvétele dual 

energy módban. Értékelték a képzajt. A fentebb leírt kombinált single- és dual 

energy protokoll effektív dózisát összehasonlították egy elméleti standard single 

energy háromfázisú protokollal. A cikk szerint a jódot (jódos kontrasztanyaggal telt 

magasabb denzitású képleteket) ki lehet vonni az elkészült képekből és virtuális 

natív képeket lehet létrehozni a különböző dual energy utófeldolgozó algoritmusok 

felhasználásával. A hasban a három tipikusan elemzett anyag a lágyszövet, a zsír és 

a jód. Ideális esetben a virtuális natív kép alternatívája lehetne a hagyományos natív 

képnek szubsztrakció által, így elkerülve a különálló natív scannelés 

szükségességét. Ennek a megközelítésnek az alkalmazása csökkentheti a leadott 

sugárterhelést is; ez különösen fontos a hosszú távú követés során és a fiatal 

betegeknél elvégzett CT vizsgálatokban. A virtuális natív képeket már számos 

klinikai környezetben javasolták. [42] 

Minden CT vizsgálatot egy első generációs DS-DECT rendszer (Somatom 

Definition Dual Source; Siemens Medical Solutions, Forchheim, Németország) 

alkalmazásával végeztek. Ez a rendszer két, az állványon elhelyezett röntgencsőből 

áll, amelyek 90°-os szöget zárnak be egymással, és két detektorból, amelyek egy 50 

cm-es (A cső) és egy 26 cm-es (B cső) látómezőt (FOV) tartalmaznak. Ez a két cső 

függetlenül működik a csőfeszültség és a csőáram tekintetében. Háromfázisú CT 

protokollt készítettek, ami állt egy hagyományos natív sorozatból (valódi natív), egy 

hasnyálmirigy parenchyma fázisból és egy portális fázisból. A natív és portális 

fázisok single energy, míg a parenchymális fázis dual energy módban készült. A 
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vizsgálati régió a máj tetejétől a crista iliacaig tartott. A hagyományos natív 

adatgyűjtés után a dual energy parenchymális fázis automatikusan megkezdődött 25 

másodperccel a bolus aortába érkezését követően 100 HU előre meghatározott 

thershold mellett, míg a hagyományos portális fázis 80 másodperccel a bolus 

injektálása után kezdődött. Izoozmoláris, nemionos jódozott kontrasztanyagot 

(Iomeron 400, 400 mg jód/ml, Bracco, Milánó, Olaszország) használtak. 0,6 g 

jód/kg lett beadva 3,5 ml/s flow-val, majd 30 ml sóoldat ugyanekkora flow-val. 

Bolus tracking technikát alkalmaztak. Az single energy scanhez (natív és portális 

fázis) a következő paramétereket használták: 2*32*0,6 mm detektor kollimáció; 

120 kVp csőfeszültség; 200 mAs; 0,75 pitch. Dual energy scannél (parenchymális 

fázis) a következő paramétereket használták: 14*1,2 mm detektor kollimáció; A cső 

esetében: 140 kVp feszültség és 95 mAs; B cső esetében: 80 kVp feszültség és 510; 

0,75 pitch. Minden scannél a gantry rotációs ideje 0,5 s volt. Minden felvétel során 

AEC-t használtak (Care Dose 4D; Siemens Medical Solutions). A felvételek után a 

jódot kivonták a kiválasztott voxel-ekből, így virtuális natív képeket kaptak. A 

nyers adatokból 3 mm-es, axiális valódi- és virtuális natív képeket rekonstruáltak. 

[42] 

Az elemzés során nem találtak szignifikáns képminőségbeli eltérést a felvételek 

között. A virtuális natív képeken három esetben mérsékelt műtermékeket figyeltek 

meg a mész részleges kivonása és a műanyag biliáris protézis miatt, míg a fő 

artefaktumok csak két esetben voltak jelen a nem együttműködő betegek miatt. A 

mért átlagos effektív dózisok 3,9 ± 1,3 mSv (1,6–6,8 mSv tartomány) voltak az 

singel energy natív fázisában; 4,8 ± 1,6 mSv (2,3–8,8 mSv tartomány) a dual energy 

parenchymális fázisában; és 4,1 ± 1,5 mSv (2,1–7,4 mSv tartomány) a single energy 

portális fázisában. A kombinált single- és dual energy protokoll esetében az átlagos 

effektív dózis 8,9 ± 2,4 mSv volt (4,8–16,2 mSv tartomány), míg az elméleti 

standard single energy protokoll 12,1 ± 3,1 mSv átlagos dózist eredményezett (6,4–

21,1 mSv tartomány). A natív vizsgálat elhagyásával elért számított átlagos 

dóziscsökkentés 26,7 ± 9,7% volt (10–46,1 tartomány). [42] 
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A jelenlegi eredmények alapján a DECT alapú virtuális natív képek alkalmasak a 

hasnyálmirigy hasi CT-jére. Mivel ezek a képek a hagyományos valódi natív 

képekhez hasonló minőséget mutatnak, elkerülhető a különálló natív scannelés 

szükségessége. Ezért a kombinált single- és dual energy kétfázisú protokoll 

jelentősen csökkenti a betegek sugárterhelését, szemben a standard single energy 

háromfázisú protokollal. [42] 

A perfúziós CT-t különböző hasnyálmirigy betegségek értékelésére használják és 

hasznosnak bizonyult a súlyos akut pancreatitis előrejelzésében a korai stádiumban. 

Az MDCT használata elengedhetetlen a hasnyálmirigy perfúziós CT vizsgálatához. 

[43]  

Először natív, axiális képek készülnek a felső hasi régióról low-dose technikával. 

Ezt a vizsgálatot a hasnyálmirigy lokalizálására végzik, és meghatározzák a 

perfúziós CT scannelési tartományát. A hagyományos CT-vel ellentétben a 

perfúziós CT-nek kisebb dózisú kontrasztanyag (40–50 ml) kell, magasabb flowval 

(4–10 ml/sec) beadva, valamint előnyösebb a nagyobb kontrasztanyag koncentráció 

(350–370 mgI/kg). Többszöri perfúziós képek készülnek a hasnyálmirigyről. A 

korábbi jelentések többségében a scannelési intervallum 0,5 és 1,5 másodperc 

között van, a scannelés időtartama pedig 30 és 150 másodperc között van. A 

perfúziós paraméterek kiszámításához szükséges teljes scannelési időtartam függhet 

az alkalmazott algoritmustól. Például a maximum slope módszer rövidebb 

scannelési időt igényel, mint a dekonvolúciós módszer. Mivel a scannelés 

időtartama hosszú, a scannelés általában szabad légzés alatt történik. A perfúziós 

CT vizsgálat alacsony csőárammal (mAs) történik, hogy csökkenjen a sugárzási 

dózis. 120 kV-nál általában 100 mAs-t használnak, de kisebb beteg esetén ajánlott a 

100 kV vagy 80 kV alkalmazása. Egy európai tanulmányban (Bize és társai) a 

hasnyálmirigy perfúziós CT effektív dózisa 3,54 mSv volt 90 kV, 100 mAs és 40 db 

képszám mellett. Egy japán tanulmány szerint (Tsuji és társai) a hasnyálmirigy 

perfúziós CT átlagos sugárterhelése: DLP: 204,8 mGy*cm, effektív dózis: 3,07 

mSv és CTDIvol: 64 mGy volt 80 kV, 40 mAs és 106 db képszám mellett. A nemzeti 

felmérésben az egyfázisú hasi CT sugárterhelése 13–25 mGy volt. Az alábbi 

táblázat mutatja a fentebb leírt tanulmányok pontos scannelési paramétereit. [43] 
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Szerzők Bize és társai Tsuji és társai 

CT típusa Philipse Toshiba 

Detektorok száma 16 64 

kV 90 80 

mA 100 40 

Képek száma 40 106 

Kontrasztanyag flow (ml/s) 5 4 

Kontrasztanyag mennyiség (ml) 40 40 

Scan idő (s) 40 54 

Algoritmus Maximum slope Dekonvolúció 

14. ábra – Hasnyálmirigy perfúziós CT scannelési paraméterek [43] 

Egy másik tanulmány során kétfázisú hasnyálmirigy vizsgálatot végeztek egy 64 

szeletes MDCT-vel (Brilliance 64; Philips Medizin-Systeme, Hamburg, 

Németország). Artériás és portális fázisú képeket készítettek a kontrasztanyag (400 

mg/ml iomeprol, Imeron 400; Bracco, Milano, Olaszország) 1,2 ml/ttkg dózisú és 4 

ml/s flow-os intravénás beadása után, amelyet sóbólus is követett. 20 beteg esetében 

a scannelési protokollt egy korábban használt 40 szeletes MDCT protokolljából 

adaptálták, mely során az aorta descendensben 150 HU thresholdot követően 11,1 

másodperccel indult az artériás fázis scannelése, automatikus bolus tracking 

technikát alkalmazva. A késleltetés ideje 15 másodpercre változott a másik 20 

betegnél a 64 szeletes MDCT-n. Az artériás fázis felvételezése után a portális fázis 

elkészítésének késleltetése 60 másodpercre volt beállítva. Minden vizsgálatnál a 

paraméterek az alábbiak szerint állították be: artériás fázis (120 kV, 200-300 mAs, 

