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Използвани съкращения 
 

ГНР граница на нормална работа  

ГБР граница на безопасна работа 

ДРН диагностични референтни нива 

ЕДКТ еднодетектор (едненосрезов) компютърен томограф 

КК контрол на качеството 

КТ компютърна томография / компютърен томограф 

КТ (HU) КТ числа (в Хаунсфилдови единици) 

КТУ компютър-томографска урография 

МДКТ многодетекторен компютърен томограф 

МЗ Министерство на здравеопазването 

МР магнитен резонанс 

ОК  осигуряване на качеството 

ЦАП цифрово-аналогов преобразувател 

AAPM Американската асоциация по медицинска физика (The American Association 

of Physicists in Medicine) 

AEC автоматичен контрол на експонацията 

АP антерио-постериорна (предно-задна) проекция  

ICRU Международна комисия по радиационните единици и измервания (International 

Commission on Radiation Units and Measurements) 

IAEA Международна агенция за атомна енергия (International Atomic Energy Agency) 

IEC Международната електротехническа комисия (International Electrotechnical 

Comission) 

ICRP Международна комисия по радиационна защита (International Commission on 

Radiological Protection) 

MSAD средната доза oт многосрезово сканиране (Multiple scan average dose) 

NCRP Национален съвет по радиационна защита и измервания (National Council on  

 Radiation Protection and Measurements) 

PA постеро-антериорна (задно-предна) проекция 
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Символи 
 

Символ Значение      
 

A   константа на доза на насищане 

a   реална ширина на снопа (aperture) 

C   компютър-томографски индекс на въздушната керма 

CTA    компютър – томографска ангиография 

CTDI   компютър-томографски индекс на дозата 

CTDIw   претеглен компютър-томографски индекс на дозата 

nCTDIw   нормализиран компютър-томографски индекс на дозата  

CTDIvol   обемен компютър-томографски индекс на дозата 

CTDI100  компютър-томографски индекс на дозата при дължина на  

интегриране 100 mm 

CTDI∞  компютър-томографски индекс на дозата при дължина на интегриране ∞ 

CTDIair    компютър томографски индекс на дозата във въздух 

CTDIPMMA   компютър томографски индекс на дозата във фантом 

CNR   отношение контраст-шум 

DSA   дигитална субстракционна ангиография 

DL(z)   доза в центъра на фантом за определена дължина на сканиране 

Deq   доза на насищане 

DLP   произведение доза-дължина 

D̂eq   произведение доза насищане-стъпка 

DW   еквивалентен диаметър във вода 

d   дебелина на обекта 

FOM    показател за качеството 

E   ефективна доза 

ЕС   Европейска комисия (European Commission) 

HT   органна доза  

I   аноден ток 

K(z)   въздушна керма  

Lat   латерална (профилна) проекция 

Leq   дължина на насищане 

l   преместване на масата за една ротация 

MTF   модулационна предавателна функция 

N   брой на срезовете 

NT   ширина на снопа 

PMMA    полиметилметакрилат (плексиглас) 

p   стъпка на сканиране  

ROI   област на интерес 

https://ec.europa.eu/commission/index_bg
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SSDE  оценка на дозата според размера на пациента  

(Size Specific Dose Estimate) 

T   дебелина на среза 

t   време на ротация 

U   анодно напрежение  

V   размер на сканираната област 

wT   тъканен тегловен фактор 

   интензитет на лъчението 

µ   линеен коефициент на отслабване 

dz   полусянка 

σ   стандартно отклонение на КT-числата 

Δr  разлика между измерените UK и зададените US стойности на 

напрежението 
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1. Въведение 

Компютърната томография (КТ) има основна роля в съвременната образна диагностика. 

Причина за нарастващата приложимост на метода са неговата голяма информативност и 

диагностични възможности. Сравнени с първите поколения уредби от 80-те и 90-те години на 

20ти век, съвременните КТ уредби са с по-широк лъчев сноп и по-малко време на ротация, 

достигащо до части от секундата. Използването на рентгенови тръби с голяма мощност, 

компютри с огромни изчислителни възможности и многоканални детектори, позволява 

разширяване на приложимостта на КТ в динамични изследвания като това на сърцето и 3D 

визуализирането на съдовата и опорно-двигателната анатомия.  

Развитието на технологията от еднодетекторните (едносрезовите) КТ (ЕДКТ) до 

сегашните многодетекторни КТ (МДКТ) доведе до нарастване на честотата на КТ 

изследванията, използването им в повече области на медицината, а в резултат - до по-голям 

принос към колективната доза. През последните две десетилетия използването на КТ в световен 

мащаб се е увеличило с 800%. В САЩ в периода от 1991 до 2002 г. е документирано 

увеличение на КТ изледванията с 10-20 % годишно. За същия период се наблюдава нарастване с 

235 % на сърдечно-съдовите изследвания. Увеличение се наблюдава и при изследванията в 

коремната (25 %), тазовата (27 %), гръдната (26 %) и в областта на главата и шията (7 %).  

В Европейския съюз изискванията към радиационната защита при медицинско 

облъчване се регламентират от Директива 97/43/ЕВРАТОМ и заменилата я Директива 

2013/59/ЕВРАТОМ, според които “медицинското облъчване трябва да докаже достатъчна 

крайна полза, съпоставяйки пълната очаквана диагностична или терапевтична полза, 

включително пряката здравна полза за индивида и ползата за обществото, с личната вреда, 

която облъчването може да предизвика, отчитайки ефикасността, ползата и рисковете на 

наличните алтернативни методи, които имат същата цел, но без или с по-малко облъчване с 

йонизиращи лъчения”. “Всички дози, дължащи се на медицинско облъчване за диагностични 

цели, трябва да бъдат толкова ниски, колкото е разумно постижимо, за да се получи 

необходимата диагностична информация, вземайки предвид икономически и социални 

фактори”. За постигането на тези цели се изисква оптимизация на провежданите рентгенови 

изследвания. Оптимизацията трябва да включи “избора на апаратура, постоянното 

получаване на адекватна диагностична информация и осигуряването на качеството, 

включващо контрола на качеството и оценката на дозите на пациентите, вземайки предвид 

икономически и социални фактори”.  

В България, както и във всички развити страни, медицинското облъчване е основният 

техногенен източник на облъчване, съставяващо, според обобщени оценки, около 87 % от 

надфоновото облъчване и около 32 % от общото облъчване на населението. Според 

националната статистика, общият брой на рентгеновите изследвания (включително денталните 
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графии) за 2016 г. е 4,4 милиона, или средно 618 изследвания на 1000 души от населението. 

Наблюдава се повишаване на броя на изследванията спрямо предходните няколко години 

(фиг.1).  

 
  

Фигура 1. Динамика в честотата на рентгеновите изследвания в България 

 

 

Колективната доза на българското население през 2007 г. е оценена на 3191 man.Sv. В 

периода 2007 – 2015 годишната колективна ефективна доза се променя, като за 2015 г. тя е 

оценена на 4480 man.Sv. Обобщените резултати от оценката на колективната доза по основни 

групи изследвания са представени на фиг. 2: 

 
Фигура 2. Принос на различните видове рентгенови изследвания в общия брой 

 и в колективната доза на българското население 
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Компютър-томографските изследвания съставят само 8,6 % от общия брой изледвания, но 

имат основен принос (47,1 %) в колективната доза.  

На фиг.3 е предствено разпределението на КТ изследвания на глава, гръден кош и корем. 

Както се вижда, и тук, както при фиг.1, се наблюдава слабо повишаване на броя на 

изследванията за 2016 г. спрямо предходните няколко години. 

 

Фигура 3.  Динамика в броя на изследвания в периода 2007 – 2016 г. [224] 

Националното проучване в рентгеновата диагностика в България, проведено в периода 

2007 – 2009 г. показа, че през 2009 г. общият брой на рентгеновите уредби е 2757, от които 

броят на компютър-томографските уредби е 217 (фиг.5). Тогава само 68 (31%) от всички КТ са 

новоинсталирани и само 48 (22 %) са многосрезови (фиг.4). 

 

Фигура 4. Разпределение на компютърните томографи по вид (едносрезови или 

многосрезови) и по състояние при закупуването (нови или втора употреба) 
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Въпреки че на един милион жители в България се падат 26,4 КТ, заради средната възраст 

на уредбите, качеството на изследванията не е добро. Причина за това е най-вече остарялата 

технология, при която липсват нововъведенията, осигуряващи по-добро качество при 

намаляване на дозата на пациента. Други причини са финансовото състояние на лечебните 

заведения и все още малкият брой на магнитно-резонансните томографи (МРТ), чийто брой 

през 2009 г. е 47, т.е. само 22% от броя на КТ, докато в развитите страни той е над 50% от броя 

на КТ. 

През 2010 г. в Медицинския стандарт „Образна диагностика” бе заложено изискване 

новоинсталираните КТ уредби да са нови или фабрично рециклирани, което доведе до промяна 

в разпределението на КТ, наблюдавано на фиг.4. Така през следващите години се увеличава 

броят на новите КТ уредби, като през 2016 г. броят на уредбите е 268, т.е. 12,7 % от общия брой 

уредби 2102 (фиг.5). 

 

 

Фигура 5. Динамика в броя на медицинските рентгенови апарати за диагностика и 

терапияв периода 2007 – 2016 г. 

 

Много от КТ уредби притежават всички нововъведения за намаляване на дозата на 

пациента, но използването им изисква и по-добра подготовка на персонала при работа с тях. 

Затова все още е актуален въпросът за качеството на получаваните образи, особено при по-

старите КТ уредби.  

Нарастването на броя на високодозните изследвания е причина в световен мащаб да се 

полагат много усилия за по-успешно прилагане на двата основни принципа на радиационната 

защита - обосноваване на използването на метода и оптимизация на процедурите и 
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радиационната защита. Съществуват публикации, според които от 20 до 70% от изследванията 

се правят без съобразяване с добрата медицинска практика. Така се стига до ситуация, при 

която на отделни пациенти се правят десетки КТ изследвания, някои от които необосновани, 

при които сумарно получаваната индивидуална ефективна доза е над 100 mSv. При тези дози е 

доказана повишена вероятност за лъчева карценогеза. При съвременните КТ уредби с високи 

технологични възможности, но неоптимална настройка и неправилно използване, се описват и 

случаи на тъканни реакции (епилация, кожни изгаряния и катаракта) от облъчването, каквито 

доскоро бяха наблюдавани само в лъчелечението и след някои интервенционални процедури.  

Добрата световна практика показва, че оптимизацията на КТ изследванията 

трябва да започне с избора на рентгеновата уредба и нейното правилно калибриране и 

настройка, да продължи с прилането на програма за КК за оценка и поддържане на 

състоянието на уредбата и качеството на получаваните образи, последвано от 

определянето на типичните стойности на дозата, за да се установи възможността за 

оптимизация. Тази информация, както и познаването на възможностите на апаратурата, 

позволява да се направят нови, нискодозови протоколи, като се следи за качеството на 

диагностичния образ. Тази работа изисква участието на мултидисциплинарен екип, в 

който медицинският физик има съществена роля. 
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2.Цел и задачи на дисертационния труд 

 

Целта на дисертацията е да се разработи и приложи програма за осигуряване на 

качеството при многодетекторната компютърна томография с цел осигуряване на 

нужната диагностична информативност при намаляване на лъчевото натоварване на 

пациентите. 

 

Постигането на тази цел изисква решаването на следните задачи: 

1. Разработване и прилагане на програма за контрол на качеството на МДКТ уредби.   

2. Разработване и тестване на методология за измерване на дозиметричните величини при 

МДКТ с фантом и с пациенти. 

3. Измерване и оценка на дозите на пациентите при важни методи в съвременната КТ: КT 

урография; кардиологична КТ; КТ перфузия, КТ на гръден кош и др.  

4. Провеждане на фантомно проучване за изследване изменението на дозата и качеството 

на образа с експонационните параметри и с модулацията на анодния ток.  

5. Сравнение на дозите на пациентите и качеството на клиничните образи след 

въвеждането на итеративни алгоритми за реконструкция. 

6. Клинично сравняване на оптимизираните протоколи за провеждане на изследванията. 

7. Прилагане на програма за осигуряване на качеството и оценка на нейния ефект.  
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3. Материали и методи 

3.1. КТ уредби 

Изследването се проведе с три КТ уредби (фиг. 6): 

- Aquilion One (Toshiba Medical Systems) в УМБАЛ „Света Екатерина, София; 

- Aquilion 64 (Toshiba Medical Systems) в УМБАЛ „Александровска”, София; 

- Optima 660 J (GE Healthcare) в „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ”, София. 

 

 

Фигура 6 a) AquilionOne (Toshiba) 

 

 

 

Фигура 6 b)Aquilion 64 (Toshiba)  Фигура 6 c)Optima 660 J, GE 
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3.2. Използвани средства за измерване 

Използвани бяха средства за измерване, калибрирани за обхват на анодни напрежения от 

100 до 150 kV, мощност на дозата oт 0,1 mGys-1 до 50 mGys-1 и качество на рентгеновото 

лъчение RQT9 (120 kV; 0,25 mmCu;8,4 mmAl). 

 Параметрите анодно напрежение, слой на полуотслабване и CTDI бяха измервани с 

мултифункционален уред Barracuda (RTI Electronics, Sweden) със следните включени към него 

детектори: 

– Мултифункционален детектор MPD, съдържащ множество твърдотелни диодни 

детектори, с измерителен обхват от 70 до 150 kVp и точност на измверване на 

анодното напрежение 3%. Измерителният обхват по въздушна керма е от 10 Gy до 

0,1 Gy и по мощност на въздушната керма от 10 Gys-1 до 0,1 Gys-1 в енергийния 

диапазон от 20 до 150 keV, с повторяемост < 1%; енергийна зависимост <5% за 

слоеве на полуотслабване от 1,5 mm Al до 10,0 mm Al; и точност на калибриране 

>7,5%. 

– Йонизационна камера DCT10, калибрирана за измерване на величината CTDI; с 

активен обем 4,9 cm3; активна дължина 100 mm; измерителен обхват по доза от 

40 nGym до 350 kGym; Измерителен обхват по мощност на дозата от 1,6 µGym/s-1 до 

70 kGyms-1; неопределеност ±5 % или 16 µGycms-1. 

– Йонизационна камера тип 23323 (PTWFreiburg, Германия) с обем 0,1cm3; максимална 

мощност на дозата 107 Gys-1. 

Използвани бях още следните средства за измерване: 

Пластини от алуминий с чистота 99%, с дебелини 0,5; 1 и 2 mm, с обща дебелина 

10 mm, за измерване на слой на полуотслабване. 

Гафхромни филми, собхват по доза от 0,1 cGy до 20 cGy, за използване с фотонни 

спектри в диапазона от 20 до 200 kVp. 

Верификационни рентгенови филми тип Ready Pack, съдържащи филм в плик без 

усилваща фолия. 

Фантоми: 

– Водоеквивалентен фантом с диаметър 160 mm; 

– Фантом за качество на образа „Performance Phantom C” (Hitachi), който е разделен на 

секции за измерване на различни параметри: 

 Секция А – за дебелина на среза; 

 Секция Б – за разделителна способност; 

 Секция В – за точкова функция на разпределение; 

 Секция Г – за нискоконтрастна визуализация; 
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 Секция Д – за точност на KT числата. 

– Стандартни дозиметрични КТ фантоми от PMMA за измерване на CTDIс дължина 

140 mm и диаметър 160 mm, симулиращ глава, и 320 mm, симулиращ тяло (фиг. 7 а).  

