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Méně využívané

Méně diagnosticky přínosné



Trend CT diagnostiky

závisí na:

� přístrojovém vybavení (GE LightSpeed VCT XTe)

� špičkovém postprocessingovém zpracování

(Adwantage Workstation 4.5)

� umu středního a lékařského personálu

(veškerá obrazová dokumentace

zhotovena v DC Mediscan)



Trend CT diagnostiky

� CT angiografie vč. Vessel Analysis

� CT virtuální bronchoskopie

CT kolonografie� CT kolonografie

� CT DentaScan

� CT vyšetření srdce



CT angiografie

� minimální invazivita (i.v.kanylace)

� jediná absolutní kontraindikace

(alergie na k.l. v předchorobí)

� zobrazení patologických procesů cév s jejich 

(čas vlastního vyšetření do 5 minut)

� zobrazení patologických procesů cév s jejich 
podrobnou analýzou a 3D rekonstrukcí

� velký rozsah vyšetřované oblasti (od břišní aorty po 
bérce)

� výrazné omezení radiační zátěže (+ASIR) a množství 
k.l.



CT angiografie – Vessel Analysis

� přesná kvantifikace stenóz a 
aneuryzmatických procesů 
tepen

� přesné určení délky procesupřesné určení délky procesu

� minimální/maximální průsvit 
tepny

� Přesná kvantifikace stenózy 
dle NASCET, tedy přesné 
určení hemodynamické
významnosti



CT angiografie - příklady

intra a extrakraniální
tepny



CT angiografie - příklady

hrudní aorta



CT angiografie - příklady

plicní embolie



CT angiografie - příklady

břišní aorta



CT angiografie - příklady

renální tepny



CT angiografie - příklady

dolní končetiny



CT virtuální bronchoskopie a 

Thorax VCAR
� neinvazivní metoda

� možnost zhodnocení bronchoskopem

neprostupných stenóz

� detailní zhodnocení stenózy včetně

(čas vlastního vyšetření do 5 minut)

� detailní zhodnocení stenózy včetně

hodnocení stěny a okolních měkkých tkání

� přehledná 3D vizualizace bronchiálního stromu

� kvantifikace emfyzematózních změn

� minimální radiační zátěž



CT virt.BRSK etc. - příklady



CT kolonografie

� šetrná neinvazivní metoda (použití kolonografické
pumpy CO₂ s automatickou zpětnou kontrolou tlaku –
minimalizace rizika perforace)

� stejná příprava pacienta jako před klasickou 
kolonoskopií

(čas vlastního vyšetření do 15 minut)

stejná příprava pacienta jako před klasickou 
kolonoskopií

� krátká doba vyšetření

� zhodnocení všech patol.procesů týkajících se tlustého 
střeva vč. šíření mimo stěnu do okolí

� zobrazení úseků střevních za pro kolonoskop
neprostupnou stenózou



CT kolonografie

� posouzení evtl. metastatických ložisek (zde však 
nutné podání k.l. i.v.)

� přehledná 2D (rozprostření intraluminálního povrchu 
tračníku) a 3D vizualizace

(čas vlastního vyšetření do 15 minut)

tračníku) a 3D vizualizace

� v porovnání s jinými CT pracovišti při použití ASIR nižší 
radiační zátěž

―――――

� nevýhoda – nemožnost biopsie a nemožnost 
zhodnocení anu a aborálního rekta



CT kolonografie - příklady



CT kolonografie - příklady

divertikulitida



CT kolonografie - příklady

polyp / tumor



CT kolonografie - příklady

stenóza



CT DentaScan

� hlavní použití: před aplikací zubních 
implantátů

� přesná kvantifikace šíře a výše alveolárního 
výběžku v místě budoucího implantátu 

(čas vlastního vyšetření do 2 minut)

výběžku v místě budoucího implantátu 
(korespondující s rovinami zubů)

� zhodnocení struktury kostní

� zhodnocení  ev. zánětlivých procesů v okolí 
kořenů zubů

� přehledná 2D a 3D vizualizace



CT DentaScan - příklad



CT vyšetření srdce

� CACS (Coronary Artery Calcium Score, Ca skóre)

