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Υπολογιστική τομογραφία δύο ενεργειών:
εφαρμογές στην απεικόνιση μυοσκελετικού



Σκοπός-περιεχόμενα

• Βασικές φυσικές αρχές συμβατικής ΥΤ και ΥΤΔΕ

• Πλεονεκτήματα ΥΤΔΕ σε σχέση με τη συμβατική ΥΤ

• Τι μπορεί να προσφέρει η ΥΤΔΕ στην απεικόνιση
μυοσκελετικού;



Βασικές φυσικές αρχές ΥΤΔΕ



Εξασθένιση δέσμης ακτίνων Χ από υλικό
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Η πιθανότητα φωτονίου της δέσμης να αλληλεπιδράσει με το υλικό
και να εγκαταλείψει τη δέσμη εξαρτάται από:
 την ενέργεια των φωτονίων
 το υλικό (Ζ, ρ)
 την απόσταση x που διανύει στο υλικό

μ

Φυσικές αρχές ΥΤ
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Ο σκοπός της ΥΤ

 Σκοπός ΥΤ:
Να υπολογιστούν τα μ(i,j)
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Βασικές φυσικές αρχές ΥΤ

(⁓ 1 mm x 1 mm)



Δεδομένα απορρόφησης από ~1000 προβολές λαμβάνονται και χρησιμοποιούνται
για τον καθορισμό μ(i,j) για κάθε voxel

Βασικές φυσικές αρχές ΥΤ

Πώς υπολογίζονται τα μ για κάθε voxel της εικόνας CT;

Τάση λυχνίας σταθερή
(80 ή 100 ή 120 (συνηθέστερη) ή 140 kV)



Μέση ενέργεια δέσμης

Βασικές φυσικές αρχές ΥΤ



Η τελική εικόνα

Τα μ(i,j)
 Εξαρτώνται από την

ενέργεια δέσμης (CT beam
energy)

 Αντιστοιχούν στην μέση
ενέργεια της δέσμης

Βασικές φυσικές αρχές ΥΤ



Το πρόβλημα στη συμβατική ΥΤ

 Σύσταση απεικονιζόμενων ιστών;

Βασικές φυσικές αρχές ΥΤ



ΥΤ δύο ενεργειών

• Λαμβάνουμε δεδομένα απορρόφησης (προβολές) με μια δέσμη χαμηλής μέσης ενέργειας (π.χ.
80 kVp) και δεδομένα απορρόφησης με μια δέσμη υψηλής μέσης ενέργειας (π.χ. 140 kVp)

• Παράγουμε εικόνες που αντιστοιχούν σε χαμηλή και υψηλή μέση ενέργεια δέσμης

 Τι και πως μπορούμε να εξάγουμε από αυτά τα δύο σετ απεικονιστικών
δεδομένων;

Βασικές φυσικές αρχές ΥΤΔΕ



Λήψη δεδομένων στο σύστημα ΥΤΔΕ του ΠαΓΝΗ
(Fast kV-switching)

Τεχνολογία συστημάτων ΥΤΔΕ



Διαδικασία λήψης ΥΤΔΕ και δημιουργίας εικόνων

High and Low kV
ProjectionsΛήψη ΥΤΔΕ

140 kVp

Raw Data

MD Iodine MD Water

67 keV
Μονοχρωματικές εικόνες

(40 έως 140 keV)

high kV Projections

80 kVp

low kV Projections

Τεχνολογία συστημάτων ΥΤΔΕ



Πλεονεκτήματα ΥΤΔΕ σε σχέση με τη συμβατική ΥΤ



Βέλτιστη ποιότητα εικόνας για την συγκεκριμένη παθολογία

Contrast ↑
noise ↑

Contrast ↓
noise ↓ Βέλτιστο contrast/noise

Πχ στα 64 keV

80 kV
(mean E≈60 keV)

140 kV
(mean E ≈ 86 keV)

Εικόνες σε
οποιαδήποτε ενέργεια

(40-140 keV)

Πλεονεκτήματα ΥΤΔΕ

► Δεν απαιτείται πλέον ‘wise kV selection’ πριν την εξέταση

Συμβατική ΥΤ: λήψη προβολών για δέσμη 120 kV ανεξάρτητα
από το διαγνωστικό πρόβλημα
(εικόνες που αντιστοιχούν σε μέση ενέργεια E ≈ 70 keV)

ΥΤΔΕ:



Εικόνες συγκέντρωσης δύο βασικών υλικών :
π.χ. νερό και ασβέστιο

Πλεονεκτήματα ΥΤΔΕ



Ιδεατή εικόνα χωρίς σκιαγραφικό (virtual non-contrast imaging)

Η έκθεση προ της χορήγησης σκιαγραφικού μπορεί να παραληφθεί
με αποτέλεσμα να μειώνεται η ακτινική επιβάρυνση του εξεταζόμενου

Εικόνα μετά τη
χορήγηση σκιαγραφικού

VNC image Συμβατική εικόνα
πριν το σκιαγραφικό

Πλεονεκτήματα ΥΤΔΕ

ΥΤΔΕ Κλασσική ΥΤ
(πριν τη χορήγηση σκιαγραφικού)



It took a lot of x-rays but we finally discovered what is wrong with
you. You are suffering from excessive exposure to radiation.