– Специализирани фантоми за калибриране и контрол на качеството PX79-07600, в 

комплекта към съответната КТ уредба Toshiba (фиг. 7 б) 

 

a) PMMA     б)PX79-07600 

Фигура 7. Фантоми, използвани за дозиметрия и контрол на качеството  

 

3.3. Методи за измерване на физико-техническите параметри 

3.3.1. Анодно напрежение 

Точността на анодното напрежение бе проверявана с мултифункционаления  детектор MPD 

на Barracuda. Детекторът се поставя върху пациентната маса, рентгеновата тръба е стационарна, 

а снопът рентгеново лъчение пада перпендикулярно върху детектора. Сканира се в режим на 

топограма. По такъв начин, едновременно се измерва анодното напрежение, времето на 

експонация, дозата, слоят на полуотслабване и общата филтрация. Извършват се измервания за 

всички налични стойности на анодното напрежение, съответстващи на работните режими на 

уредбата. Отчитат се осреднените пикови стойности на анодното напрежение. Изчисляват се 

относителните разлики  между измерените  и зададените  стойности на анодното 

напрежение: 

.        (1) 

Повторяемостта на анодното напрежение се оценява при същите условия. Сканира се три 

пъти при еднакви условия. Отчитат се осреднените пикови стойности на анодното напрежение, 

и се пресмятат средноаритметичната стойност  и процентната разлика  между всяка от 

получените стойности  и : 
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3.3.2. Слой на полуотслабване и обща филтрация 

Оценката на слоя на полуотслабване и общата филтрация бе правена по един от следните 

два начина.  

Първият е чрез алуминиеви паластинки с различна дебелина, които се поставят в снопа 

рентгеново лъчение. Измерването се провежда с тънка цилиндрична йонизационна камера, 

позиционирана в изоцентъра на гентрито, при фиксирано положение на рентгеновата тръба или 

в рентгенографичен режим. Използва се най-високата стойност на анодното напрежение, 

използвана в клиничната практика, фиксирано количество електричество и най-голямата 

дебелина на среза. Първо се измерва въздушната керма K0 без пластинка, последвано от 

измервания на K след пластинки с различна дебелина, до достигане на 30% от K0. Построява се 

графичната зависимост на K като функция отдебелината на алуминия, и от получената графика 

се отчита стойността , за която отношението  = 0,5.  

Втори бърз начин за оценка е чрез използване на специализираната функция на софтуера 

за измерване на слоя на полуотслабване с MPD на Barracuda. 

 

3.3.3. Съвпадение на светлинната индикация с равнината на среза 

Съвпадението на светлинната индикация с равнината на среза бе проверявано с  

верификационен рентгенов филм тип Ready Pack или гафхромен филм, поставен върху 

пациентната маса. Мястото на светлинната индикация, показваща средата на равнината на 

сканиране, се маркира върху Ready Pack филма с рентгено-контрастен маркер, а върху 

гафхромния филм се очертава с маркер. Извършва се едно аксиално сканиране, като се използва 

най-малката възможна дебелина на среза, типично използваната стойност на анодното 

напрежение и количество електричество, достатъчно за почерняване на филма. Върху 

проявения филм се измерва разстоянието между центъра на облъчената ивица и позицията на 

маркера. 

  

3.3.4. Компютър томографски индекс на дозата във въздух (CTDIair) 

Използвана бе йонизационна камера DCT 10 към Barracuda, поставена на подходящ 

статив и позиционирана с помоща на светлинните (лазерните) маркери, така че остта й да 

съвпада с оста на ротация, а средата й – с центъра на ротация на гентрито (изоцентъра). За да се 

намали влянието на разсеяното лъчение, камерата се разполага извън пациентната маса. 

Измерванията на  се провеждат в режим на един аксиален срез и при експонационни 

параметри, съответстващи на стандартните протоколи за изследване на глава и тяло.  се 

2/1d 0/ KK

airCTDI

airCTDI



стр. 18 от 69 

 

определя от отношението на измерената от дозиметъра стойност на произведението доза-

дължина dlp, mGy cm, и номиналната ширина на използвания срез Т,cm: 

[ ].        (3) 

Проверката за повторяемост на резултата се извършва чрез три последователни 

сканирания при еднакви условия. Изчислява се средноаритметичната стойност и се определя 

стандартното отклонение. 

Сравняването на лъчевия дебит на различни КТ уредби се прави чрез нормализирания 

CTDI, като  се определя, като стойността на  се раздели на количеството 

електричество, , в mAs: 

[ ].      (4) 

Пълната оценка на състоянието на КТ уредбата и създаването на базови стойности за 

последващо сравняване на лъчевия дебит включва измервания на CTDIair за различни 

комбинации на експонационните параметри (напрежение, ток, ширина на снопа).  

  

3.3.5. Шум в образа 

Хомогенен фантом (водо- или тъканно-еквивалентен) се позиционира в центъра на 

ротация на гентрито. След рентгенографично сканиране се определя томографската равнина в 

центъра на фантома. Извършва се сканиране в режим на един аксиален срез, като се използва 

стандартен реконструиращ алгоритъм за глава на възрастен пациент, без да се използват 

изглаждащи и усилващи филтри. В центъра на образа на фантома се избира област на интерес 

(ROI) с форма на окръжност с площ около 500 mm2 и по стандартното отклонение на КТ-

числата в нея се оценява нивото на шума в образа. За подобряване на точността се използва 

средноаритметичната стойност от най-малко три последователни сканирания и последващи 

отчитания на шума в образа. 

 

3.3.6. Стойност на хаунсфийлдовите числа 

Средната стойност на КТ-числото за вода се определя експериментално чрез сканиране 

на водоеквивалентен фантом, позициониран в центъра на ротация на гентрито, и последващо 

компютърно пресмятане на КТ-числото в област на интерес (ROI) с форма на окръжност с площ 

около 500 mm2, разположена в центъра на образа. Използва се фантомът, с който е направено 

калибрирането на КТ уредбата. В аксиален режим се сканира един срез с експонационни 

параметри, съответстващи на рутинно изследване на глава на възрастен пациент. Не се 

CTDIair =
dlp

T
mGy

airnCTDI airCTDI

Q

Q

CTDI
nCTDI air
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извършва допълнително изглаждане на образа. Използва се средноаритметичната стойност на 

КТ-числата за вода при най-малко три последователни сканирания. 

 

3.3.7. Еднаквост на КТ-числата в хомогенен фантом 

За оценка на еднаквостта на КТ-числата се използва хомогенен фантом (водо- или 

тъканноеквивалентен), позициониран в центъра на ротация на гентрито. Извършва се сканиране 

в централната област на фантома, като се използва стандартен протокол за изследване на глава 

на възрастен пациент, без да се извършва допълнително изглаждане на образа. Чрез 

компютърно пресмятане се определят средните стойности на Хаунсфилдовите единици (КТ-

числата) в област на интерес с площ около 500 mm2 в центъра и в четири области, лежащи на 10 

mm от повърхността на фантома, разположени съответно на 00, 900, 1800 и 2700. 

 

3.3.8. Дебелина на среза върху образа (аксиален и спирален режим) 

Дебелината на среза бе оценявана със специализиран фантом „Performance Phantom C” 

(фиг.8), позициониран в центъра на ротация на гентрито. Прави се топограма, след което се 

избира Секция А на фантома. Извършва се аксиално сканиране, като се използва стандартен 

протокол за изследване на глава на възрастен пациент. Избира се ширина на прозореца 1 и 

ниво, равно на половината от максималните КT числа. Дебелината на среза се оцененява чрез 

измерване на аксиалната дължина на алуминиевата пластина върху получения КТ образ. 

 

Фигура 8. СекцияА на „Performance Phantom C” 
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3.3.9. Ширина на рентгеновия сноп по надлъжната ос 

Ширината на рентгеновия сноп бе измервана с гафхромен филм върху пациентната маса. 

Правят се няколко аксиални среза с различна ширина, като стъпката между отделните срезове 

трябва да е по-голяма от 40 mm. Бърза оценка се прави чрез измерване с линийка на ширината 

на среза, без отчитане на полусянката. 

По-точна оценка се прави, като сканираните образи на облъчената гафромна лента се 

обработят с помощта на ImageJ и от получените профили за всеки срез се определи FWHM 

(фиг.9). 

 

 

Фигура 9. Определяне на ширината на снопа чрез FWHM 

 

3.3.10. Висококонтрастна разделителна способност 

Способността на КТ да различава близкоразположени обекти с висок контраст бе 

правена качествено чрез визуална оценка на тестов обект или количествено чрез оценка на 

MTF.  Използват се секции Б и В на специализирания фантом (фиг.10). 

Фантомът за оценка на качеството на образа се позиционира върху пациентната маса 

така че секция Б за висококонтрастна разделителна способност да се намира в равнината на 

сканиране. Извършва се сканиране при спазване изискванията на производителя. От получените 

образи се оценява визуално разделителната способност. 

Оценката на MTF бе правена чрез секцията за измерване на точковата функция на 

разпределение, която се позиционира в равнината на сканиране. Спазвайки инструкциите на 

производителя, се извършват серия от сканирания. Получените образи се обработват със 

специализиран софтуер на скенера и се построява графиката на MTF. Стойностите за MTF = 

50% и MTF = 10 % се сравняват с тези от  спецификацията на производителя. 
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Фигура 10 .a) Образ на фантома за визуална оценка на разделителна способност; б) образ 

на фантома за оценка на MTF [94] 

 

Друг начин за оценка на MTF се предлага от Droege. Методът използва образите за визуална 

оценка на разделителната способност. Измерва се модулацията (стандартното отклонение) в 

ROI, разположен във всяка от групите с различна пространствена честота. От получените 

резултати се построява графиката на MTF. 

 

3.3.11. Нискоконтрастна визуализация 

Възможността на КТ уредбата да разграничава обекти с нисък контраст бе проверявана с 

„Performance Phantom C”. Секцията за нискоконтрастна визуализация се позиционира в центъра 

на ротация с помощта на светлинните (лазерните) маркери. Извършват се серии сканирания на 

фантома при параметри, съответстващи на рутинното изследване на глава и тяло на възрастен 

пациент. Нискоконтрастната разделителна способност се оценява субективно, чрез най-малкия 

обект, който може да бъде наблюдаван в образа. Оценката се извършва от най-малко двама 

наблюдатели независимо един от друг, при оптимални условия за визуализиране и се определя 

осреднената оценка. 

 

3.3.12. Артефакти 

Оценката за наличие на артефакти бе правена визуално по образите от хомогенен воден 

фантом, при ширина на прозореца 50-60 и ниво 0, съответстващи на HU за вода.  

 

3.3.13. Възпроизводимост на движението на пациентната маса 

Пациентната маса се поставя в средата на гентрито и се нулира. На подвижната и 

неподвижната част на масата се поставя адхезивна лента и се поставят два маркера. Масата се 
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натоварва с 70 – 80 kg. От командния пулт под компютърен контрол масата се премества в една 

от посоките на разстояние 300 – 500 mm, след което се връща в първоначалното положение. 

Измерва се относителната разлика между двата маркера. 

 

3.3.14. Точност наиндикатора за позициониране на пациентната маса 

Използвани бяха верификационен филм тип Ready Pack или гафхромна лента, поставяни 

върху пациентната маса. Прави се аксиално сканиране с 120 kVи 200 mAs, след което масата се 

премества с 20 mm и се сканира отново. Извършва се ново преместване на масата с 20 mm и 

последващо сканиране. Отчита се разликата между измереното разстояние на два среза от 

филма и показанието при командния пулт на оператора. 

 

3.3.15. Наклон на гетри 

Използван бе верификационен филм тип Ready Pack, поставен перпендикулярно на 

пациентната маса на подходящ неметален статив, фиксиран в центъра на равнината на 

сканиране. Извършва се едно сканиране в аксиален режим при нулев наклон на гентрито и още 

две при двата максимални наклона. Използва се най-малката ширина на среза, най-често 

използваната стойност на анодното напрежение и количество електричество в интервала 100 – 

200 mAs. 

 

3.3.16. Стабилност на въртящата се система (колебание на гентри) 

Гафхромна лента се поставя върху гентри. Прави се едно аксиално сканиране с голям 

интензитет на рентгеновото лъчение (напр. 120 kV, 400 mA). Върху гафхромната лента се 

появява образ с голям интензитет, получен при положение на тръбата горе, и с по-малък 

интензитет, насложен върху първия, при положение на тръбата долу. Колебанието на въртящата 

се система тръба-детектори ще се прояви ако се наблюдава несиметричност на двата образа. 

 

3.3.17. Оценка на състоянието на лъчезащитните средства, помещенията, 

вътрешните правила и процедури 

Състоянието на радиационната защита бе проверявано по списък, показан в Приложение 

4. Той включва проверка на протоколите от КК и предприетите действия, ако е било нужно 

извършване на коригиращи действия за изпълнение на критериите в Приложение 8 на Наредба 

30. Проверяват се вътрешните документи (авариен план, инструкция за радиационна защита, 

правилник за вътрешния ред), както и протоколите на отделните изследвания. Резултатите се 

обсъждат с лекарите и рентгеновите лаборанти. 
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3.4. Методиза измерване и оценка на дозата 

3.4.1. Измерване на CTDI със стандартен дозиметричен фантом 

Описаният тук метод бе прилаган за уредбите с ширина на лъчевия сноп < 40 mm. 

Използван бе стандартния дозиметричен фантом (фиг. 11) и камерата DCT10 към Baracuda, 

поставяна в надлъжните отвори на фантома. За симулиране на тяло на възрастен пациент бе 

използван фантомът с диаметър 320 mm. 

 

Фигура 11. Схематичен вид на стандартни дозиметрични СТ фантоми. 

 

Фантомът за тяло се позиционира на пациентната маса като надлъжната и напречната 

повърхности са успоредни съответно на оста на сканиране и на томографската равнина, а 

средната точка на централният отвор на фантома съвпада с центъра на ротация на гентрито. 

Последователно, при еднакви условия на облъчване, се измерват  в централния отворна 

фантома и  в четирите периферни позиции, и се изчислява  в периферията на 

фантома като средноаритметична стойност: 

        (5) 

Величината претеглен компютър-томографски индекс на дозата  се определя 

чрез комбиниране на и  по формулата: 

.      (6) 

Измерванията със стандартните протоколи за тяло се провеждат с фантома с 

диаметър 320 mm. 

За сравнимост между различните КТ уредби се изчислява нормализиран претеглен 

компютър-томографски индекс на дозата, . 
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Проверката за повторяемост на резултатите от измерванията се извършва чрез три 

последователни сканирания, при едни и същи условия. Изчислява се средноаритметичната 

стойност от измерванията и се определя стандартното отклонение. 

 

3.4.2. Метод на IEC за широки снопове 

Методът бе използван при ширина на лъчевия сноп > 40 mm. Използвани бяха същите 

йонизационна камера с дължина 100 mm и стандартен дозиметричен фантом както при 

стандартна дозиметрия на КТ.  

 

Фигура 12. IEC метод 

Определянето на CTDI за широк сноп > 40 mm се провежда в няколко стъпки: 

1. Измерва се CTDI100 в стандарния дозиметричен фантом с референтен сноп с ширина 

20 mm или най-близката до нея;  

2. Измерва се CTDI във въздух с референтния сноп и с широкия сноп (NxT > 40 mm) и се 

определя корекционен фактор, като отношение на измерените стойности при широкия и при 

референтния снопове. Измерването във въздух се прави в две или три последователни 

положения на йонизационната камера спрямо центъра на ротация, а CTDI се определя чрез 

сумиране на показанията. По този начин се получават стойности на CTDI за дължини на 

интегриране съответно 200 mm или 300 mm (фиг.12). 

3. CTDINxT за широкия сноп се определя като произведение от измерената стойност в 

стъпка 1 и корекционния фактор, определен в стъпка 2. 

𝐶𝑇𝐷𝐼100 𝑁𝑥𝑇 = 𝐶𝑇𝐷𝐼100 реф. (
𝐶𝑇𝐷𝐼във въздух 𝑁𝑥𝑇

𝐶𝑇𝐷𝐼във въздух реф.
)     (7) 
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3.4.3. Метод на AAPM за МДКТ 

Методът, предложен от AAPM за измерване при МДКТ, включва използването на малка 

йонизационна камера с обем >0,1 cm3, и фантом с дължина > 450 mm. Използвани бяха 

цилиндричен фантом от PMMA с диаметър 32 cm и дължина 45 cm и йонизационна камера тип 

23323. 

При МДКТ,за да бъдат обхванати всички детекторни редове, реалната ширина на снопа a 

(aperture) е по-голяма от номиналната ширина на снопа nT, където n е броят на срезовете, а Т е 

дебелината на среза (фиг. 13). Измерването на a беше осъществено чрез графхромна лента, 

поставена в изоцентъра на гентри. 

 

Фигура 13. Профил на дозата във въздух 

Измерването се прави при 120 kV, 400 mAs, голям фокус и nT=20 mm. Измерва се дозата 

𝐷𝐿(𝑧) в центъра и в периферията на фантома за няколко дължини на сканиране. Така се 

определи дозата на насищане 𝐷𝑒𝑞 и дължината на насищане Leq. Реалната Leq се определи чрез 

функцията за достигане на равновесие h(L), а 𝐷𝑒𝑞 се изчисли по формулата: 

𝐷𝐿(𝑧 = 0) = ℎ(𝐿)𝐷𝑒𝑞        (8) 

Измерената доза на насищане се използва за изчисление на Произведението доза 

насищане-стъпка �̂�𝑒𝑞 и Константата на доза на насищане A: 

Изчисляването на A за една ширина на снопа позволя изчисляване на Deq и �̂�𝑒𝑞 за всички 

останали ширини на снопа, при условие че се знае реалната ширина на снопа a за всяка nT. 
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3.5. Оценки на дозата при клинични изследвания 

Анализът на резултатите от оценката на дозата при клинични КТ изследвания на 

пациенти се улеснява, ако освен CTDI и DLP, се регистрират всички експонационни параметри, 

сързани с изследването. За целта се използва формуляра от Приложение 5. Анатомичните данни 

на пациентите са необходими за определянето на средните данни за “стандартния” пациент. 

Експонационните параметри са важни, тъй като те дават пълна представа за начина, по който се 

провежда изследването. Тази информацията е необходима, за да могат да се предложат начини 

за оптимизация на работата. 

Преди започването на изследването се записват данните за пациента и експонационните 

параметри на всички фази. При въвеждането на желаните параметри, софтуерът показва 

прогнозиран CTDI, който се променя заради индивуалните особености на пациентите, по които 

системата модулира анодния ток. Истинските стойности на CTDI и DLP се записват в обобщен 

файл (SUMMARY), който се показва заедно с образите след края на изследването. Обобщеният 

файл съдържа както CTDI и DLP за цялото изследване, така и стойностите за отделните фази. 

3.6. Определяне на органните дози и ефективната доза 

Измерените дозиметрични величини CTDI и DLP бяха изпозвани за изчисляване на 

органните дози и на ефективната доза със специализиран софтуер CTexpov. 1.7.1 (Medizinische 

Hochschule Hannover, Germany) (фиг.14). Софтуерът позволява избор на вид на фантома (жена 

или мъж), област на сканиране, избор на модел на КТ скенера и експонационните данни.  

 

Фигура 14. Софтуер за оценка на ефективна доза CTexpov.1.7.1 

 

Използван бе и бърз начин за оценка на ефективната доза чрез прилагане на конверсионните 

коефициенти. За целта, стойността на величината DLP за конкретното изследване се умножава 
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със съответния конверсионен коефициент, в зависимост от сканираната област и възрастта на 

пациента. 

3.7. Методи за оценка на качеството на образа 

Качеството на получаваните образи бе оценявано обективно чрез измерване, или 

субективно, използвайки анатомични критерии за качеството. Част от обективната оценка на 

качеството на получаваните образи е включена в КК на уредбите. 

3.7.1 Обективна оценка на качеството на образа 

Качеството на образа бе оценявано с помощта на следните параметри: шум, контраст, 

разделителна способност, MTF и CNR. Използвани бяха клинични образи от изследвания на 

пациенти или от фантоми, сканирани с експонационните данни на използваните клинично 

протоколи. 

3.7.2. Фантомни измервания 

Използван бе воден или водноеквивалентен фантом, използван при калибрирането на 

съответната КТ уредба. Шумът в образа, определен чрез стандартното отклонение  на КТ-

числата. Използван бе специализиран софтуер RadiAnt Dicomviewer. Софтуерът позволява 

анализирането на образи в стандартен формат DICOM, от които се получават данни за 

пациента, отделението, КТ уредбата, както и информация за дозиметричните величини и за 

шума.  

 Контрастът,  разделителната способност и MTF се оценяват по описаните в т. 3.3 методи.  

Отношението контраст-шум, CNR, се изчислява от образите на секцията от стандартния 

фантом, съдържаща обекти с различна плътност. Измерват се КТ числата в обекта, във фона и 

стандартното отклонение за фоновата област, σфон, и се изчислява CNR по формулата: 

𝐶𝑁𝑅 =
HUобект−HUфон

σфон
.        (9) 

 

3.7.3. Клинични образи 

Измерванията бяха правени със същият специализиран софтуер или чрез аналитичните 

функции на софтуера към съответната КТ уредба. Върху получения образ се избира ROI, в 

който се определя средната стойност на КТ числата и стандартното отклонение . Изборът на 

анатомичния обект, в който се прави измерването, бе правен след консултация с рентгенолог. 

На базата на измерванията бе изчисляван CNR и показателя за качество FOM. 
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3.7.4. Субективна оценка на качеството на образа 

Клиничното качество на получаваните образи бе оценявано окончателно по анатомични 

критерии, характерни за всеки вид изследване (клиничен въпрос).  

По този метод бяха оценявани образите за следните видове изследвания: 

С помощта на анатомичните критерии, бе правена обща оценка на качеството на 

клиничните образи по четири степенна скала: 

1= Неприемливо качество (образът не може да се използва за поставяне на диагноза)  

2= Ограничено качество (образът е с недостатъчно качество, но все още може да се 

използва за решаване на клиничния въпрос) 

3= Приемливо качество (образът е с достатъчно добро качество за съответната 

индикация) 

4= По-добро качество от необходимото (образът е с по-добро качество от необходимото 

за съответната клинична индикация)  
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4. Резултати и обсъждане 

4.1. Контрол на качеството 

Съществената част от настоящото проучване беше проведена с уредбите Aquilion One и 

Aquilion 64. За тези уредби бе разработена и приложена програма за контрол на качеството в 

съответствие с изискванията на Наредба 30 на МЗ. Първото изпитване (пусково) за уредбата 

Aquilion One бе проведено през месец юли 2012 г., а за Aquilion 64 – през месец април 2011 г. 

Измерените стойности на параметрите от пусковото изпитване бяха приети за базови, с които се 

сравняваха резултатите от последващите изпитвания.  

Програмата бе изпълнявана в периода от 2011 г. до 2015 г. за Aquilion 64 и от  

2011г. до 2015 г. за Aquilion One, в течение на който методите и процедурите за измерване бяха 

прецизирани и стандартизирани. Добавени бяха и нови изпитвания, извън нормативно 

изискваните.  

Резултати от проведените в този период изпитвания на физико-техническите параметрите 

от КК за двете КТ уредби са представени последователно, заедно с анализ за необходимостта от 

измерването на съответния параметър и съответствието му с установените граници за нормална 

работа (ГНР) и граница за безопасна работа (ГБР) от Приложение 8 на Наредба 30 на МЗ. За 

предложените нови изпитвания, за които все още няма регулаторни нива, бяха поставени 

собствени такива, съобразени с препоръките на производителя и предложенитеот други автори. 

 

4.1.1. Тестове по изискванията на Наредба 30 на МЗ 

4.1.1.1. Tочност и повторяемост на анодното напрежение; слой на 

полуотслабване 

Точността и повторяемостта на анодното напрежение и слоят на полуотслабване бяха 

измервани веднъж годишно, според нормативните изисквания. Наредба 30 допуска следните 

отклонения за тези параметри: 

- Точност на анодното напрежение: ГНР: Отклонение на измерената стойност от 

зададената до  6% при U<100 kV и до ± 6 кV при U> 100 kV: ГБР: Отклонение на 

измерената стойност от зададената до 15%. 

- Повторяемост на анодното напрежение: ГНР: Отклонение до  5%  

- Слой на полуотслабване: ГНР: >3,4 mm при U = 110 kV; >3,8 mm при U = 120 kV; > 4,2 

mm при U = 130 kV; > 4,6 mm при U = 140 kV. ГБР: oбща филтрация >2,5 mm Al. 

Резултатите от измерването са представени в таблица 1. 

 

 

 



стр. 30 от 69 

 

Таблица 1. Точност на анодното напрежение 

Зададени Измерени Отклонение Отклонение 

Aquilion 64 

kV kV % kV 

80 84,5 ± 4,2 5,6 4,5 

100 103,9 ± 5,2 3,9 3,9 

120 128,5 ± 6,4 7,1 8,5 

Aquilion One 

kV kV % kV 

80 82,8 ± 4,1 3,5 2,8 

100 105,0 ± 5,3  5 5 

 

Забелязано беше отклонение от границата за нормална работа при Aquilion 64 (задедени 

120 kV, измерени 128,5 kV). След намесата на сервизните инженери точността на анодното 

напрежение се подобри (задедени 120 kV, измерени 124,5 kV). Отклонението на параметъра 

през периода беше в рамките на 4 %. 

Повторяемостта на анодното напрежение и за двете КТ уредби бе в границата за 

нормална работа, като най-голямото измерено отклонение през периода бе 3,8 %.  

Слоят на полуотслабване, който е мярка за общата филтрация на рентгеновата уредба, 

беше измерен при първото изпитване на уредбите. Установени бяха следните стойности:  

- за Aquilion 64: 5,6 ± 0,3 mmAl; 

- за AquilionOne: 7,3 ± 0,4 mmAl. 

Тези стойности са в установените ГНР (> 3,8 mm при U = 120 kV). Последващите 

изпитвания не установиха изменение. 

Проследяването на измененията на трите параметъра в годините насочва към 

възможността и необходимостта от следните допълнения или изменения на нормативните 

изисквания за ГНР и ГБР: 

1) намаляване на ГБР за точност на анодното напрежение от 15% до 10%, поради 

важното влияние на този параметър върху качеството на образа (HU) и дозата; 

2) намаляване на ГНР за повторяемост на анодното напрежение от 5% на 2% и 

установяване на ГБР от 5%. 

3) установяване на ГБР във величината слой на полуотслабване, вместо в неизмеримата 

величина обща филтрация, и приемането на настоящите ГНР за ГБР, поради 

използването на по-големи филтрации при КТ. Необходимо е да се уточни, че 

измерването се прави при предварително отстраняване на допълнителните 

формиращи филтри, наличието на които би довело до неправилна интерпретация на 

резултата.  
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Изследването показа, че трите параметъра остават стабилни във времето на експлоатация 

на уредбите. Причината е в стабилността на съвременните високоволтови генератори и 

високото качество на рентгеновите тръби за компютърна томография. Това подкрепя 

твърденията и препоръките на други автори, че оценката на трите параметъра е достатъчно да 

се прави при пусковото изпитване и не е задължителна при рутинния контрол на качеството. 

Измерването е необходимо, ако се установи отклонение на дозиметричните параметри или 

параметрите на качеството на образа, когато трябва да се намери причината за това отклонение.  

 

4.1.1.2. Съвпадение на светлинната индикация с равнината на среза 

Измерването на параметъра при двете контролирани уредби беше правено с 

периодичност три месеца. Прилагана бе нормативната ГНР съвпадението да е по-добро от 

± 5 mm [8].  

Анализът на протоколите от измерванията показава, че съвпадението на светлинната 

индикация с равнината на среза и за двете КТ уредби е била винаги по-добра от ± 1 mm.  

Оценката на този параметър е важен за правилното позициониране на пациента, 

сканирането на цялата област на интерес и поставянето на коректна диагноза и затова тестът 

трябва да се провежда веднъж месечно. 

В резултат на изследването, може да се предложи сегашната ГНР от Наредба 30 да стане 

ГБР, и да се въведе по-строга ГНР от ± 2 mm. 

 

4.1.1.3. Компютър-томографски индекс на дозата (CTDI) във въздух  

  Според изискванията на Наредба 30, измерването на CTDIair трябва да бъде направено за 

всички възможни дебелини на среза и за всички филтри. Допускат се отклонение на измерената 

стойност от съответната базова стойност до 20% (ГНР), а при отклонение над 50% следва 

спиране на уредбата до отстраняване на причината (ГБР). 

При МДКТ понятието “срез” се различава от това при ЕДКТ, поради възможността за 

едновременно получаване на образите в голям брой успоредни “срезове”, според избраната 

конфигурация от детектори и реконструиращия алгоритъм. Поради това, изискването на 

Наредба 30 е неприложимо в пълен вид към МДКТ. Базовите стойности бяха определени чрез 

измерване по методиката от т. 3.3.4 за най-често използваните рутинни протоколи за 

съответната уредба.  

Измерените базови стойности за Aquilion 64 са следните: 

– CTDIair = 112 ± 5,6 mGy,при 120 kV, 285 mAs, 0,5x32 mm (протокол Routine head); 

– CTDIair = 24,6 ± 1,2 mGy, при 120 kV, 70mAs, 0,5x64 mm (протокол Routine abdomen);  

– CTDIair = 30,1 ± 1,5 mGy, при 120 kV, 85 mAs, 0,5x64 mm (протокол Routine abdomen); 

Измерените базови стойности за Aquilion ONE са: 
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– CTDIair =  85,5 ± 4,3 mGy (протокол Brain HCT 5 mm: 120 kV, 300 mA, 0,75 s, 4,0x4 mm); 

– CTDIair =  35,0 ± 1,7 mGy (протокол Chest HCT 5 mm: 120 kV, 250 mA, 0,5 s, 8,0x4 mm);  

– CTDIair =  37,5 ± 1,9 mGy (протокол Abdomen HCT 5 mm: 120 kV, 250 mA, 0,5 s, 5,0x4 

mm); 

– CTDIair = 35,7 ± 1,9 mGy (протокол Calcium score: 120 kV, 300 mA, 0,35 s, 5,0x4 mm); 

 

Проследяването на параметъра във времето показа отклонение на измерваните стойности 

от базовите, съответстващи на ГНР: по-малко от 3% за Aquilion 64 и по-малко от 13 % за 

Aquilion One. 

Отклонението на CTDI от нормалната работа на КТ уредба, което би могло да доведе до 

по-голяма доза на пациетна или влошаване качеството на получаваните образи, ще бъде 

отразено и отстранено със съответните коригиращи мерки. Измерването трябва да бъде 

провеждано на всеки шест месеца. 

 

4.1.1.4. Шум на образа 

Стойностите на шума в образа бяха измервани с хомогенния воден фантом в комплекта 

на съответната КТ уредба, по метода от т. 3.3.5. Измерването на параметъра при двете 

контролирани уредби беше правено с периодичност три месеца. 

Според нормативните изисквания, намеса за корекция се изисква при отклонение на 

параметъра от базовата стойност над 20% (ГНР), а спиране – при отклонение над 50% (ГБР) [8].  

Установени бяха следните базови стойности на шума: 

– За Aquilion One: σ < 5,2 HU (измерен при 120 kV, 300 mAs, 0,5х32 mm, 0,75 s, Brain HTC 

5 mm, реконстр. филтър FC23) 

– За Aquilion 64: σ = 2,3 HU (измерен при 130 kV, 300 mAs, 8 mm, 1 s, 4,0x4mm, реконстр. 

филтър FC70). 

В периода на изследването, изменението на този параметър при двете уредби е бил винаги 

под ГНР, с установено максимално отклонение 9%. Това показва правилна калибровка и добра 

сервизна поддръжка на уредбите.   

Шумът в образа е критичен параметър, определящ както нискоконтрастната 

възприемчивост, така и висококонтрастната разделителна способност. Той е пряко свързан и с 

дозата, тъй като увеличаването на дозата води до намаляване на шума в образа.  

Поради важността на този параметър и показаната в настоящата работа възможност за 

поддържане на малки отклонения от базовата стойност, може да се предложи намаляване на 

ГНР на 10% и ГБР на 25%.  
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4.1.1.5. Стойности на хаунсфийлдовите числа 

Стойноститена хаунсфийлдовите числа в образа бяха измервани с хомогенния воден 

фантом в комплекта на съответната КТ уредба, по метода от т. 3.3.6. Според нормативните 

изисквания, намеса за корекция се изисква при разлика между измерените и действителните 

стойности на HU за вода над 4 HU (ГНР), а спиране – при отклонение над 10 HU (ГБР).  

Измерванията за двете уредби бяха провеждани при следните протоколи: 

– За Aquilion One: 120 kV, 300 mAs, 0,5х32 mm, 0,75 s, Brain HTC 5 mm, реконструиращ 

филтър FC23; 

– За Aquilion 64: 120 kV, 300 mAs, 4,0x4 mm, реконструиращ филтър FC70. 

Измерването на параметъра при двете контролирани уредби беше правено на всеки три 

месеца. Не бе установено отклонение извън ГНР.  

Измерването на този параметър трябва да се прави с фантома към уредбата, с който е 

проведено калибрирането на скалата на HU и с който се провежда ежедневната проверка на 

калибровката. Фантомът трябва да е пълен с дестилирана вода. Наличието на тежки елементи в 

материала на стените на фантома и примеси във водата могат да се отразят на точността на HU, 

който по дефиниция зависи от коефициента на отслабване на водата.  

Стойностите, измерени през годините, съответстват на ГНР и са: 

- в интервала 1,1 - 1,7 HU за Aquilion One (120 kV, 300 mAs, 0,5х32 mm, 0,75 s, Brain HTC5 

mm, реконструиращ филтър FC23); 

- в интервала 1,0 - 1,5 HU Aquilion 64 (120 kV, 300mAs, 4,0x4 mm, реконструиращ филтър 

FC70). 

4.1.1.6.  Еднаквост на хаунсфийлдовите числа в различни области на 

хомогенен фантом 

Максималната разлика между стойностите на HU числа, измерени в центъра и 

периферията на водния фантом, не трябва да превишава 8 HU (ГНР).  

Измерените стойности варират през годините, но не превишават ГНР. За Aquilion One 

максималната измерена разлика е 1,1 HU, а за Aquilion 64 – 1,8 HU.  

Измерването на еднаквостта на HU числа в различни области на фантома дава 

информация за хомогенността в образа. Този параметър, заедно с абсолютната стойност на HU 

(т. 4.1.1.5), шума (т. 4.1.1.4) и наличието на артефакти, са показателите за качеството на 

получаваните образи и имат пряко отношение към правилната интерпретация на клиничните 

образи и точността на диагнозата. Поради това, тези параметри трябва да се оценяват 

ежемесечно. 
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4.1.1.7.  Висококонтрастна разделителна способност 

Прилагана бе методиката от т. 3.3.10. Нормативно допусканото изменение на стойността 

на FWHM от базовата стойност е до 20% (ГНР).  

При Aquilion 64 измерванията се провеждаха със следния протокол: 120 kV, 300 mAs, 

1,0x4 mm, реконструиращ филтър FC70). Установена бе промяна на FWHM до 8 % от базовата 

стойност. 

При Aquilion One измерванията се провеждаха с протокол: (120 kV, 300 mAs, 0,5х32 mm, 

0,75 s, Brain HTC5 mm, реконструиращ филтър FC23). Наблюдавана бе промяна на FWHM до 6 

% от базовата стойност. 

4.1.1.8.  Нискоконтрастна визуализация 

Прилагана бе методиката от т. 3.3.11. Наредба 30 на МЗ изисква за оценка на този 

показател да се визуализират сфери от полистирол с диаметър 0,35 cm, внедрени във воден 

фантома.  

При Aquilion 64 измерванията се провеждаха със следния протокол: 120 kV, 300 mAs, 

0,5x4 mm, реконструиращ филтър FC70. Визуализират се нискоконтрастни тестови обекти с 

диаметър 2,5 mm. При Aquilion 64 не бе наблюдавана промяна на нискоконтрастна 

визуализация от базовата стойност.  

При Aquilion One измерванията се провеждаха с протокол: (120 kV, 300 mAs, 0,5х32 mm, 

0,75 s,Brain HTC5 mm, реконструиращ филтър FC23). Не бе наблюдавана промяна на 

нискоконтрастна визуализация от базовата стойност. 

Нискоконтрастната визуализация е важен тест, от който зависи способността на 

изобразяващата система да разграничава детайли с малък контраст на фона на шума. В същото 

време, този тест е базиран на субективна оценка и зависи от наличния фантом и внедрените в 

него нискоконтрастни детайли. Затова критериите за интерпретация на резултата и нивата за 

намеса трябва да са адаптирани към наличния фантом.  

4.1.2. Модифицирани или нови тестове 

 

4.1.2.1. Дебелина на среза върху образа 

Както бе посочено в т. 4.1.1.3, понятието “срез” не е еднозначно определено при МДКТ, 

за разлика от ЕДКТ, при които дебелината на среза съвпада с избраната ширина на 

колимирания сноп. Затова в програмата за контрол на качеството за двете уредби се включиха 

два нови теста, които да заменят нормативно изисквания тест за определяне на дебелината на 

среза.  
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Измерването на дебелината на среза върху образа бе провеждано по методиката от т. 

3.3.8, чрез измерване на FWHM с един от двата фантома за оценка на качеството на образа. 

Резултатите от пусковото изпитване за Aquilion 64 са представени в таблица 2: 

Таблица 2. Дебелина на среза върху образа Aquilion 64 

Зададена (mm) Измерена (mm) Отклонение (mm, %) 

0,5 0,81 ± 0,02 0,31 (52,0%) 

1 1,01 ± 0,01 0,01 (1,0 %) 

2 1,93 ± 0,01 -0,07 (-3,5 %) 

4 3,94 ± 0,03 -0,06 (-1,5 %) 

6 5,99 ± 0,01 -0,01 (-0,2 %) 

8 7,79 ± 0,02 -0,21 (-2,6%) 

Резултатите за Aqulion One са представени в таблица 3: 

Таблица 3. Дебелина на среза върху образа Aquilion One 

Зададена (mm) Измерена (mm) Отклонение (mm, %) 

0,5 0,78 ± 0,01 0,28 (56,0) 

1 1,17 ± 0,03 0,17 (17,0) 

6 6,42 ± 0,01 0,42 (7,0) 

8 8,82 ± 0,01 0,82 (10,3) 

 

За този параметър при МДКТ обикновено се прилага следната ГНР: разлика между 

зададената и измерената стойност до +0,5 mm за дебелини на среза <1 mm; 50 % при дебелини 

от 1 mm до 2 mm и 1 mm за дебелини на среза ≥2 mm.   

В периода на изследването измерваната дебелина на среза при двете уредби оставаше в 

тези граници.  

Параметърът има пряко влияние върху качеството на получавания образ и дозата. 

Увеличаването на дебелината на среза ще доведе до влошаване на контраста, поради ефекта на 

частичния обем, но и до намаляване на шума на образа и дозата, поради увеличеното 

количество фотони. С увеличаването на количество фотони е нужна по-малка доза, за да се 

постигне желаното отношение сигнал-шум (SNR).  

Изследването показва, че посочените критерии са приложими към изследваните КТ 

уредби. Измерването трябва да бъде провеждано веднъж годишно. 
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4.1.2.2.  Ширина на рентгеновия сноп по надлъжната ос 

Измерването бе провеждано по методиката от т. 3.3.9. Прилагани бяха критериите за 

оценка на резултата от Наредба 30 на МЗ за параметъра “Дебелина на среза”:  за ГНР, 

съответствие със спецификацията и изменение от базовата стойност до 20% или 1 mm (по-

малкото от двете), а за ГБР, изменение от базовата стойност до 50% или 2 mm (по-малкото от 

двете). Измерванията, направени с линия, показаха съответствие на двете КТ уредби с ГНР. 

При уредбата Aquilion One бе направена и по-точната оценка с помощта на ImageJ. 

Резултатите са представени в таблица 4.  

Максималната разлика на измерените стойности от зададените е +11 mm. Tова е очакван 

резултат, защото, за да се осигури еднакво облъчване на всички детектори по z-оста, ширината 

на лъчевия сноп при МДКТ обикновено е по-голяма от ширината на детекторните елементи, 

включени в реконструкцията.  

Стойностите са приетиза базови, с които ще се сравняват резултатите в бъдещите 

тестове. 

 

Таблица. 4. Промяна на ширина на снопа, оценена с ImageJ при Aquilion One 

Зададена конфигурация 

(mm) 
Измерена, mm Разлика, mm 

4,0x4 (16) 22,8 ± 0,03 6,8  

5,0x4 (20) 27,5 ± 0,01 7,5 

0,5x320 (160) 171 ± 0,01 11 

Важността на този тест се определя от необходимостта да се ограничи ненужното 

облъчване на пациента с по-широк сноп от този, използван за реконструкцията на образа. В 

същото време, всички детектори трябва да получат необходимата доза, за да се получи 

качествен образ без артефакти. Базовото изпитване е необходимо да се направи по точния 

метод на измерване на FWHM, с последваща оценка по същия метод или по бързия метод. 

Тестът трябва да се провежда веднъж годишно или при съмнение за промяна. 

4.1.2.3.  Артефакти 

Оценката се прави по образите на водния фантом (т. 3.3.12). Проведените пускови и 

последващи периодични тестове не установиха наличие на артефакти в образите. 

Тестът трябва да се провежда веднъж годишно или при съмнение за артефакти от 

клиничните образи.  
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4.1.2.4.  Възпроизводимост на движението на пациентната маса 

Този лесен геометричен тест има за цел да гарантира възпроизводимостта в положението 

на масата, при нейното надлъжно движение в двете посоки. Прилагана бе методиката от  

т. 3.3.13.  

Възпроизводимостта на движението на пациентната маса по отношение на надлъжната 

ос и при дете КТ уредби бе под 1 mm, което е по-добро от границата oт 2 mm, предлагана от 

МААЕ.  

4.1.2.5. Точност на индикатора за позициониране на пациентната маса 

Този тест бе провеждан по методиката от т. 3.3.14. Установената разлика между 

измереното и показвано разстояние между два среза при двете уредби бе < 1 mm, при 

предлагана граница от 2 mm според препоръките на МААЕ. 

Двата теста на пациентната маса трябва да се провеждат най-малко веднъж годишно. 

Така се гарантира точната позиция на пациента по време на изследването и сканирането точно 

на избраната област. 

4.1.2.6.  Наклон на гентри 

Направените изпитвания по метода от т. 3.3.15 показаха точност на индикатора за наклон 

на генрито в рамките на не повече от ±1 ͦ и за двете КТ уредби. 

Тестът е от особена важност за КТ уредби, използвани за планиране в лъчелечението, 

тъй като всяко отклонение от вертикалната позиция на гентри може да доведе до неточност при 

планирането на лечението на пациента. Провежда се веднъж годишно. 

 

4.1.2.7.  Стабилност на въртящата се система (колебание на гентри) 

Тестът за механична стабилност на въртящата се система от рентгенова тръба и 

детектори бе проведен по метода от т. 3.3.16. Тестът е лесен за провеждане, а оценката е 

визуална, по образа на лъчевия сноп върху гафхромната лента. Проведените тестове за двете 

уредби не установиха колебания в гентрито. 

 

4.1.2.8.  Оценка на състоянието на лъчезащитните средства, помещенията, 

вътрешните правила и процедури 

Проверката на двете отделения не показа сериозни нарушения на правилата за 

радиационна защита. Персоналът в отделенията преминава редовно задължителните 

медицински прегледи и има правоспособност за работа с ИЙЛ. Сервизната поддръжка и 

изпитванията на параметрите от КК се извършват редовно. Изследванията се провеждат по 

утвърдените протоколи, с което се гарантира качеството на диагностичните образи. 
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Допълнително се предприемат действия по оптимизиране на процедурите, които ще бъдат 

разгледани по-долу. 

Необходимо беше осъвременяване на вътрешните документи и процедури по 

радиационна защита, което бе извършено своевременно и персоналът бе запознат с промените 

от медицинския физик. Спазването на процедурите ще бъде проследявано във времето. 

Препоръчва се тази проверка да се прави най-малко веднъж годишно. 

4.1.2.9.  Разработване и изпълнение на програмата за контрол на качеството 

Разработената програма за КК за двете КТ уредби включва списък на измерваните 

параметри, кой ги извършва и с каква честота. Резултатите се сравняват с предложените ГНР и 

ГБР, съобразени с изискванията на Наредба 30. За някои параметри, на базата на собствения 

опит от провежданите измервания, са предложени по-строги граници от нормативно 

изискваните. Добавени са и новите параметри и тестове, описани в т. 4.1.2. (табл. 5). 

Таблица 5. Физико-технически параметри от контрола на качеството на КТ 

Параметър ГНР ГБР Забележка 

(нови граници) 

1. Точност на 

анодното напрежение 

U 

ГНР: Отклонение на 

измерената стойност от 

зададената до  6% при 

U<100 kV и до ± 6 кV 

при U> 100 kV: 

ГБР:.Отклонение на 

измерената стойност 

от зададената до 15%. 

намаляване на ГБР за 

точност на анодното 

напрежение от 15% до 

10%, 

2. Повторяемост на 

анодното напрежение 

U 

Отклонение до  5% на 

всяка измерена 

стойност от средната 

стойност  

 намаляване на ГНР от 

5% на 2% и 

установяване на ГБР 

от 5%. 

3. Слой на 

полуотслабване и 

обща филтрация на 

рентгеновото 

лъчение 

Слой на 

полуотслабване в 

алуминий: 
>3,4 mm-U =110 kV, 
>3,8 mm-U =120 kV, 
> 4,2 mm-U =130 kV, 
> 4,6 mm-U =140 kV. 

Общата филтрация 

над 
2,5 mm алуминиев 

еквивалент 

въвеждане на ГБР във 

величината слой на 

полуотслабване, 

настоящите ГНР за 

ГБР, 

4. Съвпадение на 

светлинната 

индикация с 

равнината на среза 

По-добро от 5 mm  ГНР да стане ГБРи да 

се промени на  ±2 mm 

5. Шум на образа Разлика до 20% от 

базовата стойност на 

експеримен-талното 

средноквадратично 

отклонение  на HU 

Разлика до 50% от 

базовата стойност на 

експеримен-талното 

средноквадратично 

отклонение  на HU 

намаляване на ГНР на 

10% и ГБР на 25% 
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6. Стойности на 

хаунсфийлдовите 

числа 

Разлика между 

измерените и 

действителните КТ 

числа за вода до 4HU 

Разлика между 

измерените и 

действит.КТ числа за 

вода до 10 HU 

 

7. Еднаквост на 

хаунфийлдовите 

числа в различни 

райони на хомогенен 

фантом 

Разлика до 8 HU между 

средните стойности в 

централна и в няколко 

периферни области 

  

8. Компютър-

томографски индекс 

на дозата (CTDI) 

Разлика до 20% от 

базовата стойност на 

CTDI за единичен срез, 

измерен при всички 

възможни дебелини на 

среза  

Разлика до 50% от 

базовата стойност за 

CTDI за единичен срез, 

измерен при всички 

възможни дебелини на 

среза  

 

9. Дебелина на среза Разлика до 20% или 1 

mm (което е по-голямо) 

от базовата стойност 

Разлика до 50% или 2 

mm (което е по-голямо) 

от базовата  

 

10. Висококонтрастна 

разделителна 

способност 

Разлика до 20% от 

базовата стойност на 

разделителната 

способност, оценена 

чрез FWHM 

  

11. Нискоконтрастна 

визуализация 
Визуализиране на сфери 

от полистирол с 

диаметър 
0,35 cm, внедрени във 

воден фантома 

  

Модифицирани или нови тестове 

12. Дебелина на среза 

върху образа 
разлика между 

зададената и 

измерената стойност до 

+0,5 mm за дебелини на 

среза <1 mm; 50% при 

дебелини от 1 mm до 

2 mm и 1 mm за 

дебелини на среза ≥ 

2 mm 

  

13.Ширина на 

рентгеновия сноп по 

надлъжната ос 

Разлика до 20% или 1 

mm (което е по-голямо) 

от базовата стойност 

Разлика до 50% или 2 

mm (което е по-голямо) 

от базовата стойност 

Параметър от Наредба 

30 Дебелина на среза 

14. Артефакти При наличие на 

артефакти, то те не 

трябва да 

компрометират 

качеството на 

диагностичните образи 
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15.Възпроизводимост 

на движението на 

пациентната маса 

При липса на 

спецификация, 

стандартното 

отклонение и разликата 

между двата маркера не 

трябва да превишава 2 

mm 

  

16.Точност на 

индикатора за 

позициониране на 

пациентната маса 

Разликата между 

измереното разстояние 

на два среза от филма и 

показанието на 

командния пулт на 

оператора не трябва да 

превишава 2 mm 

  

17.Наклон на гетри При липсата на 

техническа 

спецификация 

разликата между 

измерения от филма 

ъгъл и този показван на 

дисплея на оператора 

не трябва да се 

различава с повече от 

±1 ͦ. 

  

18.Стабилност на 

въртящата се система 

(колебание на гентри) 

Липса на 

несиметричност в 

образа на гафхромна 

лента, вследствие на 

колебания на 

въртящата се система 

  

19. Оценка на 

състоянието на 

лъчезащитните 

средства, 

помещенията, 

вътрешните правила и 

процедури 

Лъчезащитните 

средства и вътрешните 

правила трябва да са 

налични, помещенията 

безопасни, а 

процедурите спазени. 

  

 

Контролът на качеството на двете КТ уредби показа, че техните параметри отговарят на 

критериите за нормална работа. Осигурената техническа поддръжка гарантира техническата 

изправност, а предприетите мерки за подобряване на радиационната защита намаляват риска за 

пациентите и персонала. 

Спазването на програмата за контрол на качеството и поддържането на параметрите на 

уредбата в границите за нормална работа са задължителната основа за следващите действия по 

оптимизация на протоколите за изследванията.  

Типичната практика в България е да се провежда едно пълно изпитване на компютър-

томографските уредби веднъж годишно, последвано от няколко периодични изпитвания на 

избрани параметри. Пълното изпитване изисква няколко часа, свързано е с наличието на пълен 

комплект апаратура и по-голямо натоварване на провеждащите изпитването. Опитът от други 

страни показва, че практиката може да се промени чрез разпределяне на тестовете между 



стр. 41 от 69 

 

отделните периодични изпитвания, например измерване на рентгеновия източник при първото 

измерване, качеството на образа и дозиметрия – при второ изпитване, а оценката на 

лъчезащитата и механика – при трето изпитване. 

В практиката рядко се наблюдава бракуване на КТ уредба, поради несъответствие с 

критериите за безопасна работа. По-често решението за замяна на стара КТ уредба е 

продиктувано от моралното остаряване на апаратурата, поради бързото развитие на 

технологиите и появата на нови поколения уредби с повече хардуерни и софтуерни 

възможности за получаване на качествени образи при намалено облъчване, например: 

 автоматично модулиране на анодния ток; 

 наличие на педиатрични протоколи; 

 индикации върху дисплея за дозовите индекси CTDIvol и DLP и тяхното автоматично 

записване в цифровия архив на изследването; 

 структуриран доклад за дозата (“Dose StructuredReport”). 

В някои страни се предприемат законодателни мерки за изпълнението на тези критерии. 

През 2013 г. в САЩ се въвежда стандарта NEMA XR-29, чиято цел е да се подпомогне 

оптимизацията на практиката и да се подобри радиационната защита. Повечето от описаните 

по-горе критерии са включени в стандарта. Несъответствието на КТ уредба с изискванията на 

стандарта не означава, че тя трябва да се спре от експлоатация, но се въвеждат икономически 

стимули за замяна, например при работа с такава уредба е предвидено намаляване на 

реимбурсацията на изследванията с 5 % до края на 2016 г. (три години след въвеждането на 

стандарта) и 15 % от началото на 2017 г. 

Освен непосредствената полза, свързана с постоянството на качеството на получаваните 

образи и поддържане на дозите на пациентите на оптимални нива, контролът на качеството има 

и икономически ефект. Навременно откритият и отстранен проблем не позволява той да се 

задълбочи, което ще доведе до спиране и изисква по-сериозни вложения. Оптимизирането на 

процедурите чрез промяна на параметрите на сканиране, при което се намалява натовараването 

на рентгеновата тръба, води до удължаване на живота й. Факторите, влияещи върху 

продължителността на живота на рентгеновата тръба, са анодният ток, топлиното натоварване, 

параметрите на околната среда (температура и влажност), материалът на анода, дължината на 

сканиране или наличието на механична повреда [66]. Така, чрез провеждането на контрол на 

качеството и оптимизирането на процедурите, може да се удължи живота на рентгеновата 

уредба и да се намали себестойността на изследванията. 
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4.2. Дозиметрия 

4.2.1. Дозиметрия със стандартен фантом 

Измерването на дозата във фантом по стандартния начин, описан в т. 3.4.1. от 

„Материали и методи”, е подходящо при лъчев сноп с ширина до 40 mm. Резултатите за 

Aquilion 64 и Aquilion One са представени в таблица 6. 

 

Таблица 6. Резултати от измерените стойности на CTDI във фантом 

КТ уредба Ширина на 

лъчевия сноп [mm] 

Протокол глава 

nCTDIvol[mGy.mAs-1] 

Протокол тяло 

nCTDIvol[mGy.mAs-1] 

Aquilion 64 32 1,85± 0,09 0,73± 0,04 

Aquilion One 20 1,85± 0,09 0,94±0,05 

 

Измерените стойности за CTDIvol бяха сравнени със съответните показания върху 

дисплея за този параметър. Разликата между двете стойности е 2 % за Aquilion One и 5 % за 

Aquilion 64. 

Дозиметрията със стандартен фантом е важна част от осигуряването на качеството. Тя е 

основа за качеството на провеждания анализ на дозите напациентите. Допуска се показваната 

на дисплея стойност на CTDIvol да се различава от действителната до 20 % [IAEA(2011), IEC 

(2011d), EC RP162 (2012)]. Проверката за точност на показанията на CTDIvol трябва да се прави 

веднъж годишно при рутинните клинични протоколи за изследване на глава, торакс, корем и 

таз. Настоящото изследване показа, че при добра настройка и поддръжка, точността на 

показанията на дозовите индекси може да бъде под 5 % 

 

4.2.2. Метод на IEC за дозиметрия при широк сноп 

Измерването бе проведено за двете КТ уредби по метода, описан в т. 3.4.2 

Максималната ширина на снопа на Aquilion 64 е 32 mm, но въпреки това беше направено 

измерване по метода на IEC, за да се провери валидността на стандартния метод при тези 

снопове. Измерването бе проведено при референтна ширина на снопа 16 mm и номинална 

ширина 32 mm, при експонационните параметри от Таблица 7. 

 

Таблица 7.Експонационни параметри за IEC дозиметрия приAquilion 64 

протокол NxT ширина,mm 
U,  

kV 

I,  

mA 
I.t, mAs 

trot, 

s 

Head 4x4 16 120 200 150 0,75 

 8x4 32 120 200 150 0,75 
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Измерването при уредба Aquilion One, Toshiba бе проведено при референтна ширина на 

снопа 20 mm и номинална ширина 160 mm, при експонационните параметри от таблица 8. 

Измерванията бяха направени с 300 mA, за да бъде сравнен стандартният метод с този на IEC, 

след което бяха повторени с 400 mA, за да може да бъде направено сравненение на IEC метода с 

метода на AAPM (таблица 11). 

Таблица 8. Експонационни параметри за IEC дозиметрия при Aquilion One 

протокол NxT 
ширина, 

mm 

U,  

kV 

I, 

mA 
I.t, mAs 

trot, 

s 

Head 5x4 20 120 300 105 0,35 

Volume 320x0,5 160 120 300 105 0,35 

Abdomen 5x4 20 120 400 200 0,5 

Volume 320x0,5 160 120 400 200 0,5 

 

Получените резултати са представени в таблици 9 и 10 съответно за двете уредби. В 

таблиците, с i = I, II, III е означенo поредното положение на йонизационната камера при 

измерването във въздух (при дължина на интегриране 100 mm, измерването е в една позиция на 

йонизационната камера, при дължина 200 mm – в две позиции, а при дължина 300 mm – в три 

позиции).  

Таблица 9. Резултати от измерените и изчислени стойности на CTDI във въздух и 

фантом за уредба Aquilion 64, Toshiba 

 Измерени във въздух 
Измерени във 

фантом 
Изчислени 

NxT i 
CTDIair 

[mGy] 

∑ 𝐶𝑇𝐷𝐼𝑎𝑖𝑟,𝑖𝑖   

[mGy] 
CTDIvol[mGy] CTDIvol[mGy] 

4x4 (ref) I 47,3±2,0 47,3±2,0 13,6±1,1 - 

8x4 I 44,7±2,7 44,7±2,7 11,9±1,0 12,7±1,5 

8x4 

I 0,5± 0,5 

45,6± 3,2 - 13,1± 1,6 II 44,8± 1,4 

III 0,4± 0,7 

 

Наблюдава се разлика в границите на неопределеността между измерените стойности за 

CTDI100,air и CTDI300,air. 

Резултатите показват, че стандартният метод може да се прилага за КТ уредби с ширина 

на снопа до 40 mm включително, каквито са препоръките на протокола на IAEA. 
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Таблица 10. Резултати от измерените и изчислени стойности на CTDI във въздух и 

фантом за уредба Aquilion One, Toshiba 

 Измерени във въздух 
Измерени във 

фантом 
Изчислени 

NxT i CTDIair,i [mGy] 
∑ 𝐶𝑇𝐷𝐼𝑎𝑖𝑟,𝑖𝑖   

[mGy] 
CTDIvol [mGy] CTDIvol [mGy] 

1. Измерване с аноден ток 300 mA 

5x4 (ref) I 30,4 ± 1,5 30,4 ± 1,5 9,3±1,1 - 

320x0,5 I 15,7 ±2,1 15,7 ±2,1 5,7±0,6 - 

320x0,5 
I 13,7± 1,0 

25,9 ±2,6 - 7,9±1,5 
II 12,2± 0,8 

320x0,5 

I 6,2 ±0,4 

27,2 ±3,3 - 8,3 ±1,8 II 15,9 ±1,1 

III 5,1 ±0,4 

2. Измерване с аноден ток 400 mA 

5x4 (ref) I 68,3 ± 3,4 68,3 ± 3,4 19,9 ± 1,3 - 

320x0,5 I 34,5± 1,9 34,5± 1,9 - 10,1 ±1,1 

320x0,5 

I 2,9 ± 0,3 

41,8± 2,9 - 12,8±1,6 II 32,7 ± 0,7 

III 3,2 ± 0,6 

 

Измерването на CTDIvol с йонизационна камера с дължина 100 mm по стандартния метод 

недооценява дозата с 73% за CTDIair и с 38 % за CTDIvol. От друга страна, разликата между 

измерените стойности за дължина на интегриране 200 mm и 300 mm e минимална и е в 

границите на неопределеността. 

За целите на практическата дозиметрия се препоръча измерването на CTDIvol при МДКТ 

с ширина на снопа над 40 mm да се провежда по метода на IEC, с дължина на интегриране 

200 mm.  

 

4.2.3. Метод на ААРМ за дозиметрия при МДКТ  

Измерването беше проведено по метода, описан в т. 3.4.3, за уредба Aquilion One, при 

референтна ширина на снопа 16 mm. Параметрите на сканиране, избрани според препоръките 

на AAPM за измерване на дозата в периферията и в центъра на фантома, са представени в 

таблица 11. Реалната ширина на снопа a беше измерена с гафхромна лента за nT = 16, 20 и 160 

mm. 
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Таблица 11. Експонационни параметри за метода на AAPM, приложен при уредба Aquilion 

One 

 

Напрежение 

U [kV] 

Ток 

I [mA] 
Стъпка p 

Ширина на 

снопа a[mm] 

Номинална ширина на 

снопа nT[mm] 

периферия 120 400 0,625 22,8 16,0 

център 120 400 1,125 22,8 16,0 

 

Дозата на насищане Deq беше определена чрез измерване на дозата DL за различни 

дължини на сканиране по три пъти в периферията и в центъра на PMMA фантома. Реалната 

дължина на сканиране L е по-голяма от задаваната на дисплея, заради ефекта „overranging”, 

необходим за реконструкцията на първия и последния срез на избраната за изледване част на 

тялото (фиг. 15). 

 

Фигура 15 Стойност на дозата на насищане в центъра и в периферията на PMMA фантом с 

дължина 45 cm 

 

Получената стойност беше използвана за изчисление на произведението доза насищане-

стъпка D̂eq, претегленото D̂eq и константата на доза на насищане A (табл.12). 

 

Таблица 12.Стойности на Deq, �̂�𝑒𝑞и A за референтна ширина на снопа 16 cm 

Deq[mGy] 
Позиция във 

фантома 
�̂�𝑒𝑞[mGy] 

Претеглен 

�̂�𝑒𝑞[mGy] 
A [mGy] 

49,5 ± 6,4 център 20,3 

27,4 19,2 
18,0 ± 2,3 периферия 31,0 
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Стойността на дозата на насищане за останалите ширини на снопа беше изчислена по два 

начина:  

– чрез произведението доза насищане-стъпка по формулата: 

D̂eq(a) = (a naTa⁄ ). (bref aref⁄ ). Deq.ref(aref)     (10) 

– чрез константата на доза на насищане, като се използва нейната независимост от 

ширината на снопа: 

�̂�𝑒𝑞(𝑎) = (𝐴𝑒𝑞 . 𝑎) 𝑛𝑎𝑇𝑎⁄         (11) 

Двата подхода дават един и същ резултат, представен в таблица 13. 

 

Таблица 13 Стойност на Deq и �̂�𝑒𝑞 за ширина на снопа 20 и 160 mm 

Deq[mGy] �̂�𝑒𝑞[mGy] nT[mm] a[mm] 

33,7± 4,3 26,4 20 27,5 

26,2± 3,4 20,6 160 171 

 

Получените резултати не могат да бъдат сравнение с резултатите от IEC метода, тъй като 

използваната от AAPM нова величина доза на насищане е равна на CTDI∞ и не може да бъде 

сравнена с използваната в стандартната дозиметрия CTDI100. Друг недостатък на метода е 

необходимостта от изработване на подходящ фантом или използването на няколко стандартни, 

както и използването на йонизационни камери, различни от използваните при стандартната КТ 

дозиметрия. 

 

4.2.4. Обсъждане 

Изборът на метод за дозиметрия зависи от типа на КТ уредбата и наличието на 

подходящи средства за измерване. Всеки от наличните методи има своите предимства и 

ограничения. Обобщение на приложимостта на всеки от методите и неговите характеристики е 

представено в таблица 14. 

Таблица 14. Сравнение на методите за дозиметрия при МДКТ 

Критерий за сравнение 
Стандартен 

метод 
IEC метод AAPM метод 

Използване на 

съществуващите 

дозиметрични величини 

(CTDI) 

да да не 

Приложимоста на 

стандартнитеСТ 

йонизационна камера и 

фантоми  

да да не 
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Ширина на снопа, при която 

е приложим методът във 

въздух 

≤ 60 mm 
≤ ∞ ≤ ∞ 

Ширина на снопа, при която 

е приложим методът във 

фантом 

≤40 mm ≤ ∞ 
Зависи от 

фантома 

Грешка при измерването за 

160 mm без разсейване Неприложим 1% 1% 

Основен източник на 

грешка 

Калибрирането 

на камерата 

Позициониране на 

камерата, 

калибрирането на 

камерата, облъчване на 

кабела, движение на 

масата 

Калибрирането 

на камерата, вида 

на фантома 

 

Методът на AAPM въвежда нови величини, като доза на насищане, която е равна на 

CTDI∞ и не може да бъде сравнена с използваната в стандартната дозиметрия CTDI100. 

Необходимо е изработването на подходящ фантом или използването на няколко стандартни, 

което е свързано с неудобство при транспортиране и позициониране върху пациентната маса. 

Налагат се и много повече измервания, за да се определи дозата на насищане. Този метод не е 

подходящ за рутинна дозиметрия, но би могъл да се използва при пусковите изпитвания на КТ 

уредба. 

Стандартният метод с фантом и йонизационна камера с дължина 10 cm има достатъчна 

точност за КТ уредби с ширина на снопа ≤40 mm и затова той е предпочитаният метод за този 

тип уредби.  

Методът на IEC подобрява точността на определяне на CTDI при ширина на снопа над 

40 mm. Предимството на този метод е, че използва стандартните средства за измерване – 

йонизационната камера с дължина 10 cm и стандартния дозиметричен фантом. Измерването е 

сравнително лесно осъществимо и приложимо при контрола на качеството. Тъй като методът се 

базира на IEC стандарт, той е използван от производителите на КТ уредби, произведени след 

неговото публикуване, за определяне на дозовите индекси, показвани върху дисплея. Това 

позволява директното сравнение на показваната стойност на CTDIvol с измерената. 

Препоръчва се проверката на точността на дисплея на CTDIvol да се прави веднъж 

годишно при контрола на качеството.  

 

4.3. Оптимизация на клинични протоколи 

4.3.1. Методи за оптимизация 

Изборът на начина, по който ще бъде оптимизиран клиничният протокол, зависи от 

изследваната анатомична област и от индикациите за провеждане на изследването. 
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Подходящият метод за оптимизация при едни изследвания, може да доведе до влошаване на 

диагностичното качество при други. 

Възможните подходи за оптимизиране включваха: настройка на автоматиката според 

телесната маса на пациента, промяна на анодното напрежение или анодния ток. 

Друг параметър, на който бе обръщано специално внимание, е правилното 

позициониране на пациета. При КТ изследване на глава или перфузия, главата трябва да се 

позиционира така, че очите да не попадат в прякото лъчение. Освен това, неправилната позиция 

на пациента спрямо изоцентъра на гентри води до увеличаване на дозата и влошаване 

накачеството на образите. Ако пациентът е поставен над изоцентъра, АЕС увеличава 

експонационните данни, считайки, че размерът на пациента е по-голям от действителния. 

Обратно, ако пациентът е по-ниско, автоматиката намалявава експонационните данни. 

Ограничаването на топограмата и сканирането само в областта на интерес е друг начин 

за намаляване на дозата на пациента. 

 

4.3.2. КТ на сърце (CTA) 

КТ ангиографията е диагностичен неинвазивен метод за оценка на сърцето и 

коронарните съдове. Ако е изключен остър коронарен синдром, индикациите за провеждане на 

изследването са задух, гръден дискомфорт, болки в гърдите, рамото или челюстта, исхемична 

болест, диспнея. 

4.3.2.1. Рутинен протокол 

Стандартно изследването на Aquilion One започва с Calcium Score, за откриване на плака 

в коронарните артерии. След това на пациента се инжектира контрастно вещество и чрез 

единични аксиални сканирания се следи за момента, в който контрастното вещество навлиза в 

аортата, което маркира началото на изследването на сърцето. Облъчването на пациента се 

синхронизира с ЕКГ. Параметрите на сканиране са дадени в таблица 15. 

Таблица 15. Параметри на сканиране при КТ на сърце 

Протокол Напрежение [kV] 
Ток 

[mA] 

Време на ротация 

[s] 

Calcium Score 120 AEC 0,5 

Cardiac CTA 120 или 100 AEC 0,35 

 

4.3.2.2. Подходи за оптимизация 

За намаляване на дозата, получавана от пациентите, се използват различни 

нововъведения, разработени за сърдечни изследвания, като колимация преди пациента и 
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специални филтри. Използването на итеративни реконстуиращи алгоритми също води до 

намаляване на дозата, при запазване на адекватно качество на образите. Параметрите на 

сканиране, които могат да бъдат настроени от потребителя, са анодното напрежение и ток, 

стъпката, дължината на сканиране и FOV. 

Намаляването на анодното напрежение от 120 до 100 kV води до намаляване на дозата с 

над 30 %, но и до увеличение на шума с 20 %. Поради това, се препоръчва използването на този 

подход за пациенти с телесна маса < 90 kg. За настройката на mA може да се използват 

различните възможности на автоматиката на КТ уредба (като ЕКГ модулиране) или да се 

използва фиксирана стойност, в зависимост от размера на пациентите. Изборът на FOV не 

променя дозата, но е от изключително значение за диагностичната стойност на образите, а 

дължината на сканиране трябва да се ограничи до областта на интерес.  

Използването на проспективно ЕКГ модулиране е друг начин за намаляване на дозата 

при пациенти със съдечен ритъм по-малък от 60 удара/мин. Често се налага използването на 

бета блокери. Ефективната доза може да се намали до 1-5 mSv, а качеството на образите се 

запазва. 

 

4.3.2.3. Резултати и обсъждане 

Изследвана беше възможността за използване в рутинната практика на проспективно 

ЕКГ модулиране. В изследването бяха включени 11 пациенти, изследвани с ретроспективна 

техника и 6 пациенти с проспективна техника. Използван беше автоматичен избор на mA, 

напрежение 100 kV и адаптивна итеративна реконструкция (AIDR). За оценка на качеството на 

получените образи беше изчислено отношението контраст-шум (CNR), чрез ROI, поставен 

последователно в аортата и в областта с мастна тъкан. Резултатите са представени в таблица 16. 

Таблица 16. Влияние на ЕКГ модулирането върху дозата и качеството на образа 

Протокол CTDvol [mGy] DLP [mGy.cm] E [mSv] CNR 

Ретроспективен 45,1 692,9 9,7 34,8 

Проспективен 19,3 258,0 2,6 29,2 

 

Резултатите показват намаление на CTDvol и DLP с 57 % и 63 % съответно, при 

използването на проспективна техника. Рискът за пациента, оценен чрез ефективната доза, 

също е намален с 46 %. В същото време, не се наблюдава значителна промяна на отношението 

контраст-шум, което показва запазване на качеството на получаваните образи. 

Проверка на влиянието на параметрите на изследването върху CTDIvol и DLP беше 

направена чрез регресионен анализ. Реултатите са представени в таблица 17. 
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Таблица 17. Влияние на параметите на изследването върху CTDIvolи DLP 

 CTDIvol DLP 

Параметър Оценка 

(Estimate) 
Pr ( >F ) Оценка 

(Estimate) 
Pr ( >F ) 

пол 8,657 0,161 54,545 0,180 

възраст -0.003434 0,985 1,103 0,355 

телесна маса (kg) 0,8599 8,14.10-7 5,821 4,34.10-7 

mAs 0,05462 3,37.10-11 0,739 < 2.10-16 

 

Полът и възрастта не са значимо влияещи върху CTDIvol и DLP. От друга страна, 

телесната маса е значима променлива с равнище <0,001. Регресионният коефициент показва, че 

при увеличаване на телесната маса с 1 kg, CTDIvol се увеличава с 0,86 единици, а DLP с 5,82 

единици. Променливата mAs има значимо влияние върху CTDIvol и DLP (p<0,001), като при 

увеличение на mAs с 1, CTDIvol се увеличава с 0,055 единици, а DLP с 0,739 единици. 

Дозата, получавана от пациетите при КТ на сърце е проучвана от много автори. През 

2009 г. Hausleiter и сътр. публикуват резултатите от проучването си в 50 отделения, 

провеждащи КТ на сърце. Наблюдаваната от тях средна стойност на DLP е 885 mGy.cm, с 

обхват между 25ти и 75ти персентил (ОП) [568 – 1259 mGy.cm], а ефективната доза е 12 mSv 

(определена с конверсионен коефициент 0,014). Авторите посочват параметрите, които могат да 

доведат до намаляване на дозата, а именно намаляване на анодното напрежение и дължината на 

сканиране или използването на проспективна техника. В друго проучване на Raff и сътр. в 15 

болници се описва резултатът от сформирането на екип от рентгенолог, рентгенов лаборант и 

медицински физик, който препоръчва въвеждането на оптимизационни мерки (използване на 

бета-блокери, AEC, намаляване на анодното напрежение), както и обучение на персонала, 

свързано с новостите в КТ технологията, подготовката на пациента и адаптирането на 

клиничните протоколи според особеностите на пациента. Вследствие на тези мерки, DLP се 

намалява с 53,3 %, от 1493 mGy.cm [ОП 855-1823 mGy.cm] на 697 mGy.cm [ОП 407-1163 

mGy.cm].  

Най-същественият фактор за наблюдаваното намаляване на дозата е промяната на 

анодното напрежение от 120 на 100 kV. В същото време, диагностичното качество на 

получаваните образи се запазва без значителна промяна. Нито една от 15 КТ уредби, включени 

в проучването на Raff и сътр., няма възможност за провеждане на изследвания с проспективна 

техника, а в проучването на Hausleiter и сътр. такива са само 6% от всички изследвания. 

Стойности за двете техники не са посочени и в проучването на Kluszczynski и сътр. в Полша, 

където DLP за КТ на сърце е 926 mGy.cm (мин. 212 – макс. 1454). Стойностите на DLP са само 

за възрастни пациенти с телесна маса 80 ± 10. 
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Важна подробност е, че само в проучването на Raff и сътр. се отчита приносът на 

Calcium Score фазата към общата доза, получавана от пациента. Според практиката в 

различните отделения, това води до увеличавана на ефективната доза с 1-2 mSv. Изпълнението 

на препоръките на екипа по оптимизация за използването на тази фаза само тогава, когато 

рентгенологът прецени за нужно, също е една от причините за намаляването на дозата на 

пациента, наблюдавано от Raff и сътр. В друго проучване на Van der Molen и сътр. сa 

публикувани стойности на DLP (медиана) и за двете фази. В това проучване повечето КТ 

уредби използват автоматична модулация на анодния ток, а за рекострукция на образите се 

използва FBP. Стойността на DLP за Calcium Score е 48,1 mGy.cm (75ти персентил  50,6), а за 

CTA е 429,4 mGy.cm (622,1). Стойност на DLP за двете фази са предствени и в DDM2 за 

Швейцария – 1000 mGy.cm за CTA, и 150 mGy.cm за Calcium Score. 

ДРН за Великобритания са публикувани в проучването на Shrimpton и сътр. 

Проучването включва 53 КТ уредби, от които 72 % използват автоматичен контрол на 

експонацията, 77 % спирална техника и 69 % контрастно вещество. Средната телесна маса на 

пациентите е 80,6 kg. Предложеното ДРН за CTDIvol е 15 mGy за всяка фаза, а за цялото 

изследване – DLP = 1040 mGy.cm. 

В проучването на Palorini и сътр., освен стойности за двете фази са публикувани и 

такива при използване на проспективно и ретроспективно ЕКГ модулиране. Средните 

стойности за Calcium Score на CTDIvol e 7 mGy (ОП3 - 7), а на DLP e 130 mGy.cm (ОП 91-131). 

Стойностите за CTA на CTDIvol e 43 mGy (ОП 22-61), а на DLP e 836 mGy.cm (ОП 376-1208). 

73,7% от CTA се провеждат с ретроспективна техника със средна стойност за CTDIvol - 53 mGy 

(ОП 35-62), и само 26,3% с проспективна техника - 10 mGy (ОП 7-17). Влиянието на 

итеративните реконструиращи алгоритми не е разглеждано, тъй като по това време (2010 г.) те 

едва започват да се използват в практиката. Средната стойност на индекса на телесната маса 

(BMI) е 26±8 kg/m2, а средната телесна маса е 77±12 kg за мъжете и 68±13 kg за жените. 

Френският Институт за радиологична защита и ядрена безопасност (IRSN) също посочва 

стойност за двете техники. При ретроспективна техника CTDIvol е 44 mGy (75ти персентил), а 

DLP 870 mGy.cm. За проспективната техника CTDIvol е 36 mGy, а DLP 370 mGy.cm. Стойности 

за двете техники се предлагат и в проучването на Mafalanka и сътр., както и в последното 

проучване от 2014 г. във Великобритания на Castellano. 

Mafalanka и сътр. събират данни от осем КТ уредби, от които шест имат възможност за 

използване на проспективно ЕКГ модулиране и итеративен реконструиращ алгоритъм. 

Приносът на Calcium Score фазата към общата доза на пациента не се разглежда. Тъй като 

получаваните образи са определени от клиницистите като задоволителни, не е правена такава 

оценка в проучването. Седем от КТ уредби са с 64 детекторни реда на различни производители, 

а осмата е същата като използваната в настоящото изследване – Aquilion One, Toshiba. Авторите 
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наблюдават намаляване на CTDIvol (медиана) между 15 и 68 % за отделните уредби при 

използване на проспективна техника. Стойностите на DLP са подобни на получените от 

Hausleiter и сътр. – от 240±66 до 1144±168 mGy.cm. Средната ефективна доза е между 3,4 и 

5,8 mSv за проспективната техника и от 5,3 до 16 mSv за ретроспективната. Като следствие от 

направеното проучване се предлагат ДРН за двете техники: 

– за ретроспективно ЕКГ модулиране - CTDIvol е 44 mGy (75ти персентил), а DLP 870 

mGy.cm; 

– за проспективно ЕКГ модулиране - CTDIvol е 26 mGy (75ти персентил), а DLP 370 

mGy.cm; 

Mafalanka и сътр. наблюдават намаляване на CTDIvol с 41% и на DLP с 57% в следствие 

на използването на проспективна техника. 

В проучването на Castellano пациентите са разпределени в три групи, според сърдения 

им ритъм - ≤ 55 удара в минута, от 55 до 65 и над 65. Авторът счита, че събраните данни за 

пациентите от втората група, най-точно отразяват практиката във Великобритания. Според 

използваната техника наблюдаваните стойности на DLP са: 

– ретроспективна техника с модулация на анодния ток (mA pulsing) - DLP = 381 mGy.cm; 

– проспективна техника с „padding”- DLP =260 mGy.cm; 

– проспективна техника без „padding” - DLP =173 mGy.cm. 

Резултатите на Castellano показват над два пъти увеличение на DLP при използването на 

„padding”. От друга страна, чрез модулиране на анодиния ток по време на изследването, 

стойността на DLP с ретроспективна техника е само с 27% по-висока от  проспективната с 

„padding”. 