64*0,625 kollimáció, 0,9 pitch, 0,8 mm-es szeletvastagság), portális fázis (120 kV, 

180-250 mAs, 64*0,625 kollimáció, 0,9 pitch, 2 mm-es szeletvastagság). A CT 

képeket digitálisan felülvizsgálták egy dedikált PACS munkaállomáson (Impax 4.5; 

AGFA Healthcare, Köln, Németország). [44] 

Korábbi vizsgálatok arra utalnak, hogy az akut pancreatitis szövődményeinek 

felmérésére elsődlegesen kétfázisú MDCT protokoll használata javasolt, mely egy 

artériás fázisból és egy portális fázisból áll. Ezzel ellentétben a jelenlegi 

iránymutatások elsőként egyfázisú MDCT-t javasolnak egy parenchyma fázist 

és/vagy egy portális fázist alkalmazva. Figyelembe véve a kétfázisú MDCT 

protokollok sugárterhelését és a többszörös MDCT vizsgálatokat nyomon követés 
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esetén, különösen a fiatal betegeknél, a kétfázisú MDCT indikációját bölcsen kell 

megválasztani. Az elsődleges egyfázisú és a kétfázisú MDCT vizsgálat 

összehasonlítása a dóziscsökkenés tekintetében az akut pancreatitis esetén még nem 

történt meg, ezért ez a jelen tanulmány célja. Ennek során egy 256 szeletes CT 

készüléket alkalmaztak a vizsgálatokhoz (Brilliance iCT; Philips Medical Systems, 

Best, Hollandia). A vizsgálati csoport 102 főből, 73 férfiből és 29 nőből állt, 48-64 

éves kor között. 100 ml iomeprolt (Imeron 300: Bracco, Konstanz, Németország) 

használtak, ami után 20 ml sóbólust adtak, mindezt 3 ml/s flow-val. A 

légzésbenntartásban történő képalkotás artériás fázisa 30 másodperces késleltetéssel 

és a portális fázisa 85 másodperces késleltetéssel indult a kontrasztanyag 

alkalmazása után. A vizsgált terület az artériás fázis esetén a diaphragmától a crista 

iliaca anterior superiorig tart, a portális fázis esetén pedig a diaphragmától a 

symphysisig. Vizsgálati paraméterek: 120 kV, 80–160 mAs, axiális FOV 350 mm, 

2 mm*128 mm*0,625 mm kollimáció, 0.985 pitch és 0,33 s gantry rotációs idő. A 

sugárdózis a beteg testméretének és testalkatának megfelelően volt beállítva 

Automatic Current Selection segítségével (ACR; Dose-Right
©
; Philips Healthcare, 

Best, Hollandia). Vizsgálati protokolljaik elkülönítve jegyezték a CTDIvol és DLP 

értékeket az artériás és a vénás fázisban, valamint számolták a két fázis értékeinek 

összegét is. Az effektív dózis kiszámításához a 0.015 mSv/mGy*cm felnőtt hasi 

konverziós faktort használták. A dózisok alakulását a 15. ábra szemlélteti: [45]  

15. ábra – DLP, CTDIvol és effektív dózis értékek [45] 

 

Az adatok azt mutatják, hogy az egyfázisú hasi MDCT protokoll 36%-os átlagos 

dóziscsökkenést tesz lehetővé. [45] 

 Egyfázisú protokoll 

(portális fázis) 

Kétfázisú protokoll 

(artériás és portális fázis) 

DLP (mGy*cm) 573 (403-704) 960 (745-1324) 

CTDIvol (mGy) 11 (9-13) 22 (18-26) 

Effektív dózis (mSv) 9 (7-14) 14 (11-20) 
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3.3.4.2. Appendicitis 

Az appendicitis a vakbél gyulladása, mely a leggyakoribb hasi sürgősségi indikáció. 

A férfiakat érinti leginkább, a teljes életkori kockázat 8,6% a férfiaknál és 6,7% a 

nőknél. A hasi fájdalom az akut appendicitis-ben szenvedő betegek elsődleges 

tünete. Jellemzően a beteg köldök körüli fájdalmat ír le, amely az első 24 órában 

fokozódik, majd állandóvá és élessé válik, és a jobb oldali csípőárokba sugároz. 

Gyakran jellemző még az étvágytalanság, de a székrekedés és a hányinger is sűrűn 

jelen vannak. [46] Az ultrahangot és a CT-t széles körben alkalmazzák az akut 

appendicitis-t feltételező klinikailag gyanús betegek diagnosztizálása során, ezen 

képalkotók alkalmazása jelentősen nőtt az elmúlt évtizedekben. Egy közelmúltbeli 

felmérés alapján a CT érzékenységét 91 %-ra becsülték. [47] 

Megállapították, hogy a CT fokozott használata összhangban áll a negatív 

(felesleges) appendectomiák arányának csökkenésével, anélkül, hogy 

megnövekedne a perforációk aránya – a műtét elkerülése és a perforáció hiánya 

fontos mértékek az ellátás minőségéről. Valamint a CT rutinszerű alkalmazása 

appendicitis gyanú esetén költséghatékonynak is bizonyul, megakadályozza a 

késleltetett vagy pontatlan diagnózisok felállítását. [48] 

Sok olyan beteg, akiknél appendicitis gyanú áll fenn, gyermekek vagy fiatal 

felnőttek, és a CT sugárterhelése ebben a populációban kiváltképp aggasztó. Bár a 

kérdés vitatható, de aggodalomra ad okot, hogy akár egyetlen hasi CT vizsgálat is 

kicsi, de valóságos kockázatot jelent a karcinogenezisre. Számos tanulmány 

kimutatta, hogy a sugárterhelés 50-80%-kal történő csökkentése még nem 

akadályozza jelentősen az appendicitis diagnózisát. A low-dose CT technikák 

egyenlőre nem jutottak széles körű elfogadáshoz, mert a megnövekedett képzaj 

csökkenti a képminőséget. Ezért a CT gyakrabban történő alkalmazására és a 

rákkeltő kockázatokkal kapcsolatos fokozott tudatosságra javasolták a low-dose CT 

szerepét meghatározó kontrollált vizsgálat szükségességét az appendicitis 

diagnózisában. Jelen vizsgálatban low-dose és standard hasi CT vizsgálatok után a 

felesleges appendectomiák megoszlását hasonlították össze fiatal felnőtteknél, 

akiknél appendicitis gyanú volt. [48] 
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A 15-44 éves betegek, akiknél appendicitis gyanú miatt CT vizsgálatára került sor, 

részt vehettek a tanulmányban. Általánosságban a CT helyett ultrahang vizsgálatot 

ajánlottak a karcsú betegeknél (azoknál, akiknek a testtömeg-indexe kevesebb volt, 

mint 18,5), bár ez nem jelentett abszolút kritériumot a kizáráshoz. Miután 

tájékoztatták a betegeket, véletlenszerűen osztották meg őket a low-dose és standard 

CT vizsgálatokhoz. A vizsgálat során 16, 64 és 256 CT scannerek segítségével 

jutottak hozzá a kontrasztos képekhez. A mAs-t tapasztalat alapján állították be, 

úgy, hogy a low-dose csoportban 2 mSv legyen az effektív dózis, a standard 

csoportban pedig 8 mSv. A tényleges, a beteg testméretének megfelelően beállított 

sugárdózist később rögzítették. A képek vastagsága 5 mm volt. A medián DLP-k 

116 mGy*cm és 521 mGy*cm voltak. A vizsgálat során az derült ki, hogy a low-

dose CT csoport legalább olyan jó volt, mint a stanard dózisú CT csoport a negatív 

appendectomiás arányok tekintetében. Sem a perforáció, sem a CT diagnosztikai 

teljesítménye nem különbözött szignifikánsan a két csoport között. [48] 

Akut hasi fájdalommal küzdő sürgősségi osztályra látogató gyermekek több, mint 8 

%-ánál végső soron appendicitis-t diagnosztizálnak. Egy másik tanulmányban 

szereplő kórház és mások is csökkentették a sugárterhelést gyermekeknek 

kialakított CT-protokollok létrehozásával, kisebb dózisokat adva a kisebb 

betegeknek. A gyermekgyógyászati CT protokollokat már több mint egy évtizede 

használják a cikkbéli intézményben, a beteg súlyára méretezik, és szűrt 

visszavetítéssel (FBP) rekonstruálják. Nemrégiben viszont iteratív rekonstrukciós 

technikát vezettek be a képminőség javítására és a sugárdózis csökkentésére. Az 

intézményben alkalmazott iteratív rekonstrukciós technika (iDose4; Philips 

Healthcare, Cleveland, OH) csökkenti a CT adatokon belüli zajt a statisztikai 

modellekhez viszonyítva. Az iteratív rekonstrukciós technika által okozott háttérzaj 

csökkenése a térbeli felbontás fenntartása mellett csökkenti a sugárzás mennyiségét 

is. A CTDIvol 60%-ig terjedő csökkenését támogatták. Ez a tanulmány 

összehasonlítja a hagyományos gyermekgyógyászati CT protokollal készült 

kontrasztos hasi CT-t azzal a protokollal, amely az iteratív rekonstrukciót használ és 

csökkent CTDIvol értéket. 18 év és 82 kg alatti betegek voltak vizsgálva. 

