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УВОД
1.1. Световни тенденции в медицинското облъчване
Облъчването на човека за медицински цели обхваща рентгенологията
(диагностична и интервенционална), нуклеарната медицина (диагностика и лечение с
радиофармацевтици) и лъчелечението (радиотерапията). Тези методи се прилагат при
пациенти с диагностична или лечебна цел, при здрави хора без симптоми с
профилактична или медикоправна цел, както и на доброволци, участващи в
биомедицински изследвания с използване на йонизиращи лъчения. Облъчването на тези
лица се нарича медицинско облъчване. Към медицинското облъчване се включва и това
на лица, които доброволно подпомагат и осигуряват удобството на пациентите по време
на диагностиката или лечението им, но не са персонал [55, 56].
Медицинското облъчване е основният техногенен източник на облъчване на
човека, съставяващо, според последните обобщени оценки на Научния комитет за
действието на атомната радиация към Обединените нации (UNSCEAR), над 99 % от надфоновото облъчване и около 21 % от общото облъчване на населението (фигура 1)[98].
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Фигура 1. Принос на основните видове облъчване в колективната доза
на населението на света в периода 1997-2007 г. [98]
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Фигура 2. Нарастване на населението на света и на броя на диагностичните изследвания
в периода 1988-2008 г. и съответното изменение в колективната доза [98]
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Средният брой на диагностичните медицински изследвания в периода от 1988 до
2008 г. в световен мащаб е нараснал със 128 % (от 1380 на 3143 милиона), довело до
нарастване на колективната доза със 122 % (oт 1800 на 4000 man Sv), докато населението
на света е нараснало само с 26 % (фигура 2) [97, 98].
Oсновен принос в лъчевото натоварване има рентгеновата диагностика, поради
големия брой на рентгеновите изследвания, докато приносът на нуклеарната медицина е
почти 20 пъти по-малък (фигура 1). С въвеждането на нови диагностични методи с
мощни клинични възможности, но с по-големи индивидуални дози, като компютърна
томография (КТ), позитронно-емисионна томография (ПЕТ) и др., броят на диагностичните изследвания, особено в развиващите се страни, нараства значително [98], което е
причина за увеличаване на приноса на медицинското облъчване [98]. Например, в САЩ
през 2006 г. медицинското облъчване съставя 48 % от общото облъчване, с тревожна
тенденция за утрояване на броя на КТ изследванията за десетгодишен период [82].
Вариациите между отделните страни са много големи, в зависимост от
икономическото състояние, нивото на здравна помощ, броя и вида на радиологичната
апаратура, честотата на изследванията, традициите в медицинската практика и др. [98].

1.2. Изследвания на медицинското облъчване в България през XX век
В България, както и в световен мащаб, медицинското облъчване и най-вече
рентгеновата диагностика, е основен фактор в надфоновото облъчване. Първи данни по
този въпрос са публикувани от Дерменджиев (1974) и Василев (1983), а по-късно – в
множество публикации на Василев и сътр [3, 4, 52]. В периода от 1968 до 1981 г. се
наблюдава нарастване на средната индивидуална доза от рентгеновите изследвания,
което се дължи на прогресивното увеличаване на честотата на изследванията в този
период, съответно от 0,42 броя на един човек от населението през 1962 г. до 1,16 през
1981 г. [3]. След пика през 1981 г., броят на изследванията намалява до 0,68 на човек през
2000 г. [4].
В края на XX век медицинската диагностика и терапия в България допринасят за
около 87 % от надфоновото облъчване на населението [3, 4, 52]. Основен е приносът на
рентгеновата диагностика, формираща колективна доза 7400 man Sv/a и около 15 пъти
по-малък – на радионуклидната диагностика с 510 man Sv/a. По това време е оценяван и
приносът на лъчелечението – 1900 man Sv/а. Средногодишната индивидуална ефективна
доза се оценява съответно на 0,87 mSv/a за рентгеновата диагностика, 0,06 mSv/a за
радионуклидната диагностика и 0,23 mSv/a за лъчелечението или общо 1,16 mSv/a, което
съставлява около 32 % от общото облъчване на българина [3, 4].
Обзорът на българската литература показва няколко тенденции [7]. От една страна,
изследователите в областта на радиационната защита и радиологията у нас винаги са
били в крак с новите тенденции, а често са изпреварвали с дискусиите и действията си
международните институции. Още на Първия конгрес на българските рентгенолози през
1961 г. Тенчов, Сахатчиев и Узунов формулират мерките, които следва да се вземат за
лъчезащита на пациента [28], а през 50-те и 60-те години тези проблеми са дискутирани
в монографиите на Врански, Влахов, Маровски и Икономов [30]. През 50-те години Узунов
и Ганчев извършват първите подробни дозиметрични изследвания в наши лечебни
заведения [30]. Изследвания на лъчевото натоварване при рентенови изследвания са
публикувани от Пенчев и сътр. (1970), Хаджидеков и Пенчев (1972), Дерменджиев (1974),
Пенчев и Енева (1980), Караджов и Великов (1983), Попиц (1987), Петков и сътр. (1987),
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Помаков и сътр. (1996, 1997) [14, 18, 21-26], Ингилизова и Караджов [17], Василева и сътр.