В България няма изработени ДРН нито за проспективно, нито за ретроспективно КТ 

изследване на сърце, с които да се сравнят наблюдаваните от нас стойности. Такова сравнение е 

възможно с проучванията в други държави. Тъй като целта на проучването бе да се изследва 

влиянието на използването на проспективно ЕКГ модулиране върху дозата, приносът на 

Calcium Score фазата към общата доза на пациента не бе разглеждан (Таблица 18). 

Таблица 18.Стойности на CTDvol и DLP за проспективна и ретроспективна техника 

Проучване 

Ретроспективна техника Проспективна техника 

CTDvol 

[mGy] 
DLP [mGy.cm] CTDvol [mGy] DLP [mGy.cm] 

Hausleiter [84] - 885 - - 

Raf f [167] - 697 - - 

Kluszczynski [120] - 926 - - 

Van der Molen [205] - 429,4 - - 
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Въпреки че наблюдаваните от нас стойности на дозата за ретроспективната техника са 

съизмерими с тези от другите проучвания, от резултати на Castellano се вижда, че дори при 

използването на ретроспективна техника е възможно значително намаляване на дозата, чрез 

използването на модулация на mA (mA pulsing). Използването на проспективната техника е 

другата възможност за намаляване на дозата, получавана от пациентите.  

Наблюдаваните от нас стойности на CTDvol и DLP са по-ниски от резултатите на IRSN и 

Mafalanka. Една от причините за това е използването на итеративен реконструиращ алгоритъм 

(AIDR) при реконструкцията на получените образи. AIDR значително намалява шума (от 12 до 

58% според Milim и сътр.), което позволява провеждане на изследване с по-ниска доза.  

От друга страна, наблюдаваните от нас стойности на дозата за проспективна техника са 

по-високи от тези на Palorini и Castellano. Това показва, че е възможно по-нататъшно 

оптимизиране на изследването.  

 

4.3.3. КТ Урография (КТУ) 

КТ урографията е диагностично изследване на бъбреците, уретерите и пикочния мехур, 

чрез което се оценяват редица състояния и заболявания на урогениталния тракт. Индикациите 

за провеждане на изследването са хематурия, тумор, уролитеаза, нараняване или инфекция. 

 

4.3.3.1. Рутинен протокол 

В проучването бяха включени две КТ уредби – Aquilion 64 и Optima 660 J. Стандартният 

КТ протокол, използван с Aquilion 64 и Optima 660, включва четири фази – нативна, 

артериална, нефрографска с Aquilion 64 или венозна с Optima 660 и екскреторна. Изследването 

включва перорален прием на около 1 литър вода между 30 и 60 минути преди провеждането на 

КТУ, както и на водноразтворимо контрастно средство с концентрация между 300 и 400 mgI/ml. 

Параметрите на сканиране на двата клинични протокола са дадени в таблица 19. 

 

 

 

DDM2 [63] - 1000 - - 

Shrimpton [188] 15 1040 - - 

Palorini [157] 53 - 10 - 

IRSN [105] 44 870 36 370 

Mafalanka [132] 44 870 26 370 

Castellano [40] - 381 - 173 

Настоящо 

проучване 
45 693 19 258 
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Таблица 19. Параметри на сканиране заКТ урография 

протокол 
Напрежение 

[kV] 
Ток [mA] 

Време на 

ротация [s] 

Дебелина на 

среза [mm] 

Ширина на 

снопа 

КТ урография 

Aqilion 64 
100 AEC 0,5 5 0,5 x 64 

КТ урография 

Optima 660 J 
100 AEC 0,8 2,5 0,625 x 64 

 

4.3.3.2. Подходи за оптимизация 

Съществуват няколко различни подхода за провеждане на изследването. Протоколът с 

еднократното въвеждане на контрастното вещество, така наречената single-bolus техника, 

включва провеждането на нативно изследване, необходимо за установяването на конкременти, 

последвано от артериална фаза, даваща информация за кръвоснабдяването и за наличието на А-

В малформации, и нефрографска фаза, необходима за оптимално диагностициране и 

характеризиране на ренални формации. След 15 мин. се провежда късната екскреторна фаза, 

даваща информация за пиелокаликсната система, уретерите и пикочния мехур. По време 

именно на тази фаза, отлично се демонстрират туморните формации на пикочния мехур. 

При двукратното инжектиране или split-bolus техниката се използва артериална, венозна 

или нефрографска фаза в комбинация с екскреторна фаза. Първоначално се инжектира 40–50 ml 

контрастно вещество,  след което се изчаква и се инжектира второ количество от 100 ml. 

Възможно е получаването на фалшиво-положителни и/или фалшиво отрицателни резултати по 

отношение на бъбречни формации, малки по размер и разположени в близост до пиелокаксната 

система. 

Kekelidze и сътр. предлагат протокол с трикратно инжектиране на контрастното 

вещество, включващ сканиране на пациентите след първото инжектиране с 30 ml контрастно 

вещество с концентрация от 320 mg/ml, въвеждане 7 минути по-късно на още 50 ml, при което 

се получават изображения на паренхима на бъбреците, а 2 минути по-късно се инжектират 

последните 65 ml, при което се контрастират добре реналните артерии. 

Оптимизирането на изследването, с цел намаляване на дозата, най-често включва 

промяната на напрежението или промяната на анодния ток. Анодният ток може да е фиксиран 

или модулиран чрез автоматиката. Няколко автори посочват значително намаляване на дозата и 

същевременно добра чувствителност на подхода с фиксирани mA за откриване на конкретни 

индикации. Tack и сътр. и Polleti и сътр. използват фиксирани 30 mA, а Kluner и сътр. и Jellison 

и сътр. използват съответно 6,9 mA и 7,5 mA. Получаваните от Kluner и Jellison образи са 

шумни, но с добра чувствителност за откриване на камъни в бъбреците, като в същото време 

ефективната доза става сравнима с тази от конвенционалната урография. Подходът с фиксирани 

mA обаче не е подходящ за едри пациенти, поради риска от получаването на образи с лошо 
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диагностично качество. Затова Kalra и сътр. и Mulkens и сътр. използват модулация на тока, при 

което дозата на пациента може да бъде намалена с до 66 %. 

Друг начин за оптимизиране на КТ урографията е чрез намаляване на анодното 

напрежение. Недостатък на метода е увеличеният шум и рискът от „beam hardening”. 

Използването на този подход води до намаляване на дозата с над 60 % и увеличаване на CNR в 

образите. 

 

4.3.3.3. Резултати и обсъждане 

4.3.3.3.1. КТ урография с Aquilion 64 

От изброените начини за оптимизация беше избран подходът с намаляване на анодното 

напрежение. Възможността за такава оптимизация беше проверена чрез фантомни измервания, 

резултатите от които са показани в таблица 20. 

Таблица 20. Фантомни измервания с Aquilion 64 

Напрежение 

kV 

CTDIvol 

[mGy] 

DLP 

[mGy.cm] 

Изменение на  

CTDI % 

Изменение на 

DLP % 

120 38,0 529,4   

100 24,8 474,8 -34 -10 

80 14,4 343,2 -62 -35 

 

Поради наблюдаваното намаление на дозата вследствие на използването на по-ниско 

напрежение, рутинният протокол беше променен от 120 kV на 80 kV. Ретроспективно бяха 

записани данните за 17 пациента, изследвани със стандартния 120 kV протокол, след което 15 

пациента бяха изследвани с 80 kV протокол. Протоколът с намалено напрежение включва 

четири фази - нативна и екскреторна фаза с 80 kV, и артериална и венозна фаза с 120 kV. 

Резултатите са представени в таблица 21. 

 

Таблица 21. Влияние на намалението на напрежението при КТ урография 

Протокол 
CTDI  

[mGy] 

SSDE  

[mGy] 
CNR FOM 

120 kV 20,0 23,2 25,2 24,1 

80 kV 13,2 18,1 16,8 18,8 

 

Чрез намаляване на анодното напрежение и използване на модулация на mA и 

поддържане на непроменени останалите параметри, беше постигнато намаляване на CTDIс 32 

%. Наблюдавано беше намаление на CNR и FOM, дължащо се на увеличения шум в образите. 
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Освен обективна оценка на качеството чрез изчисляване на CNR, бе използвана и 

субективна оценка на образите на пациента от всяка група по четири степенната скала: 

1= Неприемливо качество; 2=Ограничено качество; 3= Приемливо качество; 4= По-добро 

качество от необходимото (т. 3.7.4) 

 Някои от образите, получени при 120 kV, бяха оценени с 4, а образите с 80 kV протокол 

– с 3. Нямаше образи, оценени с 1 и 2. 

Показател за качеството на образите са находките от проведените изследвания. 

Диагностицирани са 21 пациента с туморни формации на урогениталната система, като 11 от 

тях са с ренални формации, един с уротериална и 9 са с туморни формации на пикочния мехур 

(фиг.16). 

 

 

Фигура 16 Находки на пациенти с 80 kV протокол: А - левостранна хидронефроза, Б - 

малигнена формация на пикочния мехур и В - паренхимни кисти в бъбреците 

 

Основен недостатък на изследването бе липсата на информация за телесната маса на 

пациентите. Средният ефективен диаметър на пациентите, изследвани с 120 kV, бе 294 mm, а на 

тези с 80 kV бе 278 mm, следователно може да се приеме, че двете гупи са сравними, като много 

малка част от наблюдаваното намаление на дозата се дължи на разликата в размера на 

пациентите. 

 

4.3.3.3.2. КТ урография с Optima 660 

Рутинният протокол беше променен от 120 kV на 100 kV. Ретроспективно бяха записани 

данните за 24 пациента, изследвани със стандартния 120 kV протокол, след което 16 пациента 

бяха изследвани проспективно с 100 kV протокол. Ефективният диаметър и телесната маса на 

пациентите са 291 mm и 74,5 kg за 120 kV, и 296 mm и 75 kg за 100 kV. Протоколът с намалено 

напрежение включва четири фази - екскреторна фаза с 100 kV, и нативна, артериална и венозна 

фази с 120 kV. Резултатите за екскреторната фаза са представени в таблица 22. 
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Таблица 22. Влияние на намалението на напрежението при КТ урография Optima 660 

Протокол 
Телесна 

маса [kg] 

CTDIvol 

[mGy] 

DLP 

[mGy.cm] 

SSDE 

[mGy] 
CNR FOM 

120 kV 74,5 10,8 550,1 13,6 37,3 173,7 

100 kV 75,0 9,3 447,9 12,9 72,5 371,4 

В допълнение към намаляването на анодното напрежение, за оптимизиране на 

изследването беше изпробвана възможността за използванена split-bolus техниката. Двама 

пациента бяха инжектирани с 50 ml контрастно вещество след нативната фаза и с 60-70 ml след 

15 min изчакване. Веднага след инжектирането на второто количество контраст се стартира 

комбинирана венозно-екскреторна фаза с 120 kV и AEC. Наблюдаваните стойности на CTDIvol 

за комбинираната фаза бяха 4,37 и 24,97 mGy, а на DLP 200,3 и 1276,1 mGy.cm съответно. 

Според оценката, направена от рентгенолозите в отделението, качеството на получените образи 

е добро, без да се наблюдава разлика от рутинния протокол (фиг.17 а,б). 

 

Фигура 17,а Образи от нефрографска фаза – ляво рутинен протокол, дясно split-bolus 

протокол 

 

Фигура 17,б Образи от екскреторна фаза – ляво рутинен протокол, дясно split-bolus 

протокол 
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4.3.3.3.3. Обсъждане 

Наблюдавани бяха различни резултати при двете КТ уредби. Значително намаление на 

дозата се очаква винаги, когато се намалява анодното напрежение, а останалите параметри 

остават постоянни. В атоматичен режим обаче, при намаляване на напрежението се увеличава  

анодният ток, за да се запази желаното качество на образа. Автоматичният контрол на 

експонацията при GE и Toshiba се постига по един и същ начин, чрез задаване на ниво на шума 

в образите. 

При Aquilion 64, за протокола с 120 kV, с увеличване на ефективния диаметър на 

пациента CTDIvol се увеличава, докато с 80 kV стойността остава постоянна (фиг.18). 

 

Фиг.18. Промяна на CTDIvolс ефективния диаметър на пациентапри Aquilion 64 

В същото време, за изследванията, провеждани с Optima 660, с увеличаване на 

ефективния диаметър на пациента, CTDIvol се увеличава без значение какво напрежение се 

използва (фиг.19). 

 

Фигура 19. Промяна на CTDIvol с ефективния диаметър на пациента при Optima 660 
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Причината за наблюдаваните разлики в резултатите за двете КТ уредби е в начина, по 

който е настроен автоматичният контрол на експонацията. И при двете КТ уредби се задава 

ниво на шума на образите, според което уредбата избира необходимото количество 

електричество. При намаляване на анодното напрежение, уредбата компенсира по-малкия дебит 

чрез увеличаване на анодния ток. Когато обаче е зададен нисък горен праг на анодния ток, 

както е при Aquilion 64, е невъзможно постигането на желаното ниво на шума, тъй като то 

изисква по-висок ток от зададения праг. Тогава с увеличаването на ефективния диаметър на 

пациента се увеличава шумът в образите (фиг.20), а дозата остава постоянна (фиг.18). 

 

Фигура 20 Промяна на шумас ефективния диаметър на пациента приAquilion 64 

 

При Optima 660 горният праг на анодния ток не се достига, поради което шумът остава 

постоянен (фиг. 21), а CTDIvol се увеличава без значение какво напрежение се използва (фиг. 

19). 

 

 

Фиг.21 Промяна на шумас ефективния диаметър на пациента при Optima 660 
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Наблюдаваните резултати показват два възможни сценария за оптимизация на 

протоколите чрез намаляване на анoдното напрежение: 

o Чрез задаване на праг на анодния ток в автоматичен режим, при което се получават по-

шумни образи и по-малко CNR, а стойностите на CTDIvol са по-ниски. 

o Без праг на анодния ток, при което шумът е постоянен, дозата е постоянна, но CNR е 

по-добро. 

Кой от тези подходи ще бъде избран зависи от индикациите за провеждане на 

изследването, размера на пациента, възможностите на КТ уредбата и опита на рентгенолога. 

За КТ урография също няма изработени национални ДРН. Наблюдаваните от нас 

стойности могат да бъдат сравнени както с публикуваните от други автори, използващи същия 

подход за оптимизация, така и с тези, които избират различен от нашия, като например 

адаптиран за конкретна индикация за провеждане на изследването. През 2008г. Van Der Molen и 

сътр. публикуват стойности за CTDIvol и DLP за отделните фази. Според индикациите, авторите 

предлагат различни протоколи с различни стойности на дозите и различен брой фази. 

Артериалната фаза, ако е необходима, започва 25-35 s след инжектирането, нефрографската 

започва от 90-100 s, а екскреторната от 240-720 s. За вродени аномалии и хидронефроза 

(доброкачествена) се предлага използването на еднофазен протокол с комбинирана 

нефрографско-екскреторна фаза, чиято стойност на дозата трябва да е в интервала 5–6 mGy за 

CTDIvol и 235-285 mGy.cm за DLP. Двуфазен протокол, съдържащ нативна и комбинирана 

нефрографско-екскреторна фаза, се предлага при индикации за изследване като хематурия 

(нисък/среден риск за бъбречно клетъчен карцином (RCC) и преходноклетъчен карцином 

(TCC)), хронична уролитиаза, инфекция на уринарния тракт и др. Стойностите на CTDIvol и DLP 

за нативната фаза са 2–3 mGy и 90-135 mGy.cm, а за комбинираната фаза 5–6 mGy и 235-285 

mGy.cm. Трифазен протокол, който включва нативна, нефрографска и екскреторна фаза, се 

използва за хематурия (висок риск TCC/RCC), хидронефроза (злокачествена) и медуларна и 

папиларна некроза. Стойностите на CTDIvol и DLP за нативната, нефрографската и 

екскреторната фаза са съответно 3–4 mGy и 135-180 mGy.cm, 9–12 mGy и 225-300 mGy.cm, и 9–

12 mGy и 405-540 mGy.cm. Предложените стойности на дозите са за пациенти с телесна маса 

между 60 и 80 kg. За пациентите, които са извън този интервал, предложените нива на дозата 

трябва да се коригират чрез коефициенти (от 0,8 за пациентите под 60 kg, до 2 за пациенти над 

100 kg). В друго проучване от 2013 г. Van der Molen и сътр. предлагат ДРН за Холандия на DLP 

(медиана) за нативна фаза 328 mGy.cm и за комбинирана фаза (нефрографско-екскреторна) 

490,3 mGy.cm. 