Τι ισχύει με την ακτινική επιβάρυνση;

Ακτινική επιβάρυνση από ΥΤΔΕ



Η ερώτηση του 1M€

Αντικρουόμενες απόψεις/δεδομένα υπάρχουν στη βιβλιογραφία.

BJR 2016 Shick and Pratar:
Advances in knowledge: DECT on a dual-source CT
scanner may require a radiation dose increase to maintain
unenhanced soft-tissue contrast detectability, particularly
for smaller patients.

Eur Radiol 2017 Wichmann et al:
Conclusions With both DSCT generations, abdominal
DECT can be routinely performed without radiation dose
penalty compared to SECT, while third-generation DSCT
shows improved dose efficiency.

‘Η ΥΤΔΕ συνδέεται με αυξημένη ακτινική επιβάρυνση;’

Ακτινική επιβάρυνση από ΥΤΔΕ



ΥΤΔΕ έναντι ΥΤΜΕ: σύγκριση δοσιμετρικής επιβάρυνσης

Ακτινική επιβάρυνση από ΥΤΔΕ



Τι μπορεί να προσφέρει η ΥΤΔΕ στην απεικόνιση μυοσκελετικού;



Κλινικές εφαρμογές ΥΤΔΕ στην απεικόνιση ΜΣ

Παρόν Εγγύς μέλλον

Μείωση σφαλμάτων από παρουσία μεταλλικών
πρόσθετων (Metal artifact reduction)

Ανάλυση τενόντων/συνδέσμων

Ανίχνευση ουρικών αλάτων (ουρική αρθρίτιδα) Αρθρογραφία

Ανίχνευση οιδήματος μυελού των οστών Ανίχνευση οστικών μεταστάσεων

Καθορισμός/ανάλυση οστικής πυκνότητας

ΥΤΔΕ στην απεικόνιση ΜΣ



Μείωση τεχνικών σφαλμάτων λόγω μεταλλικών πρόσθετων
(Metal artifact reduction: MAR)

ΥΤΔΕ στην απεικόνιση ΜΣ



ΥΤΔΕ στην απεικόνιση ΜΣ



ΥΤΔΕ στην απεικόνιση ΜΣ



Απεικόνιση ουρικής αρθρίτιδας

ΥΤΔΕ
Υψηλή ευαισθησία/ειδικότητα
στην ανίχνευση κρυστάλλων
ουρικού μονονάτριου (MSU)

ΥΤΔΕ στην απεικόνιση ΜΣ



Απεικόνιση ουρικής αρθρίτιδας

Απεικόνιση με
συμβατική ΥΤ

Απεικόνιση με YΤΔΕ
(βασικά υλικά MSU και Calcium)

Εικόνα MSU Εικόνα Ca

ΥΤΔΕ στην απεικόνιση ΜΣ



ΥΤΔΕ στην απεικόνιση ΜΣ

Απεικόνιση ουρικής αρθρίτιδας



Paul I. Mallinson et al Radiology 2016

Απεικόνιση με
συμβατική ΥΤΜΕ

Απεικόνιση με YΤΔΕ
πράσινο=MSU,

μπλε =φλοιώδες οστό
ροζ = δοκιδώδες οστό

Βλάβη ύποπτη
για οστεοσάρκωμα

Συγκέντρωση MSU

Απεικόνιση ουρικής αρθρίτιδας

ΥΤΔΕ στην απεικόνιση ΜΣ



Απεικόνιση οστικού οιδήματος

Απεικόνιση με YΤΔΕΑπεικόνιση με
συμβατική ΥΤΜΕ

Απεικόνιση με MRI

ΥΤΔΕ στην απεικόνιση ΜΣ



Απεικόνιση τενόντων και συνδέσμων

ΥΤΔΕ στην απεικόνιση ΜΣ





Ανάλυση σύστασης τένοντα

ΥΤΔΕ στην απεικόνιση ΜΣ



Μέτρηση οστικής πυκνότητας με ΥΤΔΕ



ΥΤΔΕ και σπονδυλαρθρίτιδα

 ΥΤ χαμηλής δόσης

 ΥΤΔΕ μπορεί να αναδείξει και το οίδημα



Συμπερασματικά

ΥΤΔΕ (DECT)
– Παρέχει αξιόπιστα δεδομένα για τη σύσταση των ιστών
– Βελτιώνει την ποιότητα εικόνας και τη διαγνωστική ακρίβεια

– Στην απεικόνιση του μυοσκελετικού δύναται να προσφέρει στην
• Μείωση της υποβάθμισης της εικόνας λόγω μεταλλικών πρόσθετων
• Ανίχνευση ουρικών αλάτων στα οστά (ουρική αρθρίτιδα)
• Ανίχνευση οιδήματος μυελού των οστών
• Απεικόνιση/ανάλυση τενόντων/συνδέσμων
• Μέτρηση οστικής πυκνότητας
• Άλλες εφαρμογές;

– Πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ΥΤΔΕ απαιτεί
• Υψηλό βαθμό κατανόησης των βασικών φυσικών αρχών ΥΤΔΕ
• Υψηλό βαθμό εξοικείωσης/εμπειρίας με το διαθέσιμο σύστημα ΥΤΔΕ



Σας ευχαριστώ…

Κώστας Περισυνάκης
Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής


