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Chapter 10

Since the invention of the computed tomography (CT) scanner in 1971, contrast 
media (CM) injection protocols, software, and scanners have rapidly evolved. 
In the beginning, a one-size-fits all scan protocol was applied: administered 
radiation and CM doses were similar for each patient. However, as scanners 
evolved it became possible to use different tube current and tube voltage 
settings based on individual body composition. Automated tube current 
modulation (ATCM) and automated tube voltage selection (ATVS) techniques 
optimize radiation dose based on patient characteristics as well as a user 
set image quality. Previous studies showed that in vascular studies the CM 
injection protocol is mainly determined by the iodine delivery rate (IDR), while 
in parenchymal studies total CM volume is most decisive. A decrease in tube 
voltage will reduce radiation dose, but due to the 33 keV-edge of iodine it will 
also result in increased attenuation. Therefore, a reduction in tube voltage is 
advantageous for both radiation and CM dose. The downside of decreasing 
tube voltage is an increase in image noise, which is why radiologists must work 
with the delicate balance reflected in the “as low as reasonably achievable” 
(ALARA) principle. The aim of the present thesis was to investigate this balance 
so as to provide guidance for individualisation of both radiation and CM dose, 
based on the clinical question and patient characteristics, and to obtain optimal 
image quality in each patient, every time.

In chapter 2 a body weight adapted CM injection protocol in abdominal imaging 
is introduced. As has previously been shown in cardiac and pulmonary artery 
imaging, an individualized protocol based on body weight results in a more 
homogeneous enhancement of the target structure (the liver), compared to a 
one-size-fits all protocol.

The hypothesis of chapter 3 was that a body weight-based CM injection 
protocol adapted to the tube voltage used would result in homogeneous 
enhancement of the liver parenchyma across patients. In this double-blinded 
randomized controlled trial, 256 patients were randomly assigned to one of 
the four groups. In group 1, the reference group, the presumed gold standard 
scanning and CM protocols were used: 120 kV and 0.521 g I/kg. In group 2, the 
tube voltage was reduced to 90 kV, but CM administration was maintained 
as for group 1. In group 3, the tube voltage was reduced to 100 kV, i.e., 20 kV 
less than group 1, and CM was reduced by a corresponding 20 % to 0.417 g I/
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kg. Group 4 received a 90 kV scan protocol (-30 kV), and a corresponding CM 
reduction to 0.365 g I/kg (-30 %). The results confirmed the hypothesis: the 
weight and tube voltage-based CM injection protocols used in groups 1, 3 and 4 
led to homogeneous enhancement of the liver across patients in portal venous 
phase abdominal imaging.

In chapter 4 the optimal iterative reconstruction (IR) strength and tube current 
for abdominal imaging are investigated using reconstruction software. Pairwise 
intra-patient comparisons showed that IR strength 4 led to the best subjective 
image quality, while a 10 to 40 % reduction in tube current was possible without 
compromising the objective and subjective image quality.

In the previous chapters, optimisation according to body weight, tube voltage, 
tube current and IR strength were investigated. In chapter 5 the parameters 
age, kidney function and the need for repetitive scanning (as in oncological 
follow-up for example) were explored. These patient characteristics determine 
whether the risk of CM or radiation are most relevant. Because ATVS choses a 
particular tube voltage based on a desired contrast-to-noise ratio (CNR), and 
because CNR is determined by both contrast and radiation dose, decreasing 
one and increasing the other – or vice versa – will maintain a constant CNR. In 
an experimental set up with 6 Göttingen minipigs optimizing either radiation 
(-26 %) or CM dose (-16 %) led to comparable objective and subjective image 
quality. The results suggest that it is feasible to optimize either the radiation 
or the CM dose based on individual risk assessment.

Chapter 6 details a prospective study in 218 patients to evaluate whether 
administering CM at room temperature resulted in comparable image quality, 
safety and participant comfort compared to pre-warmed CM administration 
(37° C [99° F]) in abdominal CT imaging. In contrast to the European guideline, 
which states that pre-warming CM improves patient comfort and reduces the 
number of adverse events, the present study showed that applying CM at room 
temperature is noninferior with respect to image quality, safety and comfort 
in this setting.

The editorial in chapter 7, outlines the 10-to-10 rule. This rule states that a 10 
kV reduction in tube voltage should result in a 10 % decrease in IDR in vascular 
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studies and a 10 % decrease in dosing factor (in g I/kg) in parenchymal studies, 
and vice versa. Both statements have been prospectively verified in previous 
trials by our group, and one is included in this thesis (chapter 3).