Béliz и сътр. предлагат стандартен трифазен протокол, включващ нативна, венозна и 

екскреторна фаза, и split-bolus протокол, съдържащ комбинирана нефрографско екскреторна 
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фаза. И двата протокола са подходящи за множество индикации като литиаза, хематурия, 

хидронефроза, инфекции и тумор. Експонационните параметри са: 

- нативна фаза за двата протокола – 120 kV и 70 референтни ефективни mAs; 

- нефрографска фаза на стандартен протокол започва на 90 s след инжектирането на 

контраста – 120 kV и 175 референтни ефективни mAs; 

- комбинирана фаза (след първата инжекция от 50 ml контрастно вещество се изчаква 90 s, 

след което се инжектират още 80 ml) – 120 kV и 175 референтни ефективни mAs; 

- екскреторна фаза на стандартния протокол започва на 10 min след инжектирането на 

контраста – 100 kV и 175 референтни ефективни mAs. 

И при двата протокола се използва Care dose 4D на Siemens. Качеството на получаваните 

образи е оценено от двама лекари с над 10 години опит в областта, които не откриват 

значителна разлика в образите, получавани с двата протокола. Наблюдаваните стойности на 

дозовите индекси и ефективната доза са посочени в таблица 23. 

Таблица 23 Стойности на дозовите индекси за различни фази 

Фаза CTDIvol (mGy) DLP (mGy.cm) Ефективна доза (mSv) 

Нативна 3,4 145 2,2 

Нефрографска 8,7 404 5,9 

Екскреторна 6 253 3,7 

Комбинирана 8,3 392 5,7 

 

В работата на Dahlmanи сътр. се описват серия от мерки, предприети в периода от 1997 

до 2008 г., и ефекта им върху дозата на пациентите при КТ урография. Те включват намаляване 

на фазите на изследването, адаптиране на количеството електричество по размера на пациента, 

преминаването от ЕДКТ към МДКТ, при което започва да се използва автоматичен контрол на 

експонацията. През 1997 г., когато започва проучването, КТ протоколът включва четири фази – 

нативна, артериална (20-30 s след инжектиране на контрастта), нефрографска (80-120 s) и 

екскреторна (5-15 min). Изследванията се провеждат с Somatom Plus 4 и експонационни 

параметри – 120 kV, 280 mAs, време на ротация 0,75 s, стъпка 1,5 и дебелина на среза 5 mm. 

През 1999 г. се намалява броя на фазите (изключва се нефрографската фаза), като се запазват 

същите параметри на сканиране. През 2001 г. се адаптира количеството електричество по 

размера на пациента, като за „тънки”, „средни” и „пълни” пациенти се използват съответно 100, 

135 и 165 mAs. През 2005 г.се инсталира нов скенер (Sensation 16) с възможност за автоматична 

модулация на анодния ток (Care Dose). Параметрите на сканиране са 120 kV, ефективни 100 

mAs (нативна фаза), 120 (артериална), 100 (екскреторна), време на ротация 0,5 s, ширина на 

снопа 16х0,75 mm, стъпка 1 и дебелина на реконструирания срез 5 mm и 1 mm. През 2008 г.се 

инсталира Care Dose 4D. Експонационните параметри остават същите, а референтните mAs за 
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нативната и екскреторната фаза се намаляват съответно на 60 и 80. Чрез направените промени 

CTDIvol в екскреторната фаза се намалява от 11,1 mGy през 1997 г. до 4,7 mGy през 2008, а 

общият DLP, съответно от 1550 на 612 mGy.cm.  

 В по-късна работата на Dahlmanи сътр. от 2012 г. чрез намаление на референтните 

ефективни mAs за нативната и екскреторната фаза на 40 CTDIvol се намалява от 7 mGy на 1,5 

mGy за нативната фаза и от 6,9 mGy на 2,7 mGy за екскреторната фаза. Чрез използване на 

артериалната фаза (CTDIvol= 9,4 mGy) за анатомично сравнение, се получават образи с 

достатъчна диагностична стойност и без загуба на информация. 

Референтни стойности за Великобритания са публикувани в проучването на Shrimpton и 

сътр. Проучването включва 71 КТ уредби, от които 90 % използват автоматичен контрол на 

експонацията, 100 % спирална техника и 56 % контрастно вещество. Средната телесна маса на 

пациентите е 80,6 kg, а средно използваните фази са две. Индикациите за провеждане на 

изследването са тумор, камък или колика. Предложеното референтно ниво за CTDIvol е 13 mGy 

за всяка фаза, а за цялото изследване – DLP = 1150 mGy.cm. 

Обобщение на описаните стойности на дозите, публикувани от отделните автори, заедно 

с наблюдаваните от нас стойности, е представено в таблица 24. Наблюдаваните от нас 

резултати за екскреторна фаза са съизмерими с референтните нива за Великобритания и 

резултатите на Van der Molen и сътр. Използвайки подхода с намаляване на анодното 

напрежение, чрез който Yanaga и сътр. наблюдават намалениена ефективната доза с 58 %, беше 

постигнато намаление на CTDIvol с 32% при Aquilion 64. Получават се образи с увеличен шум и 

намалено CNR, но с достатъчна диагностична стойност, според оценката на рентгенолозите. 

Тези резултати се постигат чрез задаване на праг на анодния ток. Въпреки това, стойността на 

CTDIvol при Aquilion 64 е по-голяма от тази при Optima 660, при който горният праг на анодния 

ток не се достига. Главната причина за това е възможността за използване при Optima 660 на 

итеративен рекоструиращ алгоритъм ASiR-40%, чрез който може да се намали дозата на 

пациента с до 80 %, при запазване на диагностичното качество на образите. 

От друга страна, наблюдаваните от нас стойности на дозите са по-високи от тези на Béliz 

и сътр. и Dahlmanи сътр. Причината за това е избраният от авторите подход, включващ 

задаване на по-ниски референтни mAs. Двете проучвания използват Care Dose 4D, Siemens с 

референтни mAs 175 (Béliz) и 80 (Dahlman). Директно сравнение между техните резултати и 

наблюдаваните на Aquilion 64, Toshiba и Optima 660, GE е трудно. Докато при Toshiba и GE 

операторът задава желаното ниво на шума в образите, при Siemens на желаното качество на 

образите при различни по размер пациенти отговаря различно ниво на шума. Сравнение между 

протоколите обаче може да се направи чрез индикациите, за които може да се използва 

протоколът и находките, които се откриват с него. Образите от екскреторната фаза в протокола 

на Dahlman са с достатъчна диагностична стойност и без загуба на информация, но само в 
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комбинация с артериалната фаза, използвана за анатомично сравнение. Протоколите на Béliz са 

оценени като подходящи за множество индикации от двама лекари с над 10 години опит в 

областта. Клиничните протоколи на Aquilion 64 и Optima 660 се използват при същите 

индикации, но с по-голяма доза запациента. По-нататъшна оптимизация може да се приложи 

чрез проучване на възможността за намаляване на анодния ток в автоматичен режим. 

 

Таблица 24.Стойности на CTDvol и DLP при КТ урография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За сравнение на наблюдаваните от нас дози на пациентите при използване на split-bolus 

техниката с публикувани от други автори няма достатъчно данни.  

Решението за това колко фази ще включва изследването и кои фази ще се комбинират, 

зависи от конкретните индикации за провеждане му. При съмнения за бъбречно-клетъчен 

тумор, задължителният избор включва венозна и екскреторна фаза или комбинирана венозно-

екскреторна фаза. При индикации за тумор на пиелокаликсната система, трябва да се избере 

артериална или артериално-екскреторна фаза. 

Оптимизирането на клиничните протоколи чрез split-bolus техника, което беше 

демонстрирано в настоящата работа, е един от начините за намаляване на дозите на пациентите. 

Друг начин е използването на КТ с две енергии, чрез което може да се премахне нативната 

фаза. 

Проучване Фаза CTDvol [mGy] DLP [mGy.cm] 

Van der Molen 

[203] 
Екскреторна 9–12 405-540 

Van der Molen 

[205] 
Нефрографско-екскреторна - 490,3 

Béliz [25] 

Нефрографска 8,7 404 

Екскреторна 6 253 

Нефрографско-екскреторна 8,3 392 

Dahlman [47] 

Екскреторна 6,9 276 

Екскреторна – нискодозов 

протокол 
4,7 188 

Dahlman [48] Екскреторна – нискодозов 

протокол 
2,7 - 

Shrimpton [188] За всяка фаза 13 1150 

Aquilion 64 Екскреторна 80 kV 13,2 - 

Optima 660 
Екскреторна 100 kV 9,3 447,9 

венозно-екскреторна 4,37 и 24,97 200,3 и 1276,1 
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Оптимизационният подход трябва да се адаптира към конкретната уредба, при пълно 

използване на възможностите на съвременните КТ (AEC, итерактивни реконстуиращи 

алгоритми и т.н.). При липса на такива възможности обаче също е възможно оптимизиране на 

практиката. Намаляване на дозата може да се постигне и без автоматика, само чрез адаптиране 

на mAs по размера на пациента, промяната на анодното напрежение или броя на фазите. Всяка 

от тези мерки може да намали риска за пациента, но също така и да удължи живота на 

рентгеновата уредба. 
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Изводи 

1. Прилагането на програма за осигуряване на качеството гарантира постоянство на 

получаваните образи и дозата на пациента. Чрез рутинния контрол на качеството се 

установява своевременно всяко изменение на важен параметър от нормалното състояние, 

което би могло да доведе до промяна в качеството на образите или дозата. 

2. Включените в контрола на качеството осем допълнителни физико-технически параметри 

позволяват по-пълна оценка на състоянието на КТ уредбата в процеса на нейното клинично 

използване. 

3. Спазването на програмата за контрол на качеството и поддържането на параметрите на 

уредбата в границите за нормална работа са задължителната основа за следващите действия 

по оптимизация на протоколите за изследванията. 

4. Всеки от методите за дозиметрия на МДКТ има своите предимства и ограничения: 

 Стандартният метод с фантом и йонизационна камера с дължина 10 cm има достатъчна 

точност за КТ уредби с ширина на снопа ≤40 mm. 

 Методът на IEC подобрява точността на определяне на CTDI при ширина на снопа над 

40 mm. Измерването по този метод е сравнително лесно осъществимо и приложимо при 

контрола на качеството.За целите на практическата дозиметрия се препоръча измерване 

с дължина на интегриране 200 mm.  

 Методът на AAPM не е подходящ за рутинна дозиметрия, поради трудностите с 

въвеждането на нови величини и апаратура, но би могъл да се използва при пусковите 

изпитвания на КТ уредба. 

5. Препоръчва се проверката на точността на дисплея на CTDIvol да се прави веднъж годишно 

при контрола на качеството.  

6. Изборът на начина, по който ще бъде оптимизиран клиничният протокол, зависи от 

изследваната част на тялото и индикациите за провеждане на изследването. Подходящият 

метод за оптимизация при едни изследвания, може да доведе до влошаване на 

диагностичното качество при други. 

7. Използването на проспективна техника при КТ изследване на сърце намалява с над 50 % 

дозовите индекси CTDvol и DLP, при запазване на диагностичното качество на получаваните 

образи.  

8. Наблюдаваните от нас стойности на CTDvol и DLP при КТ на сърце са по-ниски от 

резултатите на някои от цитираните автори, като основната причина за това е 

въвежданетона итеративен реконструиращ алгоритъм (AIDR). Сравнението с някои 

публикации при проспективна техника показва потенциал за по-нататъшно оптимизиране на 

изследването.  
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9. Наблюдаваните резултати при КТ Урографията показват два възможни сценария за 

оптимизация на протоколите чрез намаляване на анoдното напрежение: 

 Чрез задаване на праг на анодния ток в автоматичен режим, при което се получават 

образис по-висок шум и по-малко CNR, а CTDIvol са по-ниски. 

 Без прагна анодния ток, при което шумът е постоянен, дозата е постоянна, но CNR е по-

добро. 

10. С намаляване на анодното напрежение и задаване на праг на анодния ток може да бъде 

постигнато намаление на дозата, както показават резултатите при КТ Урографията с 

Aquilion 64. Получават се образи с увеличен шум и намалено CNR, но с достатъчна 

диагностична стойност, според оценката на рентгенолозите.  

11. По-ниските стойности на CTDIvol, постигнати при Optima 660 спрямо тези при Aquilion 64, 

се дължат на използването на итеративен рекоструиращ алгоритъм ASiR. 

12. По-нататъшна оптимизация при КТ Урография може да се приложи чрез проучване на 

възможността за намаляване на анодния ток в автоматичен режим и чрез прилагане на split-

bolus техника.. 

13. Намаляване на дозата може да се постигне чрез намаляване на броя на фазите при КТ 

Ургография, но изборът зависи от конкретните индикации за провеждане на изследването: 

 При съмнения за бъбречно-клетъчен тумор задължителният избор включва венозна и 

екскреторна фаза или комбинирана венозно-екскреторна фаза.  

 При индикации за тумор на пиелокаликсната система трябва да се избере артериална или 

артериално-екскреторна фаза. 
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Приноси на дисертационния труд 

 

Научно-приложни приноси 

1. Направен е критичен анализ на нормативно изискваните тестове за контрол на 

качеството и са предложени по-строги граници за някои параметри. Предложени са 

допълнителни тестове за по-пълна оценка на работата на КТ уредбата и гранични 

стойности за тях. 

2. Направен е пълен анализ за предимствата и ограниченията на наличните дозиметрични 

методи за МДКТ и са изработени препоръки за тяхното използване в рутинната 

практика. 

3. Изследвана е промяната на дозовите индекси CTDvol и DLP при КТ на сърце с 

използването на проспективна техника и резултатите са сравнени с практиката в други 

държави. Оптимизираният протокол е въведен в рутинната клинична практика в едно 

отделение. 

4. Изследвана е промяната на дозовите индекси CTDvol и DLP при КТ урография чрез 

намаляване на андоното напрежение и броя на фазите и резултатите са сравнени с 

практиката в други държави. Оптимизираният протокол за КТ урография е въведен в две 

отделения по образна диагностика. 

 

Методични приноси 

1. Разработена и приложена е програма за осигуряване на качеството при МДКТ, 

включваща пусково и периодични изпитвания на уредбата, оценка на качеството на 

образите и дозата на пациентите, както и административни мерки и корективни 

действия, периодично обучение и одит.  

2. Предложен е алгоритъм за оптимизация на работата с компютър-томографска уредба, 

включващ дефиниране на клиничната задача и изискванията за качество на образите, 

проучване на изменението на измеримите дозови индекси и качеството на образите при 

промяна на параметрите на изследването, и последващо въвеждане на промени в 

клиничния протокол. За целта е осъществено тясно сътрудничество на медицинския 

физик с рентгенолозите и рентгеновите лаборанти.  
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