Tömegalapú, FBP rekonstrukciót használó gyermekgyógyászati vizsgálatok 
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készültek a rendelkezésre álló 6 MDCT scaner egyikével (Mx8000-4 vagy –IDT 16 

és Brilliance-16P, -64 vagy -iCT 256; Philips Healthcare, Cleveland, OH) (A 

csoport). Másik két MDCT scanner (Ingenuity-128 vagy Brilliance-64 iDose
4
; 

Philips Healthcare, Cleveland, OH) egyikén pedig iteratív rekonstrukciós 

technikával készültek a képek és FBP/iteratív rekonstrukciós technika keverékével 

rekonstruálták őket iDose
4
 5. szint használatával (B csoport). Az iDose

4
 szintek a 

felhasználó által megadottak, és meghatározzák az alkalmazott iteratív 

rekonstrukciós technika erősségét zajcsökkentéssel, mely 1-7 szintig terjed, iDose
4
 

1. szint 11%-os zajcsökkentést jelent, a 7. szint 55%-osat. Az iteratív rekonstrukció 

erőssége nagyobb zajcsökkentést eredményez. Ugyanakkor fokozatosan módosítja a 

kép textúráját, ami egyre inkább „plastic” megjelenést eredményez. Ezeknek a 

hatásoknak a kiegyensúlyozására egy közbenső iteratív rekonstrukciós szintet 

választottak (iDose
4
 5. szint), amely 37%-os zajcsökkentést biztosított, de a kép 

még elfogadható volt. [49] 

A vizsgálat paramétereit a 16. ábra mutatja be. A B csoportú betegek körében az 

effektív mAs 32-40 %-kal csökkent a 9 kg, vagy annál nagyobb súlyúaknál, 

valamint a kVp 120-ról 100-ra csökkent azoknál, akik kevesebbek voltak, mint 45 

kg. A 9 kg-nál kisebb testsúlyú betegeknél az mAseff-redukció mértéke 20–25%-kal 

csökkent, mivel zsírszövet hiányában a szöveti kontraszt alacsonyabb volt. A 45 kg-

nál nagyobb testsúlyú betegeknél egy 120 kVp értéket használták, hogy elkerüljék a 

sugár attenuációs hatásait és a képzaj további növekedését. A B csoport 

paramétereinek változásai összhangban álltak a gyártó ajánlásaival, és a 

képminőség gondos szubjektív és objektív elemzése után orvosi fizikus irányítása 

alatt készültek. Az új protokollok létrehozásakor a B csoportban az A csoporthoz 

képest 12–14%-os máj jel-zaj viszony csökkenést is tapasztaltak. A vizsgálatokat 

pozitív gastrointestinalis kontrasztanyag alkalmazásával végezték (Omnipaque 

[iohexol] 300; GE Healthcare Inc., Princeton, NJ), vízzel hígították 3:100 arányban, 

és szájon át vagy nazogasztrikus csövön keresztül adták be 1,5-2 órával a vizsgálat 

előtt. Intravénás kontrasztanyagot is alkalmaztak (Omnipaque [iohexol] 300; GE 

Healthcare Inc., Princeton, NJ) 2 ml/ttkg mennyiségben. [49] 
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 Hagyományos tömegalapú 

gyermekgyógyászati 

protokoll FBP 

rekonstrukcióval  

(A csoport) 

Csökkentett CTDIvol   

protokoll 

FBP/iteratív 

 rekonstrukció keverékével  

(B csoport) 

Szeletvastagság (mm) 3 3 

Szelettávolság (mm) 1.5 1.5 

Rotációs idő (s) 0.5-0.8 0.5 

Pitch 0.7-1.0 0.9 

Rekonstrukciós filter Standard B Standard B 

Páciens súlya (kg) n  mAseff kVp átlag 

CTDIvol 

(mGy) 

n  mAseff kVp átlag 

CTDIvol 

(mGy) 

<9 3 70-75 120 4.6 4 56 100 2.2 

9-17 35 80 120 4.9 13 52 100 2.1 

18-26 37 90 120 5.5 50 58-60 100 2.3 

27-35 24 100 120 6.3 27 64-68 100 2.5 

36-44 19 120 120 7.3 27 75-80 100 3.1 

45-67 58 150 120 9.3 61 95-96 120 6.3 

68-81 16 200 120 12.22 1 119-120 120 7.9 

16. ábra – Vizsgálati paraméterek. Az alacsonyabb CTDIvol a B csoportban elsősorban az 

mAseff és a kVp csökkenésével érhető el az A csoporthoz képest [49] 

Minden vizsgálatnál rögzítették a beteg korát, nemét, testszélességet, a CTDIvol-t, a 

referencia fantomátmérőt, a CT diagnózist és a klinikai eredményt, beleértve az 

operatív eredményeket és a patológiás eredményeket is, ha rendelkezésre álltak. A 

testszélességet a vena lienalis szintjében az axiális képeken elektronikusan mérték 

meg. A CTDIvol-t minden scannelésre meghatározták közvetlenül a scanner 

archívumokból vagy a PACS archivált dózisoldalaiból. Ha a betegeknek több, mint 

egy felvételt kellett csinálni a mozgás vagy a hiányos lefedettség miatt, akkor az 
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első felvétel CTDIvol értékét használták. A csoportok összehasonlításához a 

CTDIvol-t egy 32 cm-es referencia fantomra normalizálták úgy, hogy a 16 cm-es 

fantomra utaló CTDIvol-t 0,5x megszorozták. Mivel a méret specifikus dózisbecslési 

(SSDE) konverziós tényezők megfeleltek a referencia fantomátmérő 

különbségeinek, az SSDE számításokban nyers CTDIvol adatokat használtak. Az 

SSDE a beteg egyéni dózisának becslése, és a CTDIvol mellett összehasonlították ezt 

is a csoportok között, hogy figyelembe vegyék a betegek méretbeli különbségeit. 

Az SSDE-t a következő egyenlet alapján számították ki: SSDE (mGy) = f *CTDIvol 

(mGy), ahol f a közzétett táblázatokból kapott konverziós tényező a beteg 

testszélessége és a referencia fantomátmérő alapján. [49] 

A vizsgálati időszak alatt összesen 482 kontrasztos has-kismedencei CT vizsgálatot 

végeztek a megfelelő betegeknél. 9 db A csoportos és 20 db B csoportos vizsgálatot 

kizártak, mert nem a megszabott gyermekgyógyászati protokollok szerint készültek. 

43 db A csoportos és 24 db B csoportos vizsgálatot kizártak a már meglévő 

appendicitis CT diagnózis miatt. A fennmaradó 386 scan megfelelt a vizsgálati 

kritériumoknak: az A csoport: 192 vizsgálat (192 beteg) gyermekgyógyászati 

tömegalapú protokollokkal és szűrt visszavetítéses rekonstrukcióval; B csoport: 194 

vizsgálat (190 beteg), iteratív rekonstrukciós technikával és csökkentett sugárzási 

paraméterekkel. A betegmozgás vagy a hiányos lefedettség miatt az A csoport csak 

2%-ánál (3/192), a B csoport 4%-ánál (7/194) volt szükség kiegészítő leképzésre. 