In short, the present thesis proposes several parameters to base scan and 
CM injection protocols on in abdominal CT imaging. It may not be easy to 
incorporate all these different facets within an efficient workflow, but artificial 
intelligence (AI) may provide a solution. Chapter 8 discusses the possibilities 
of AI in cardiac imaging. The chapter focuses mainly on CT angiography, but the 
large majority of suggestions are most likely applicable to parenchymal imaging. 
For example, AI could provide an automatic attenuation check, followed by 
pathology detection. When enhancement of the targeted structure is found 
to be insufficient, improved scan and CM protocols could be automatically 
proposed. As for the pathology check, a warning signal could be generated 
whenever an acute pathology is detected. Thus AI may be helpful on different 
levels to improve daily clinical workflow efficiency.
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Sinds de ontdekking van de CT-scanner in 1971 zijn de contrast media (CM) 
protocollen, software en de scanners zelf snel ontwikkeld. In het begin werd 
er een one-size-fits all methode gebruikt. De stralingsdosis was gelijk in iedere 
patiënt, net als de hoeveelheid CM die werd toegediend. Echter, door de 
technische ontwikkeling van de scanner, werd het mogelijk om scans te verrichten 
met een verschillende buisstroom (mAs) en buisspanning (kV). Automated 
tube current modulation (ATCM) en automated tube voltage selection (ATVS) 
technieken optimaliseren de stralingsdosis gebaseerd op een beeldkwaliteit 
die vooraf door de gebruiker is vastgesteld, als ook op de individuele patiënt 
karakteristieken. Eerdere studies hebben daarnaast aangetoond dat voor de 
optimalisatie van CM protocollen in vasculaire studies de iodine delivery rate (IDR) 
de meest belangrijke factor is, terwijl voor parenchymateuze studies het totale 
CM volume het meest essentieel is. Vanwege de 33 keV-edge van jodium, is het 
zo dat een daling in het kV – waarbij de totale stralingsdosis wordt verlaagd – 
resulteert in een toename in de aankleuring van het jodium. Een verlaging van 
de buisspanning kan dus een voordeel zijn voor zowel de stralingsdosis als het 
CM volume. Het nadeel van het verlagen van de buisspanning is echter een 
toename in ruis. Dit toont het fragiele evenwicht van het “as low as reasonably 
achievable” (ALARA) principe. Het doel van de huidige thesis is om deze balans 
verder uit te diepen en te onderzoeken hoe zowel de straling als CM dosis 
geïndividualiseerd kan worden, gebaseerd op zowel de klinische vraag als de 
patiënt karakteristieken. Met hierbij als doel een optimale beeldkwaliteit te 
behalen in iedere patiënt, elke keer.

In hoofdstuk 2 wordt een CM injectie protocol aangepast aan het 
lichaamsgewicht van de patiënt in abdominale CT geïntroduceerd. Zoals eerder 
aangetoond in beeldvorming van het hart en de pulmonaal arteriën, resulteert 
een CM protocol gebaseerd op lichaamsgewicht in meer homogene aankleuring 
van het doelorgaan in vergelijking met een one-size-fits all protocol. Tegelijkertijd 
wordt in deze eerdere studies een vermindering in de totale hoeveelheid CM 
behaald in een groot deel van de populatie. Resultaten van dit hoofdstuk zijn in 
lijn met deze eerdere studies: Een CM protocol gebaseerd op lichaamsgewicht 
resulteert in een homogene aankleuring van de lever, in vergelijking met een 
protocol waarbij iedere patiënt dezelfde hoeveelheid CM heeft gekregen.
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De hypothese voor hoofdstuk 3 was dat een CM injectie protocol gebaseerd 
op lichaamsgewicht, aangepast aan de buisspanning, resulteert in homogene 
aankleuring van het lever parenchym tussen patiënten. In deze dubbelblinde, 
gerandomiseerde studie werden 256 geïncludeerd in een van de vier groepen. 
In groep 1 werd er gescand met de ‘gouden standaard’: 120 kV en een CM 
protocol aangepast aan het lichaamsgewicht van 0.521 g I/kg. In groep 2 werd 
de buisspanning verlaagd naar 90 kV, terwijl het CM protocol identiek bleef aan 
dat gebruikt in groep 1. In groep 3 werd de buisspanning verlaagd naar 100 kV 
en daarom werd het contrast ook verlaagd met 20 % (in vergelijking met groep 
1) tot 0.417 g I/kg. In groep 4 werden patiënten gescand met 90 kV en 0.365 g 
I/kg (een reductie van 30 %). De hypothese werd bevestigd dat een CM injectie 
protocol gebaseerd op lichaamsgewicht en de gebruikte buisspanning leidde tot 
homogene aankleuring van de lever in abdominale CT in portaal veneuze fase.