[5, 6, 7, 12, 87] и др.
Детайлни изследвания на лъчевото натоварване от нуклеарно-медицинската
(радионуклидната) диагностика за периода 1976-1980 са направени от Р. Попиц [84].
През годините след това НЦРРЗ е събирал информация за броя на изследванията и от нея
е правена обобщена оценка на колективната доза от радионуклидната диагностика, но не
са провеждани пълни проучвания на практиката.
Българското законодателство в областта на радиационната защита в медицината
също е било навременно и дори изпреварващо международното. През 1958, 1967 и 1971 г.
са издадени варианти на Правилник за лъчезащита при използване на рентгенови лъчи с
енергия до 300 keV за медицински цели. Десетилетия след издаването им, препоръките в
тях за лъчезащита на пациента и днес са актуални, макар че се базират на вече остаряла
информация. Заповед на МНЗ № РД-109-452/17.5.1982 г. дава насоките за обосноваване
на изследванията с йонизиращи лъчения: „До рентгено-диагностични и радиоизотопни
изследвания да се прибягва само след изчерпване на възможностите на други клинични и
параклинични методи. Прилагането на тези методи да се решава от специалисти
рентгенолози и радиолози след внимателна преценка на риска и ползата за пациента“.
През 1983 г. е проведено Първо национално съвещание за защита на пациента при
използване на йонизиращи лъчения в медицината, много от дискусиите на което са
актуални и днес, като например обстойният анализ на Величков и Василев [13] относно
насоките за ограничаване на лъчевото натоварване на българското население при
рентгено-диагностичните изследвания, както и остро поставените от Узунов въпроси за
необходимост от забрана или рязко ограничаване на някои рентгенови прегледи [30].
В края на XX век, поради ред причини, най вече икономически, техническото
състояние на радиологичната апаратура в страната се влошава и броят на
диагностичните изследвания намалява драстично.

1.3. Международен план за радиационна защита на пациентите
Отдавна е известно, че лъчевото натоварване на пациента варира значително в
зависимост от вида на рентгеновото изследване [57]. Установено е също, че лъчевото
натоварване дори при еднотипни изследвания варира между различните страни, между
рентгеновите отделения в една страна и дори между рентгеновите уредби и прилаганите
методи в едно отделение, като зависи от вида и техническото състояние на уредбите и от
подготовката и лъчевата култура на персонала. Според Международната комисия по
радиологична защита (ICRP), органните дози при еднотипни изследвания може да се
различават от 2 до 10 пъти за различни уредби, като за гонадната доза са наблюдавани
различия на три порядъка [59]. Според национално проучване във Великобритания от
1986 г., стойностите на кожната доза при еднотипни изследвания се различават от 20 до
100 пъти между отделните пациенти, а средните им стойности – от 5 до 24 пъти между
отделенията, като най-големи са вариациите при торакалната рентгенография [50].
Комисията на Европейския съюз (ЕС) е провела две масови проучвания на лъчевото
натоварване на пациента, първото през 1987-88 г. в 24 отделения от 10 европейски
страни, и второто – през 1991 г. в 83 отделения в 18 страни, при които са установени
разлики в стойностите на входящата доза за стандартен човек до 400 пъти [80]. Много
други публикации потвърждават тази теза, добавяйки конкретни резултати от
проучвания на международно, национално и локално ниво [97, 98].
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Изброените факти са причина през последните три десетилетие да се търсят
възможности за намаляване на облъчването на пациентите, едновременно със стремежа
за повишаване на диагностичната информативност на рентгеновите изследвания. Още
през 1970 г. ICRP, в своята Публикация 16 и по-късно в Публикации 33 и 34 от 1982 г.,
акцентира върху необходимостта от намаляване на облъчването в рентгеновата
диагностика и посочва възможностите за това [59]. Препоръките са развити в множество
по-общи и специализирани публикации на ICRP за радиационна защита в различни
направления на медицинската радиологична практика [62, 64, 64-67, 69, 71-73].
Прилаганите методи се базират на двата основни принципа за радиационна защита –
обосноваване на дейността и оптимизиране на лъчезащитата, дефинирани за пръв път
във фундаменталната Публикация 26 на ICRP [58].
Обосноваване. Според ICRP, „не трябва да се допуска дейност с използване на
йонизиращи лъчения, ако тя не създава за облъчените лица или за обществото
достатъчна полза, която да компенсира вредата от облъчването“ [58]. Концепцията за
обосноваване на облъчването на хора с медицинска цел е развита по-нататък в
Публикация 60 на ICRP от 1990 г., в Международните основни норми за радиационна
защита от 1995 г. и в Директивите на Съвета на Европа 84/466/ЕВРАТОМ от 1984 г. и
97/43/ЕВРАТОМ от 1997 г. [40, 41, 55, 61]. В последната се изисква „медицинското
облъчване 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“ [41].
Според ICRP, медицинско облъчване трябва да се прилага само след преминаване през
две нива на обосноваване – при въвеждане на всеки метод с йонизиращо лъчение само
ако той добавя нови диагностични възможности, и обосноваване на индивидуалното
облъчване на всеки пациент, след преценяване на ползите и рисковете и наличието на
алтернативни методи без облъчване [62]. Основна отговорност за прилагането на този
принцип имат лекарите, които насочват към изследване с йонизиращи лъчения и тези,
които провеждат изследванията.
Оптимизация. В публикация 73 от 1996 г. на ICRP „Радиационна защита и
безопасност в медицината“ се отбелязва: „Тъй като повечето процедури с медицинско
облъчване са ясно обосновани и обикновено са от пряка полза за облъчените лица, помалко внимание се отдаваше досега на оптимизацията на защитата при медицинско
облъчване, отколкото при другите приложения на източници на йонизиращи лъчения. В
допълнение към процедурите по обосноваване, налице е значителна възможност за
намаляване на дозите в рентгеновата диагностика. Съществуват прости и евтини
начини за намаляване на дозите без загуба на диагностична информация, но степента на
тяхното прилагане варира значително“. Радиационната защита при облъчването с
медицинска цел винаги се разглежда съвместно с ползата от диагностиката и лечението,
поради което на преден план излиза изискването за осигуряване на качеството на
диагностичния и терапевтичния процес, което по дефиниция включва „всички планирани
и системни действия, необходими да осигурят достатъчна сигурност, че дадена
структура, система, компонента или процедура работят задоволително, в
съответствие с приетите стандарти“ [41, 62].
Диагностични референтни нива. За разлика от облъчването на персонала, при
медицинското облъчване не се прилагат граници на дозата. Според ICRP, „облъчването с
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медицинска цел обикновено носи непосредствена полза за индивида. Ако дейността е
обоснована и лъчезащитата е оптимизирана, дозата в пациента ще бъде толкова ниска,
колкото е възможно от гледна точка на медицинските цели. Всяко по-нататъшно
ограничаване може да бъде във вреда на пациента“ [62]. Ето защо ICRP препоръчва в тази
област да се въведат „ограничители на дозата“, „нива за проверка“, „препоръчвани нива“,
които да служат като ориентир за оптимизацията на медицинските процедури с
йонизиращи лъчения [61]. Международната агенция за атомна енергия (IAEA) използва
термина „ръководни нива (guidance levels)“ в Международните основни норми за
радиационна защита от 1996 г. [55]. В Директивата на Съвета на Европа 97/43/ЕВРАТОМ
от 30 юни 1997 г. за закрила на здравето на лицата срещу опасностите, произтичащи от
йонизиращите лъчения при медицинско облъчване севъвежда термина „диагностични
референтни нива“ и ги дефинира като „нива на дозата на пациента при медицински
рентгенови диагностични изследвания, или нива на активност на въведения
радиофармацевтик при нуклеарномедицински изследвания, за типични изследвания за
групи от пациенти със стандартни размери, или за стандартни фантоми, които се
отнасят за широко разпространени типове радиологични уредби. Очаква се тези нива да
не бъдат превишавани при прилагане на добра и нормална практика по отношение на
диагностичния и техническия режим на работа.“ [41]. Този термин понастоящем е
международно утвърден и е приет от МКРЗ и МААЕ в техните последни стратегически
публикации [56, 68, 69].
През 2001 г. IAEA, Световната здравна организация (WHO) и няколко други
международни организации провеждат в Малага, Испания, международна конференция
на тема „Радиационна защита на пациентите в диагностичната и интервенционалната
рентгенология, нуклеарната медицина и лъчелечението“, на която се изработва
стратегия за бъдещи действия, в отговор на което Генералната конференция на IAEA
през 2002 г. приема Международен план за действия за радиационна защита на
пациентите. Това поставя началото на международни инициативи, включително
регионални и национални проекти, финансирани от IAEA.