Nem volt szignifikáns különbség a nemben (A csoport: 45% férfi (86/192), B 

csoport: 44% férfi (86/194)), az átlagéletkorban (A csoport: 9,3 ± 4,8 év; B csoport: 

9,5 ± 5,0 év) vagy az átlagos testszélességben (A csoport: 24,5 ± 4,6 cm; B csoport: 

24,7 ± 4,7 cm). Az átlagos CTDIvol 45% -os csökkenése (A csoport, 7,3 ± 2,3 mGy, 

B csoport, 4,0 ± 2,0 mGy) és az átlagos SSDE 46%-os csökkenése (A csoport, 12,6 

± 2,5 mGy, B csoport, 6,8 ± 2,6 mGy) statisztikailag nagymértékben szignifikáns 

volt. Az eredményeket a 17. táblázat mutatja be. [49] 
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A csoport 
Klinikai eredmény 

B csoport 
Klinikai eredmény 

+ − + − 

CT ered- 

mények 

+ 49 5 CT ered-

mények 

+ 54 1 

− 2 136 − 0 139 

Totál 51/192 141/192 Totál 54/194 140/194 

% 27 73 % 28 72 

17. ábra – Eredmények, adatok (+ = pozitív appendicitsre, − =negatív appendicitis-re) [49] 

A klinikai követésen és a sebészeti patológián alapuló appendicitis általános aránya 

27% (51/192) volt az A csoportban és 28% (54/194) a B csoportban. Az A csoport 

vizsgálatából 25% (49/192) valódi pozitívnak, 3% (5/192) álpozitívnak, 1% (2/192) 

álnegatívnak és 71% (136/192) valódi negatívnak lett klasszifikálva. A B csoportba 

tartozó vizsgálatok közül 28% (54/194) valódi pozitívnak, 1% (1/194) álpozitívnak 

és 71% (139/194) valódi negatívnak lett jelezve. A B csoportban nem volt álnegatív 

vizsgálat. Az érzékenység, a specificitás és a diagnosztikai pontosság az A csoport 

esetében 96%, 97% és 96% volt, szemben a B csoport 100%-ával, 99%-ával és 

99%-ával. A pozitív és negatív prediktív értékek 91% és 99% voltak az A 

csoportban és 98% és 100% a B csoportban. Annak ellenére, hogy az átlagos 

CTDIvol és az SSDE a B csoportban 45%-kal, illetve 46%-kal csökkent, a CT 

teljesítmény jellemzői nem csökkentek. [49] 

Az eredmények azt mutatják, hogy az iteratív rekonstrukciós technikák 

hozzáadásával jelentősen csökkenhetnek a CTDIvol és az SSDE értékek (a 

vizsgálatban 45% és 46%), anélkül, hogy a diagnosztikai pontosság vagy a 

diagnosztikai biztonság csökkenne. A vizsgálatban fontos felfedezés volt az 

álnegatív CT-k hiánya a B csoportban. Az iteratív rekonstrukciós technika a 

fokozatosan növekvő képzaj megakadályozásával segít az álnegatív eredmények 

növekedését mérsékelni. Az érzékenység és a diagnosztikai pontosság csökkenését 

nem tapasztalták a tanulmányban. [49] 

Egy következő vizsgálat célja az volt, hogy összehasonlítsák a natív low-dose CT 

(NE-LDCT) és a kontrasztanyagos standard dózisú CT (CE-SDCT) diagnosztikai 

teljesítményét akut appendicitis-ben. Ezen kívül összehasonlították az egyéneken 

belüli diagnosztikai teljesítményt is. Végül elemezték a diagnosztikai teljesítmény 
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különbségét befolyásoló tényezőket. Összesen 101 beteget vizsgáltak meg, akik 

elmúltak 18 évesek (44 férfi és 57 nő, 21-71 év, átlagéletkor 38,9 ± 12,6 év). [50] 

Kórházukban a standard CT protokoll magában foglal egy standard dózisú natív 

CT-t (NE-SDCT) és egy standard dózisú kontrasztos CT sorozatot (CE-SDCT) is. A 

vizsgálat dózisának csökkentése érdekében a NE-SDCT-t NE-LDCT-vel 

helyettesítették. A NE-LDCT és CE-SDCT vizsgálatokat egy 64 szeletes MDCT-

vel (Aquilion 64; Toshiba Medical Systems, Tokyo, Japán) végezték a basis 

pulmonistól a symphysis pubicaig. Az NE-LDCT-t a következő paraméterekkel 

készítették: 64*0,5 mm kollimáció, 0,816 pitch, 0,5 s rotációs idő, 120 kV-os 

csőfeszültség, 49 mAs (80 mA*0,5 s/0,816 = 49 mAs ). A CE-SDCT-t azonnal 

elkezdték a NE-LDCT befejezése után 120 kV-os csőfeszültséggel és automata 

csőáram modulációval. Iteratív rekonstrukciós technikát nem alkalmaztak. Az 

összes CE-SDCT vizsgálatot a portális fázisában 100 ml, 1-3 flow-os intravénás, 

nem-ionos jódos kontrasztanyag beadás után (Omnipaque 350; GE Healthcare, 

Princeton, NJ) készítették. Mindkét vizsgálatban rögzítették a betegek CTDIvol és 

DLP értékeit. 200 ± 10 mm
2
-es kerek ROI-t helyeztek a glutealis subcután 

zsírszövetbe a jobb oldali spina iliaca anterior superior szintjében. A NE-LDCT és a 

CE-SDCT képeket axiális és coronalis szeletekre rekonstruálták 3 mm-es 

szeletvastagsággal és 3 mm-es intervallumokkal. Minden képet anonimizáltak, 

mielőtt kiküldték őket a PACS-ra. [50] 

A 101 beteg közül 56 (55,5%) betegnél műtétet végeztek, 48 (47,6%) betegnél volt 

akut appendicitis a végső diagnózis. Alternatív diagnózist jelentettek 44 (43,5%) 

betegnél. A fennmaradó 9 (8,9%) beteg specifikus diagnózis nélkül lett elbocsátva, 

miután a tüneteik elmúltak. Az átlagos BMI 23,3 ± 3,6 volt. Az átlagos DLP 277,2 

± 20,7 mGy*cm volt a NE-LDCT csoportban és 653,4 ± 209,8 mGy*cm a CE-

SDCT csoportban. Egy 0,155 mSv/mGy*cm konverziós faktort használva az 

átlagos effektív dózis 4,16 ± 0,31 mSv volt a NE-LDCT vizsgálatoknál és 9,8 ± 

3,15 mSv a CE-SDCT vizsgálatoknál. Az átlagos képzaj érték 44,2 ± 9,11 volt az 

NE-LDCT csoportban és 18 ± 2,06 a CE-SDCT csoportban. [50] 
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Az elmúlt két évtizedben gyakrabban alkalmazták a hasi CT-t az akut appendicitis 

diagnosztizálására. Az ilyen magas sugárterhelés azonban hatással lehet a 

karcinogenezis előfordulására, ezért csökkentésének kérdését a cikkben nagyon 

komolyan vették. A hasi CT esetében a gyakran emlegetett standard dózis 7-10 mSv 

tartományban van. Esetünkben az átlagos NE-LDCT dózisa 4,16 mSv volt. Ez az 

SDCT adagjának körülbelül fele, és csak kicsit magasabb, mint a háttérsugárzás 

éves effektív dózisa, ami körülbelül 3,1 mSv az Egyesült Államokban. [50] 

A finnországi Helsinkiben egy ottani tanulmány szerint a következő paraméterekkel 

készítettek akut appendicitis-re CT protokollt: 

 

Készülék 

128 szeletes MDCT (Somatom Definition AS+, 

Siemens Medical Systems, Erlangen, 

Németország) automatikus csőáram- és 

csőfeszültség modulációval 

Protokoll Kontrasztanyagos has-kismedencei CT 

 

Kontraszt-

anyag  

típus iohexol, Omnipaque 350 mgI/ml, GE Healthcare, 

Oslo, Norvégia 

dózis (ml/ttkg) 1,5 

flow (ml/s) 3 

Referencia mAs 110 

Referencia kV 120 

Kollimáció (mm) 128*0,6 

Rotációs idő (s) 0,5 

Rekonstrukció 3 mm-es axiális, coronalis és sagittális szeletek 

Effektív 

dózis (mSv) 

nők 3,2 

férfiak 2,6 

18. ábra – Helsinki and Uusimaa Kórház CT protokoll appendicitis gyanú esetén [51] 
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Egy 2019-es tanulmány arról szólt, hogy csökkentett vizsgálati tartományú CT 

protokollt értékeltek a standard hasi CT protokollhoz képest a diagnosztikai 

teljesítmény, az effektív dózis és a szervdózisok tekintetében. Alternatív 

megközelítésként számos szerző javasolt már korlátozott CT vizsgálati protokollt, 

amely a has és a medence alsó részeire összpontosított, csökkentett scannelési 

tartománnyal rendelkezik, és amelyet más testrészekre is alkalmaztak. Ezzel 

szemben egyes tanulmányok arra a következtetésre jutottak, hogy a medencére 

korlátozódó CT vizsgálat nem lenne megfelelő az appendicitis-re gyanús 

betegeknél, mivel az alternatív diagnózisokat nem lehet megbízhatóan kizárni − 

számos további vizsgálat, amelyek a szélesebb vizsgálati tartományokról 

nyilatkoznak a felső has alsó részét is beleértve, a felnőtteknél és a gyermekeknél is 

kielégítő eredményeket mutattak. A hagyományos has-kismedencei CT 

vizsgálathoz képest jelen cikkbeli megközelítés szignifikánsan csökkent scannelési 

tartományt használt: testi tájékozódási pontok alapján definiálta a scannelési 

tartományt, mint például a symphysis pubica és bizonyos csigolyatestek, amelyek 

általában jól felismerhetőek a CT topogrammon. Számos tanulmány szerint a 

második ágyéki csigolya felső határánál kezdődő vizsgálat megbízhatóan ábrázolja 

a veserendszer nagy részét, ezért elegendő az appendix megjelenítéséhez és az 

urolithiasis kizárásához, mint fontos alternatív diagnózis ezeknél a betegeknél. 

