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Σκοπός: Η αξονική τοµογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας (HRCT) συνιστά
απεικονιστική εξέταση εκλογής σε παιδιά µε χρόνια πυώδη βρογχίτιδα, προκειµένου
να αξιολογηθεί η έκταση και η βαρύτητα των βλαβών, αλλά και να παρακολουθηθεί
η πορεία των παιδιατρικών ασθενών. Συνήθη απεικονιστικά ευρήµατα είναι η
πάχυνση του τοιχώµατος των βρόγχων, βρογχεκτατικές αλλοιώσεις, ατελεκτασίες και
εικόνα παγίδευσης αέρα. Η αυξηµένη όµως ευαισθησία του παιδιατρικού πληθυσµού
στις επιπτώσεις της ιοντίζουσας ακτινοβολίας εγείρει προβληµατισµό ως προς την
ευρεία χρήση της εξέτασης µε τον συµβατικό αλγόριθµο ανακατασκευής εικόνας
(FBP) και καθιστά την πρόσφατα καθιερωµένη χρήση των επαναληπτικών
αλγορίθµων ανακατασκευής εικόνας ιδιαίτερα σηµαντική.
Η µελέτη αυτή συγκρίνει τη χρήση του υβριδικού επαναληπτικού αλγορίθµου iDose4
µε τον αλγόριθµο FBP σε σύνολο 62 παιδιών ηλικίας έως 13 ετών που υποβλήθηκαν
στο Τµήµα µας σε HRCT για χρόνια πυώδη βρογχίτιδα τα τελευταία 4 χρόνια.
Υλικό και Μέθοδος: Είκοσι επτά παιδιατρικοί ασθενείς υποβλήθηκαν σε HRCT
θώρακος µε το FBP πρωτόκολλο, ενώ 35 µε το πρωτόκολλο iDose αλλά µε µειωµένα
στοιχεία εξέτασης (mAs), όλοι στον ίδιο πολυτοµικό τοµογράφο 64 σειρών
ανιχνευτών. Στην iDose οµάδα για την ανακατασκευή εικόνας επιλέχθηκε το επίπεδο
iDose 4. Κάθε οµάδα χωρίστηκε σε 2 υποοµάδες βάσει του ακριβούς σωµατικού
βάρους των παιδιών (>30kg και <30kg). Προσδιορίστηκε ο βαθµός µείωσης της
δόσης της ιοντίζουσας ακτινοβολίας (ενεργός δόση). Για τη στατιστική ανάλυση
χρησιµοποιήθηκαν t-τεστ ανεξαρτήτων δειγµάτων.
Αποτελέσµατα: Για παιδιά <30kg η χρήση του iDose επαναληπτικού αλγορίθµου
επέτρεψε σηµαντική µείωση της ενεργού δόσης (~80%), ενώ για παιδιά >30kg
υπήρχε τάση για µείωση της δόσης της τάξης του 40%.
Συµπεράσµατα: Η εφαρµογή του iDose επαναληπτικού αλγορίθµου στην HRCT
θώρακος στα παιδιά µειώνει σηµαντικά την ακτινική επιβάρυνση, µε
προσλαµβανόµενη δόση ακτινοβολίας να αντιστοιχεί περίπου σε αυτή από διεξαγωγή
3 ζευγών απλών ακτινογραφιών θώρακος (οπισθοπρόσθια και πλάγια).
Η συγκεκριµένη περίληψη σας αποστέλλεται ως προφορική ανακοίνωση για το 6ο
Πανελλήνιο Παιδοπνευµονολογικό Συνέδριο.
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