Hoofdstuk 4 onderzocht de optimale iteratieve reconstructie (IR) sterkte en 
buisstroom in abdominale CT met het gebruik van reconstructie software. Deze 
studie toonde door paarsgewijze vergelijking in dezelfde patiënt aan dat IR-
sterkte 4 de beste subjectieve beeldkwaliteit gaf, terwijl een 10 – 40 % verlaging 
in de buisstroom mogelijk was zonder afbreuk te doen aan de objectieve en 
subjectieve beeldkwaliteit.

Lichaamsgewicht, buisspanning, buisstroom en IR sterkte werden onderzocht 
in de voorgaande hoofdstukken. In hoofdstuk 5 werden de parameters 
leeftijd, nierfunctie en de noodzaak om een patiënt herhaaldelijk te scannen 
(e.g. oncologische follow-up) meegenomen als factoren om het CM protocol op 
te baseren. ATVS kiest een bepaalde buisspanning, gebaseerd op een gewenste 
contrast-to-noise ratio (CNR). Echter, de CNR wordt bepaald door zowel het 
contrast als de stralingsdosis. Door de een te verlagen en de ander te verhogen 
– of omgekeerd – kan de CNR constant worden gehouden. In een experimentele 
opzet in 6 Göttingen mini-varkentjes leidde het optimaliseren van enkel de 
stralingsdosis (-26 %) of de CM dosis (-16 %) tot een vergelijkbare objectieve en 
subjectieve beeldkwaliteit. Daarom kan redelijkerwijs worden aangenomen dat 
het mogelijk is enkel de stralings- of de CM dosis te optimaliseren, afhankelijk 
van een individuele risicobepaling.
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Hoofdstuk 6 onderzocht prospectief in 218 patiënten of het toedienen van CM 
op kamertemperatuur resulteerde in vergelijkbare beeldkwaliteit, veiligheid en 
patiënt comfort ten opzichte van verwarmd CM (37° C [99° F]) in abdominale CT. 
In tegenstelling tot de Europese richtlijn, die stelt dat CM verwarming de patiënt 
meer comfortabel maakt en de kans op ongewenste voorvallen verminderd, 
toont de huidige studie dat CM op kamertemperatuur non-inferieur was met 
betrekking tot beeldkwaliteit, veiligheid en comfort.

In hoofdstuk 7 wordt de 10-tot-10 regel samengevat in een editorial. Deze 
regelt stelt dat een 10 kV verlaging in buisspanning zou moeten leiden tot een 
10 % vermindering in IDR voor vasculaire studies en 10 % verlaging van het 
aantal g I/kg in CT’s van de parenchymateuze organen en omgekeerd. Beide 
statements zijn prospectief onderbouwd in eerdere studies verricht door onze 
groep of gepresenteerd in de huidige thesis.

Deze thesis zet verschillende parameters uiteen waarop het scan en CM 
injectie protocol in abdominale CT gebaseerd kan worden. Om al deze 
verschillende facetten te integreren en tegelijkertijd de workflow efficiënt te 
houden, zou artificiële intelligentie (AI) een oplossing kunnen zijn. Hoofdstuk 8 
bediscussieert de verschillende mogelijkheden van AI in cardiale beeldvorming. 
Alhoewel gericht op het hart, zouden deze suggesties ook van toepassing 
kunnen zijn op de abdominale beeldvorming. AI zou bijvoorbeeld kunnen 
zorgen voor een automatische aankleurings-check, gevolgd door de detectie 
van eventueel aanwezige acute pathologie. In het geval van onvoldoende 
aankleuring van het doelorgaan kan AI een verbeterd scan en CM protocol 
voorstellen en de patiënt opnieuw laten scannen, voordat deze terug gaat naar 
huis. Met betrekking tot de pathologiecontrole kan een waarschuwingssignaal 
afgaan bij de aanwezigheid van acute pathologie. Door AI te introduceren zou 
op deze manier de dagelijkse klinische workflow efficiënter kunnen worden.
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