Előfordulhat azonban, hogy az epehólyag olyan betegségei, mint a cholecystitis, 

amelyek ritkán utánozhatják az appendicitis-t, valószínűleg feltáratlanok maradnak. 

Ezek a korábbi vizsgálatok nem dokumentáltak szervdózist, vagy csak néhány 

kiválasztott szerv esetében, úgy mint az emlők és a herék. Jelen vizsgálat célja az 

volt, hogy a felső hasi régióban kissé korlátozott scannelési tartományú (első 

lumbális csigolya testétől a symphysis pubica-ig) CT protokoll diagnosztikai értékét 

megbecsüljék és összevessék az előzetes tanulmányokkal akut appendicitis-re 

gyanús betegeknél és hangsúlyozzák az effektív dózisok és a szervdózisok 

csökkentését. [52] 
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90 beteget vizsgáltak meg (43 nő, 47 férfi, átlagéletkor 56,7 ± 17 év), a 16 év alatti 

személyeket nem vizsgálták. A vizsgálatokat 4 CT készülékkel végezték, kettő 

közülük dual energy volt (SOMATOM Force és SOMATOM Definition Flash), 

kettő pedig single energy (SOMATOM Sensation 64 és SOMATOM Definition 

AS+, mindegyik Siemens Healthineers, Forchheim, Németország). A betegeket 

hanyatt fektették és craniocaudalis irányban scannelték az AP topogram után. 

Kontraindikációk hiányában a betegek 1,3 ml/ttkg intravénás kontrasztanyagot 

kaptak (370 mg / ml Iopromid, Bayer Vital, Leverkusen, Németország vagy 400 

mg/ml Iomeprol, Bracco Imaging, Konstanz, Németország), amit 30 ml sóbólus 

követett 2,2 flow-val. A képalkotást 90 másodperccel a kontrasztanyag beadása után 

indították. Az automata csőáram modulációt (CareDose 4D, Siemens Healthineers) 

rutinszerűen aktiválták. A 19. ábra mutatja be a vizsgálati paramétereket: 

 

CT készülék 

SOMATOM 

Force 

SOMATOM 

Definition 

Flash 

SOMATOM 

Sensation 64 

SOMATOM 

Definition 

AS+ 

Pitch 0,6 0,7 0,9 0,6 

Kollimáció (mm) 2*128*0,6 2*128*0,6 64*0,6 128*0,6 

Csőfeszültség (kV) 
100/150 

ónszűrő 

100/140 

ónszűrő 
120 120 

Ref. csőáram (mAs) 190/95 196/151 250 220 

19. ábra – Vizsgálati paraméterek [52] 

Minden vizsgálatot axiálisan rekonstruáltak „soft body convolution kernel” 

segítségével. Ezen túlmenően további axiális sorozatokat rekonstruáltak az 

eredetileg megkapott képadatokból limitált vizsgálati tartománnyal az első ágyéki 

csigolya felső zárólemezétől a symphysis pubica alsó éléig ugyanazzal a 

szeletvastagsággal (virtuális csökkentett tartományú CT). Mindkét dual energy 

készüléknél iteratív rekonstrukciós algoritmusokat alkalmaztak (advanced modeled 

iterative reconstruction, ADMIRE, vagy sinogram affirmed iterative reconstruction, 

SAFIRE, mindkettő Siemens Healthineers), míg a single energy készülékeknél szűrt 

visszavetítéssel rekonstruáltak. [52] 
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20. ábra – Az axiálisan rekonstruált képek, amelyek a csökkentett tartományú CT (a és b) 

felső és alsó határát mutatják, az L1 felső részétől és a symphysis pubicaig (c), összehasonlítva 

a teljes tartományú CT (d és e) képeivel [52] 

A dózisokat a teljes tartományú és a virtuálisan csökkentett tartományú CT-k 

tekintetében értékelték a teljes test effektív dózis és a szervdózisok szempontjából. 

Ezeket egy kereskedelmi forgalomban kapható dózisfigyelő és -követő szoftverrel 

(Radimetrics, Bayer Healthcare, Leverkusen, Németország) számították ki. Az 

antropomorf fantomok és a Monte Carlo szimulációk alapján ez a szoftver az 

eredeti teljes tartományú CT vizsgálat effektív dózisát és szervdózisát adja meg a 

Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság 103. jelentésében közzétett súlyozási 

tényezőknek megfelelően. Egy olyan interaktív eszköz használatával, amely 

lehetővé teszi a scannelt tartomány felső és alsó határának kézi beállítását, második 

lépésként a virtuálisan csökkentett tartományú CT-hez is effektív dózis és 

szervdózis értékeket kaptak. A teljes test effektív dózisán kívül a következő szervek 

dózisértékeit rögzítették: mellékvesék, vastagbél, nyelőcső, epehólyag, szív, vesék, 

máj, tüdő, izom, hasnyálmirigy, vörös csontvelő, csontváz, bőr, vékonybél, lép, 

gyomor és húgyhólyag. Tovább az emlők, a petefészkek és a méh szervdózisait 

rögzítették még nőkben, valamint a herék dózisait férfiakban. [52] 
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Az összes 90 beteg közül 83 betegnél használtak intravénás kontrasztanyagot, míg 7 

betegnél az intravénás kontrasztanyag ellenjavallata miatt natív vizsgálatot 

végeztek. A többséget, 54 beteget a SOMATOM Force készülékkel vizsgálták, míg 

a fennmaradó 36 beteget a SOMATOM Definition Flash (24 beteg), a Sensation 64 

(10 beteg) és a Definition AS (2 beteg) készülékekkel. Amikor iteratív 

rekonstrukciós algoritmusokat használtak az ADMIRE 2-es szintet választották ki 

37 vizsgálatra és az ADMIRE 3-es szintet 17 vizsgálatra (SOMATOM Force), míg 

a SAFIRE 2-es szintet 23 vizsgálatra és SAFIRE 1-es szintet 1 vizsgálatra 

választották ki (SOMATOM Definition Flash). [52] 

A virtuálisan csökkentett tartományú CT teljes test effektív dózisa szignifikánsan 

alacsonyabb, mint a teljes tartományú CT-é, ami 39,2%-os dóziscsökkentést 

eredményezett (4,5 [1,9–11,2] vs. 7,4 [3,3–18,8] mSv). Jelentős dóziscsökkentést 

figyeltek meg a csökkentett tartományú CT-nél, mely nőknél az emlők esetében 

97,4 %-os (0,1 [0,1–0,6] vs. 3,8 [0,5–18,8] mSv), valamint férfiaknál a herék 

esetében 80,7 %-os (3,4 [0,7–32,7] vs. 17,6 [5,4–52,9] mSv) volt. [52] 

Az egész appendix a teljes tartományú és a virtuálisan csökkentett tartományú CT 

során 90 betegből 81 esetben látszott, 9 esetben nem volt kimutatható; ezeknél a 

betegeknél azonban az egész coecum ábrázolódott, mind a teljes tartományú, mind a 

csökkentett tartományú CT vizsgálat során. A CT eredmények alapján 66 betegben 

(73%) volt jelen az appendicitis, míg 14 esetben (16%) alternatív diagnózist 

állítottak fel. 10 betegnél (11%) nem volt egyértelmű CT találat a beteg tüneteinek 

magyarázatára. Sem az appendicitis diagnózisa, sem más differenciál diagnózis nem 

maradt feltáratlan a virtuálisan csökkentett CT scan során. [52] 

Az eredmények azt mutatják, hogy egy korlátozott vizsgálati tartományú CT 

protokoll megbízhatóan lehetővé teszi az akut appendicitis és a 

differenciáldiagnózisok megerősítését vagy kizárását. Ezen kívül ez a módszer 

együtt jár a teljes test effektív dózis 39%-os csökkenésével, a szervdózisok akár 

90%-os csökkenésével , és a használt CT készülékektől függetlenül alkalmazható. A 

szervek szerinti dóziseloszlást és dóziscsökkenést a 21. ábra szemlélteti. [52] 
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         Szerv 
Teljes tartományú CT 

(medián mSv) 

Csökkentett tartományú 

CT (medián mSv) 

Dóziscsökkenés 

(%) 

Teljes test 7.4 [3.3-18.8] 4.5 [1.9–11.2] 39.2 

Mellékvesék 9.5 [4.8-21.6] 1.7 [0.6–12.8] 82.1 

Vastagbél 10.3 [5.1-23.5] 9.6 [4.9–22.1] 6.8 

Nyelőcső 4.0 [1.5–9.7] 0.6 [0.2–4.7] 85.0 

Epehólyag 10.8 [5.5–23.6] 8.7 [4.4–18.4] 19.4 

Szív 6.7 [1.8–17.1] 0.4 [0.1–6.4] 94.0 

Vesék 12.6 [6.7–28.2] 10.2 [5.2–20.5] 19.0 

Máj 11.3 [5.5–25.5] 5.1 [2.2–15.1] 54.9 

Tüdő 5.1 [1.4–13.5] 0.4 [0.1–5.1] 92.2 

Izom 6.5 [2.9–16.6] 4.5 [2.2–11.2] 30.8 

Hasnyálmirigy 9.1 [4.5–20.6] 3.2 [1.3–12.4] 64.8 

Vörös csontvelő 5.4 [2.4–13.5] 3.8 [1.7–8.8] 29.6 

Csontváz 9.1 [3.7–23.5] 5.0 [2.2–12.3] 45.1 

Bőr 6.6 [2.6–19.3] 4.4 [1.8–12.4] 33.3 

Vékonybél 10.1 [5.1–22.8] 9.8 [5.0–21.8] 3.0 

Lép 11.1 [5.4–25.4] 4.8 [1.9–15.1] 56.8 

Gyomor 11.6 [5.9–26.4] 7.0 [3.2–15.8] 39.7 

Húgyhólyag 11.7 [6.3–26.9] 11.0 [6.0–25.7] 6.0 

Emlők 3.8 [0.5–18.8] 0.1 [0.1–0.6] 97.4 

Petefészkek 9.7 [5.8–19.4] 9.4 [5.7–18.8] 3.1 

Méh 9.7 [6.0–20.8] 9.5 [5.8–20.2] 2.1 

Herék 17.6 [5.4–52.9] 3.4 [0.7–32.7] 80.7 

21. ábra – Szervek szerinti dóziseloszlás és dóziscsökkenés [52] 
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A teljes tartományú CT-hez viszonyítva 70 véletlenszerű eredményt nem vettek 

volna észre a csökkentett tartományú CT protokoll alkalmazása során. Ezek 

többsége azonban klinikailag irreleváns, és ezek közül egyiknél sem várható el, 

hogy magyarázza az akut appendicitis-nek tulajdonítható tüneteket. Ezen 

véletlenszerűen észlelt elváltozások kisebb része további diagnosztikai feldolgozást 

igényelhet, de a has és a medence CT-je nem a megfelelő választási módszer az 

ilyen megállapítások értékelésére, ezért nem indokolt. Javaslataik szerint a 

scannelési tartomány csökkentése lehetővé teszi a teljes test effektív dózisának 

átlagos csökkenését 2,9 mSv-tel (39%). Ez a munka az első, mely részletes 

áttekintést ad számos szerv-dózis-megtakarításáról a modern dózisfigyelő és -

követő szoftver használatával, statisztikailag szignifikánsan nagy dóziscsökkenést 

mutatva, különösen a mellékveséknél (82%), a nyelőcsőnél (85%), a szívnél (94%), 

a májnál (55%), a tüdőnél (92%), a hasnyálmirigynél (65%), a lépnél (57%), az 

emlőknél (97%), valamint a heréknél (81%). Másrészt csak marginális, de 

statisztikailag szintén szignifikáns dóziscsökkentést figyeltek meg a vastagbél (7%), 

a vékonybél (3%), a húgyhólyag (6%), a petefészkek (3%) és a méh (2%) esetében. 

Összefoglalva, a csökkentett tartományú CT protokollt az első lumbális csigolya 

felső részétől a symphysis pubicaig tartják olyan pontosnak, mint a teljes 

tartományú CT-t, ahhoz, hogy akut appendicitis-t vagy alternatív diagnózisokat 

állítsanak fel akut appendicitis gyanúja esetén. [52] 
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4. Protokoll ajánlás 

Munkám utolsó lépéseként a szakirodalmi publikációk tanulmányozásának 

segítségével, valamint az azokban leírt és alkalmazott paraméterek feldolgozásával, 

a gyakorlatban is használható sürgősségi CT protokoll ajánlást állítottam össze. Az 

öt legfontosabb sürgősségi CT indikáció vizsgálati körülményeit, dózisoptimalizáló 

programok alkalmazását, rekonstrukciós technikák igénybevételét, és egyéb 

dóziscsökkentő megoldások használatát is figyelembe vettem a protokollok 

elkészítése során.    
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Régió KOPONYA 

Protokoll  Stroke  

 

 

 

Kontrasztanyag natív angió perfúzió permeabilitás kontrasztos 

Típus Omnipaque 300 (Visipaque 270 ismeretlen/magas kreatinin esetén) 

Konc. (mg/ml) −  350-370 − − 

Menny. (ml) − 80 40-50 − − 

Seb. (ml/s) − 5 5 − − 

Só menny. (ml) −  30-45 − − 

Só seb. (ml/s) −  5-7 − − 

Késleltetés (s) −  5-6   

Bolus tracking  

Beállítások natív angió perfúzió permeabilitás kontrasztos 

Beteg pozíció Fejjel a gantry fele, hanyatt fekvő helyzetben, karral a test mellett 

Centrálás Koponyatető 

Topo Oldal irányú 

Pozicionálás supraorbitalis 

síkra döntve 

döntés 

nélkül 

basalis 

ganglionok 

legalacsonyabb 

szintje 

basalis 

ganglionok 

legalacsonyabb 

szintje 

supraorbitalis 

síkra döntve 

Vizsgálandó 

terület 

koponyaalap-

tól a koponya-

tetőig 

aortaívtől 

a vertexig  

8 szelet a basalis 

ganglionok 

szintjében (89 

kép/szint = 712 

kép) 

8 szelet a basalis 

ganglionok 

szintjében (6 

kép/szint = 48 

kép) 

koponyaalap-

tól a koponya-

tetőig 

Scan mód helikális helikális    

Irány Caudocranial 

Akvizíciós 

paramé-

terek 

kV posterior 

fossa: 140 

cerebrum: 120 

140 80 80 posterior  

fossa: 140   

cerebrum: 120 

mA posterior 

fossa: 320 

cerebrum: 300 

Auto 190 190 posterior  

fossa: 320   

cerebrum: 300 

Rotációs idő (s) 1 0,6 1 1 1 

Szeletvastagság 

(mm) 

5 0,625 5 5 5 

Léptetés      

Kollimáció      

Pitch 0,6 0,9    

FOV (mm)   240   

Window Center      

Window Width 80 WL:35     

Dózisredukciós 

mechanizmus 

CareDose 

Szűrő H30s medium 

smooth/cere-

brum 
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Rekonstrukció natív angió perfúzió permeabilitás kontrasztos 

Síkja      

Szeletvastagság 

(mm) 

     

Típusa      

 

A CT angiográfiás dózis csökkenthető a scannelési hossz korlátozásával is. Ezt limitálva a C4 csigolyatesttől 

a Willis kör tetejéig (az aortaívtől a koponya tetejéig történő scannelés helyett), több mint 50%-kal 

csökkenthetjük a dózist, ha tudható, hogy az alsó nyaki szakasz és a koponya felső része további scannelése 

nem ad nekünk plusz információt. Nem valószínű, hogy ez az eljárás jelentős mértékű képi információt 

hagyna ki, mivel az akut stroke kialakulásában a legjelentősebb patológiák a nyaki carotisok bifurkációja és 

Willis kör proximális része között fordulnak elő. A CT permeabilitás vizsgálat kis dózist ad hozzá a 

protokollhoz. Ennek jelentősége a jövőbeni vérzés kialakulásának előrejelzésében rejlik. Ha a kezdeti 

képalkotás során nem észlelnek stroke-ot vagy csak egy kis stroke-ot találnak, akkor a permeabilitás 

elhagyható, mivel nem valószínű, hogy jelentős vérzés lép majd fel. 
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Régió MELLKAS 

Protokoll Pulmonalis embolia – CTA  

 

Az iteratív rekonstrukció lehetővé teszi a sugárzási dózis csökkentését a képminőség fennmaradása mellett, 

csökkenti a műtermékeket és a képzajt. A 80 kV-os, magas pitch értékkel rendelkező pulmonalis CTA  

iteratív rekonstrukcióval használva a képminőség romlása nélkül 50%-kal  csökkentheti a sugárzási dózist, 

összehasonlítva egy standard pitch értéket használó, 100 kVp-os pulmonalis CTA-val, ami szűrt 

visszavetítéses rekonstrukciót használ. Az új hibrid modell alapú iteratív rekonstrukiós technikák várhatóan 

tovább csökkentik a sugárzási dózist millisievert alatti szintre.   