� CT koronarografie



CACS – Ca skóre

� screeningové vyšetření kalcifikovaných plátů 
v koronárních tepnách
(nízká hodnota kalciového skóre naznačuje nízkou pravděpodobnost onemocnění 
koronárních tepen, ale NEVYLUČUJE možnost signifikantního zúžení koronární 
arterie, s množstvím koronárních cévních plátů a rizikem dalšího onemocnění 
koronárních tepen však souvisí přímo )

(čas vlastního vyšetření do 2 minut)

koronárních tepen však souvisí přímo )

� neinvazivní metoda s minimální radiační 
zátěží

� vždy musí předcházet CT koronarografii
(s výjimkou hodnocení průchodnosti bypassů)

� při klin. obtížích při CACS < 400 vhodné 
doplnit CT koronarografii



CACS – Ca skóre - příklad



CT koronarografie

� minimální invazivita (i.v. kanylace)

� nižší radiační žátěž

� u pac. s atyp. bolestí na hrudi, u nichž není 
předpoklad nutnosti okamžitého 

(čas vlastního vyšetření do 10 minut)

předpoklad nutnosti okamžitého 
intervenčního řešení je CT koronarografie
VHODNĚJŠÍ než konvenční koronarografie

� vhodné pro hodnocení průchodnosti bypassů 
(zde výjimka: i při CACS >400)



CT koronarografie

Nutné předpoklady pro kvalitní výstup:

� CACS max. do hodnoty 400

� nepřítomnost arytmií

(čas vlastního vyšetření do 10 minut)

� klidová TF do 90/min.

(event. možnost řízené bradykardie)

� negativní alergická anamnéza na jodovou k.l.

� dobře spolupracující pacient



CT koronarografie - příklady



Radiační zátěž

� V DC Mediscan snížení radiační dávky

o 30-50% díky rekonstrukční technologii ASIR
(potvrzeno vnitřním auditem)

� v Čechách byl DC Mediscan prvním zdrav. � v Čechách byl DC Mediscan prvním zdrav. 
zařízením, které uvedlo tuto technologii do 
klinické praxe

před 

upgradem

po upgradu

eliminováno

snížení průměrné dávky



Bodové hodnocení

� CT angiografie 89611 + k.l. = 2003 b. + ≈1000.- (k.l.)

� CT virt.BRSK 89615 = 1881 b.

� CT kolonografie 89617, 89619 + k.l. = 2436 b. + ≈1000.- (k.l.)� CT kolonografie 89617, 89619 + k.l. = 2436 b. + ≈1000.- (k.l.)

� CT DentaScan před implantací nehradí pojišťovna = 1600.- Kč (hradí pac.)

při lékařských indikacích 89615 = 1881 b.

� CT Ca skóre srdce 89615 = 1881 b.

� CT koronarografie 89611 + k.l. = 2003 b. + ≈1500.- (k.l.)



BUDOUCNOST CT DIAGNOSTIKY

• vyšetřování pomocí duální energie umožňuje:

•virtuálně nativní obraz (nativně není třeba snímat-snížení dávky)

•menší artefakty z rozhraní (klipsy, stenty, dlahy, protézy)

•vyšší výtěžnost při vyšetření embolizace plicní

•rozšíření určování malignity malých parenchymových lézí•rozšíření určování malignity malých parenchymových lézí

•rozšíření o možnost odlišení hemorrhagické a prosté cysty

•spektrální analýzu – určování chemického složení konkrementů 
(nefrolitiáza, dna X artrotické změny)

• vyšší rychlost vyšetření

• vyšší prostorové rozlišení (po 20 letech nová generace detektorů)

• další snížení radiační zátěže

• kvantifikace koncentrace k.l. na objemovou jednotku

• a další …



BUDOUCNOST CT DIAGNOSTIKY

Liver

Pancreas

Hidden 
metastasis

Soft tissue visualization 
improvement

Effective Z Peak 13.5

Effective Z 13.6-14.6

Renal

improvement

Loosening visualization

Uric Acid Deposit

Monochromatic 

70 keV

MD Water

(Virtual non-contrast)



Poděkování

českému ředitelství Euromedic za možnost 
pracovat na špičkových přístrojích, s přáním pracovat na špičkových přístrojích, s přáním 
další práce na high end přístroji nové 
generace

kolektivu CT oddělení, podílejícím se na 
výsledcích našeho pracoviště



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

MUDr. L.Oktábcová
CT odd. – DC Mediscan
Praha 11 – Chodov říjen 2011