Kontrasztanyag natív artériás vénás késői 

típus Omnipaque 350-GE Healthcare vagy Xenetix 350-Guerbet 

konc. (mg/ml) − 350 − − 

menny. (ml) − 25-70 − − 

seb. (ml/s) − 4-5 − − 

só menny. (ml) − 30 − − 

só seb. (ml/s) − 4-5 − − 

késleltetés (s) − 5 − − 

bolus tracking Locator helye a truncus pulmonalisban, treshold kb. 90 HU 

Beállítások  

Beteg pozíció Fejjel a gantry fele, hanyatt fekvő helyzetben, felemelt karokkal 

Centrálás Vállak szintje 

Topo Nyaktól a has felső részéig anteroposterior irányban 

Pozicionálás Döntés nélkül 

Vizsgálandó terület Posterior phrenicocostalis szöglettől a tüdőcsúcsig 

Scan mód Helikális 

Sorozat natív artériás vénás késői 

Irány Caudocranial 

Akvizíciós 

paraméterek 

kV − 70-100 − − 

mAs − 115-150 − − 

Rotációs idő (s) − 0,28-0,6 − − 

Szeletvastagság (mm) −  − − 

Léptetés −  − − 

Kollimáció − 64*0,6 − − 

Pitch − 1,2-1,4 − − 

FOV (mm) −  − − 

Window Center  

Window Width  

Dózisredukciós 

mechanizmus 

CareDose 4D, Care kV (12/11) 

Szűrő I26s 

Rekonstrukció natív artériás vénás késői 

Síkja − sag/cor − − 

Szeletvastagság (mm) − 1,5  − − 

Típusa − MIP − − 
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Régió MELLKAS – HAS 

Protokoll Aorta dissectio – CTA  

 

 

A mellkasi aorta vizsgálatánál a szívpulzáció következtében a mozgási artefaktumok minimalizálása 

érdekében retrospektív EKG kapuzást lehet használni EKG-alapú csőáram modulációval. A natív fázisra 

azért van szükség, hogy értékelni lehessen az elmozdult intimális kalcifikációkat, amelyek utalhatnak 

dissectiora, intramurális haematomára vagy magas denzitású vérre a pericardiumban, pleuraűrben vagy a 

mediastinumban, és előidézhetik az aorta ruptúráját. A dissectio tipikus látható jele, hogy a valódi lumen a 

korai artériás fázisban jellemzően kisebb és intenzívebb, mint az állumen, a magasabb nyomás és a gyorsabb 

vérkeringés miatt. Az állumen félhold alakú, és a leválasztott intima és az aorta fala között éles szög látható. 

Az artériás és a vénás fázis kontraszthalmozására van szükség ahhoz, hogy megkülönböztessük a valódi 

lument és a részlegesen trombotizált állument. 

Kontrasztanyag natív artériás vénás késői 

típus Xenetix, Guerbet 

konc. (mg/ml) − 350-370 − − 

menny. (ml) − 50-60 − − 

seb. (ml/s) − 3-5 − − 

só menny. (ml) − 40-50 − − 

só seb. (ml/s) − 3-5 − − 

késleltetés (s) − 4-7 60 − 

bolus tracking Mellkasi aorta vizsgálata esetén locator helye az aorta ascendens tetejében, 

hasi aorta vizsgálata esetén a hiatus aorticusban, treshold kb. 120 HU 

Beállítások  

Beteg pozíció Fejjel a gantry fele, hanyatt fekvő helyzetben, felemelt karokkal 

Centrálás Vállak szintje 

Topo AP felvétel a tüdőcsúcstól a has felső részéig 

Pozicionálás Döntés nélkül 

Vizsgálandó terület Mellkasi aorta esetén a claviculák felső szintjétől a hiatus aorticusig, hasi 

aorta esetén a hiatus aorticustól az arteria femoralis bifurkációjáig 

Scan mód Helikális 

Sorozat natív artériás vénás késői 

Irány  

Akvizíciós 

paraméterek 

kV 100-120 100-120 100-120 − 

mAs 120 120 120 − 

Rotációs idő (s) 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 − 

Szeletvastagság (mm) 0,5-1 0,5-1 0,5-1 − 

Léptetés 1 1 1 − 

Kollimáció 64*0,625 64*0,625 64*0,625 − 

Pitch 0,9 0,9 0,9 − 

FOV (mm) 350 350 350 − 

Window Center  

Window Width  

Dózisredukciós 

mechanizmus 

CareDose 4D 

Szűrő B30f 

Rekonstrukció natív artériás vénás késői 

Síkja sag/cor sag/cor sag/cor − 

Szeletvastagság (mm) 2 2 2 − 

Típusa MPR/VR MIP MIP − 
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Régió HAS 

Protokoll Akut pancreatitis 

 

 

 

 

Egy tanulmány szerint a jódot (jódos kontrasztanyaggal telt magasabb denzitású képleteket) ki lehet vonni az 

elkészült képekből és virtuális natív képeket lehet létrehozni a különböző dual energy utófeldolgozó 

algoritmusok felhasználásával. Ideális esetben a virtuális natív kép alternatívája lehetne a hagyományos natív 

képnek szubsztrakció által, így elkerülve a különálló natív scannelés szükségességét. Ennek a 

megközelítésnek az alkalmazása csökkentheti a leadott sugárterhelést is; ez különösen fontos a hosszú távú 

követés során és a fiatal betegeknél elvégzett CT vizsgálatokban. Az eredmények alapján a DECT alapú 

virtuális natív képek alkalmasak a hasnyálmirigy hasi CT-jére.  

Kontrasztanyag natív artériás vénás késői 

típus Iomeron, Bracco 

konc. (mg/ml) − 350-370 − − 

menny. (ml) − 100-120 − − 

seb. (ml/s) − 3-4 − − 

só menny. (ml) − 20-30 − − 

só seb. (ml/s) − 3-4 − − 

késleltetés (s) − 15-20 25-35 65-88 

bolus tracking Locator helye az aorta descendensben, treshold kb. 100-120 HU 

Beállítások  

Beteg pozíció Fejjel a gantry fele, hanyatt fekvő helyzetben, felemelt karokkal 

Centrálás Processus xiphoideus fölé 3 harántujjal 

Topo AP felvétel a felső hasról és a  medencéről 

Pozicionálás Döntés nélkül 

Vizsgálandó terület Natív és artériás fázis a diaphragmától a crista iliaca anterior superiorig, a 

parenchymális és portális fázis a diaphragmától a symphysisig 

Scan mód Helikális 

Sorozat natív artériás parenchyma portalis 

Irány Craniocaudal 

Akvizíciós 

paraméterek 

kV 120 120 120 120 

mAs 180-250 180-250 180-250 180-250 

Rotációs idő (s) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Szeletvastagság (mm) 2 2 2 2 

Léptetés     

Kollimáció 128/64*0,625 128/64*0,625 128/64*0,625 128/64*0,625 

Pitch 0,75-0,9 0,75-0,9 0,75-0,9 0,75-0,9 

FOV (mm) 350 350 350 350 

Window Center  

Window Width  

Dózisredukciós 

mechanizmus 

CareDose 4D 

Szűrő  

Rekonstrukció natív artériás parenchyma portalis 

Síkja − − sag/cor  

Szeletvastagság (mm) − − 3  

Típusa − − MPR  



63 

 

Régió HAS 

Protokoll Appendicitis 

 

 

 

Az iteratív rekonstrukciós technikák hozzáadásával jelentősen csökkenhetnek a CTDIvol és az SSDE értékek 

anélkül, hogy a diagnosztikai pontosság vagy a diagnosztikai biztonság csökkenne. Az iteratív rekonstrukciós 

technika fokozatosan növekvő képzaj tartalmának megakadályozásával az álnegatív eredmények növekedését 

lehet mérsékelni, az érzékenység és a diagnosztikai pontosság csökkenése nélkül. 

A korlátozott (a protokoll szerinti) vizsgálati régiójú CT megbízhatóan lehetővé teszi az akut appendicitis és 

a differenciáldiagnózisok megerősítését vagy kizárását, valamint mondható olyan pontosnak, mint a teljes 

tartományú CT. Ezen kívül ez a módszer együtt jár a teljes test effektív dózis jelentős csökkenésével, a 

szervdózisok akár 90%-os csökkenésével és a használt CT készülékektől függetlenül alkalmazható.   

Kontrasztanyag natív artériás vénás késői 

típus Omnipaque (iohexol) (+ per os Omnipaque vízzel hígítva 3:100 arányban a 

vizsgálat előtt 1,5-2 órával) 

konc. (mg/ml) − 350-370 − − 

menny. (ml) − 1,5-2 ml/ttkg − − 

seb. (ml/s) − 3-4 − − 

só menny. (ml) − 30 − − 

só seb. (ml/s) − 2,2 − − 

késleltetés (s) − 3-5   

bolus tracking  

Beállítások  

Beteg pozíció Fejjel a gantry fele, hanyatt fekvő helyzetben, felemelt karokkal 

Centrálás  

Topo AP felvétel a hasról 

Pozicionálás Döntés nélkül 

Vizsgálandó terület L1 csigolyatest felső zárólemezétől a symphysis pubicaig 

Scan mód Helikális 

Sorozat natív artériás vénás késői 

Irány Craniocaudal 

Akvizíciós 

paraméterek 

kV 100-120 100-120 100-120 100-120 

mAs 190-220 190-220 190-220 190-220 

Rotációs idő (s) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Szeletvastagság (mm) 3 3 3 3 

Léptetés 3 3 3 3 

Kollimáció 64*0,6 64*0,6 64*0,6 64*0,6 

Pitch 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8-0,9 

FOV (mm)     

Window Center  

Window Width  

Dózisredukciós 

mechanizmus 

CareDose 4D 

Szűrő  

Rekonstrukció natív artériás vénás késői 

Síkja − − sag/cor  

Szeletvastagság (mm) − − 3  

Típusa − − MPR  
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5. Összefoglalás 

Diplomamunkám során adatokat és információkat gyűjtöttem különböző 

szakirodalmi cikkek tanulmányozásának segítségével arról, hogy a világ különféle 

egészségügyi intézményeiben milyen protokollokat és vizsgálati paramétereket 

használnak a sürgősségi betegellátásban alkalmazott CT vizsgálatok során. Ezen 

belül 5 leggyakrabban előforduló sürgősségi CT indikációt érintettem: akut stroke, 

pulmonalis embolia, aorta dissectio, akut pancreatitis, appendicitis. Munkám 

folyamán röviden jellemeztem az adott kórképeket, majd a cikkek feldolgozását 

követően kifejtettem, hogy milyen lehetőségek vannak a dóziscsökkentésre.  

Általánosságban elmondható, hogy a csőfeszültség (kV) csökkentése a 

leghatékonyabb módszer a pácienssel közölt dózis csökkentésére. Alacsonyabb kV 

érték használata a jód nagyobb mértékű gyengülését is eredményezi, így a kisebb 

energiájú röntgenfotonok nagyobb fotoelektromos hatása nagyobb 

kontrasztfokozódást eredményez. Ennek az előnynek a felhasználása CT 

angiográfiás vizsgálatok során alkalmazható, ezáltal az erek magasabb denzitással 

fognak ábrázolódni, anélkül, hogy a képminőség jelentősen romlana, miközben a 

diagnosztikai pontosság megmarad. A kV csökkentésének köszönhetően 20-30 %-

os dózicsökkenés is elérhető, azonban ez nem minden testalkatú páciens esetében 

alkalmazható. A korpulensebb betegek esetében a kV csökkentése nem célravezető, 

náluk a röntgensugár attenuációs mértéke nagyobb, így ez értékelhetetlen, zajos 

képet eredményezne. Gyermekek esetében különösen oda kell figyelni a leadott 

dózis mennyiségére, náluk a fokozott sejtosztódás miatt a sejtek fogékonyabbak a 

káros átalaklásokra.  A csőáram (mA) csökkentése is hasznos, azonban ki kell 

egyensúlyozni a képzajjal. Dózismodulációs technikák (automata csőáram- és 

csőfeszültség választó programok) a páciensek anatómiája és testméretei alapján 

választják ki a dózis szempontjából  kedvező beállításokat.  Ezek a programok 

megbízható eszközként szolgálnak a scannelési paraméterek és a képminőség 

közötti egyensúly biztosításához. A Dual source és Dual energy CT készülék 

használata lehetővé teszi a jobb képminőséget és részletgazdagságot, a páciens 

kisebb sugárterhelése és a diagnosztikai pontosság növelése mellett. Dual source 
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készülékek magas pitch értékkel történő leképzést tesznek lehetővé a két detektor 

lefedettségének és csőfeszültségének köszönhetően, javítva az időbeli felbontást és 

csökkentve a mozgási műtermékeket. Dual energy használatával két egyidejű 

adathalmaz kapható eltérő csőfeszültség értékek használatával, így segítve a 

szövetek könnyebb differenciálását és jellemzését. A vizsgálati tartomány 

szakszerű és klinikailag indokolt nagyságának meghatározásával csökkenthető a 

scannelt terület, ezáltal a közölt dózis. A pitch növelésével szintén dózicsökkenést 

érhetünk el, sok esetben nem indokolt az alacsony pitch érték használata, mert így 

egy adott szövet többször kerül leképezésre, így nő a dózisa. Azonban magas pitch 

érték mellett figyelni kell, nehogy klinikailag releváns adatokat veszítsünk el, 

valamint számolni kell a képzajjal is. Ennek kiküszübülésére az iteratív 

rekonstrukciót lehet használni kompenzációként. A nyers CT adatok iteratív 

rekonstrukcióval történő utófeldolgozása minden nagyobb CT készüléken elérhető, 

és bizonyítottan csökkenti a képzajt és a műtermékeket a kéminőség fennmaradása 

mellett. Segítségével csökkenthető akár az álnegatív eredmények száma is. A 

kontrasztanyag időzítése bolus tracking technika használatával segíti az artériás 

halmozás maximalizálását, ezáltal csökkenti a vénás szennyeződést, így 

kellőképpen megítélhető az elkészült kép, valamint lehetővé teszi a megfelelő 

időben elindított leképzést, elkerülve ezzel az esetleges képi információk kihagyását 

és akár a vizsgálat újbóli elvégzését – mely újabb sugárterhelést jelentene. Az 

expozíció előtti késleltetés alkalmazása szintén lényeges, mivel azalatt a pár 

másodperc alatt, míg a kontrasztanyag áthalad az injektorból a megfelelő artériába, 

a scan megkezdése felesleges, nem hasznos képalkotás szempontjából és plusz 

dózissal is jár. Ugyanez igaz az egyes fázisok közötti kivárásra. A diagnosztikai 

hibák elkerülése érdekében egyes vizsgálatoknál EKG kapuzás segítségével 

érdemes mintavételezni. A prospektív kapuzást csak a szívciklus kívánt fázisában 

hajtják végre, így nem történik folyamatos leképzés, ami plusz dózissal járna. A 

retrospektív kapuzás során a CT scanner a teljes szívciklus alatt gyűjti a képeket, 

ami nagyobb teret biztosít az artefaktumok korrekciójára, de jelentősen növeli a 

sugárdózist.  
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Mindezek után átlátható, hogy a CT készüléket komoly megfontolással, releváns 

szaktudással, odafigyeléssel és kizárólag klinikailag valóban indokolt esetekben 

szabad alkalmazni, mindezt a nagymértékű ionizáló sugárzása miatt. Ezek ellenére 

azonban széles körben alkalmazott vizsgálóeljárás, szinte minden nagyobb 

egészségügyi központban rendelkezésre áll, a sürgősségi betegellátásban pedig 

gyorsasága is klinikai relevanciája miatt egyre növekvő hasznú. Alapvető dolognak 

és főszabálynak számít az ALARA-elv szerinti vizsgálatok elvégzése, mely 

kimondja, hogy a dózist olyan mértékben szabad alkalmazni, amilyen mértékben az 

szükséges a diagnózis felállításához. Ha többet alkalmaznak, mint amennyit kellene, 

az a páciens jelentős sugárterhelésével jár, de ha kevesebbet, az a dózis lehet, hogy 

nem elég pontos a kórmeghatározáshoz – a dóziscsökkentés nem mehet a 

képminőség kárára, különben előfordulhat, hogy meg kell ismételni a vizsgálatot, 

így a beteg csak rosszabbul jár, mintha elsőre hasznosan megvizsgálták volna. A CT 

vizsgálat során a dózismeghatározás minden esetben klinikum és páciensfüggő, nem 

lehet univerzális sémát kialakítani. Diplomamunkám végén ennek a tudásnak a 

birtokában próbáltam meg a gyakorlatban is használható CT protokollokat 

összeállítani, melyek alkalmazhatóak lehetnek a sürgősségi betegellátás során. 
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8. Nyilatkozat 

 

Alulírott Farkas Gréta, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának 

hallgatója ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom és aláírásommal 

igazolom, hogy az Alacsony dózisú CT protokollok a sürgősségi 

betegellátásban című szakdolgozatom saját, önálló munkám; az abban hivatkozott 

nyomtatott és elektronikus szakirodalom felhasználása a szerzői jogok nemzetközi 

szabályainak megfelelően készült. 

 

Tudomásul veszem, hogy szakdolgozat esetén plágiumnak számít: 

 szó szerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás megjelölése nélkül; 

 tartalmi idézet hivatkozás megjelölése nélkül; 

 más szerző publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése. 

 

 

Alulírott kijelentem, hogy a plágium fogalmát megismertem.  

Tudomásul veszem, hogy plágium esetén szakdolgozatom visszautasításra kerül. 

 

 

Debrecen, …….év …….hó…….nap 

 

 

 

…………………………………… 

              aláírás 

 