В Европейския съюз изискванията за осигуряване на радиационна защита при
медицинско облъчване са регламентирани дори по-рано – най-напред с Директива на
Съвета на Европа 84/466/ЕВРАТОМ от 1984 г. [40] и заменилата я през 1997 г. Директива
на Съвета на Европа 97/43/ЕВРАТОМ за закрила на здравето на лицата срещу
опасностите, произтичащи от йонизиращите лъчения при медицинско облъчване [41].

1.4. Действия в България за подобряване на радиационната защита на
пациентите
В началото на XXI век, в отговор на новата международна политика за радиационна
защита в медицината и във връзка с предстоящото приемане на България в ЕС, започва
подготовката на нормативната и експертна основа за прилагането на европейските
изисквания и добра практика у нас. Към НЦРРЗ е създадена лаборатория „Защита на
пациента“, а по-късно и лаборатория „Оценка на качеството на радиологичната
апаратура“. През 2006 г. двете лаборатории се обединяват в секция „Радиационна защита
при медицинско облъчване“. Лабораториите и секцията изпълниха успешно два
партньорски проекта по програма PHARE на Европейската комисия: първият в периода
2002-2003 на тема „Радиационна защита и безопасност при медицинско използване на
йонизиращи лъчения“ (BG 2000/IB/EN 01-05) с партньор Германия, а втория в периода
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2007-2008 на тема „Укрепване на административните структури за радиационна защита
и безопасно използване на йонизиращите лъчения за диагностика и терапия“
(BG 2006/IB/SO 01) с партньор Финландия.
В рамките на първия проект се подготви проект за нормативен акт, с който да се
въведат у нас изискванията на Директива 97/43/Евратом. Документът бе приет като
Наредба № 30 от 31.10.2005 г. на Министерство на здравеопазването (МЗ) за условията и
реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване [20]. С тази наредба се
въведоха изисквания за контрол върху медицинското облъчване и се създадоха основите
на съвременния подход към изследването на медицинското облъчване. Наредбата
възлага на НЦРРЗ да провежда най-малко веднъж на пет години масови национални
проучвания на дозите на пациентите и да изработва национални диагностични
референтни нива (ДРН). Освен това, нормативно е утвърдена създадената преди това
система за събиране на информация от лечебните заведения за броя на рентгеновите и
нуклеарно-медицинските изследвания и за ежегодна оценка на лъчевото натоварване на
българското население от медицинско облъчване.
С финансирането по двата проекта по програма PHARE се постави началото на
масови национални проучвания на дозите на пациентите в рентгенологията и
нуклеарната медицина; за първи път се изработиха и утвърдиха национални ДРН и се
осъвремени методологията за оценка на колективната доза на българското население.
Впоследствие, чрез участието си в редица международни, европейски и национални
проекти, секция „Радиационна защита при медицинско облъчване“ продължи своята
работа по проучване и анализ на дозите на облъчване на пациентите в България и по
оптимизация на диагностичните изследвания и процедури с йонизиращи лъчения.
Настоящият сборник представя в синтезиран вид резултатите от проведените
национални проучвания и анализ на тенденциите и състоянието на облъчването на
българското население от двата диагностични метода с използване на йонизиращи
лъчения – рентгенова диагностика и нуклеарна медицина.
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II. ДИАГНОСТИЧНА И ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА РЕНТГЕНОЛОГИЯ
2.1. Национално проучване 2002-2005 г.
Първото мащабно национално проучване на дозите на пациентите беше проведено
в периода 2002-2005 г., основната част от което – в рамките на партньорски проект по
програма PHARE BG 2000/IB/EN 01-05. Проучването включи най-масовите конвенционални рентгенографски изследвания на възрастни пациенти:
Рентгенография на торакс – бял дроб и сърце (РА проекция);
Флуорография;
Рентгенография на лумбални прешлени (АР и Lat);
Рентгенография на таз (АР);
Рентгенография на череп (АP/PA и Lat);
Урография;
Мамография (една снимка).
Проучването бе планирано и организирано от НЦРРЗ, с участието на германски и
български експерти. За целта се разработи методика за провеждане на измерванията и
формуляри за събиране на информацията за рентгеновите уредби и за пациентите. За
всяка уредба бяха записвани в стандартизиран формуляр данните за рентгеновата тръба,
високоволтивия генератор, използваната противодифузионна решетка съответно на
рентгенографичната маса/белодробен статив, филм-фолийната комбинация и условията
за проявяване на рентгеновите филми.
При конвенционалната рентгенография бе измервана величината входяща
въздушна керма (ВВК) (Приложение 1). Измерванията се проведоха с термолуминисцентни дозиметри (ТЛД), осигурени от НЦРРЗ. Всеки дозиметър се състоеше от два
детектора с диаметър 4,5 mm и дебелина 0,5 mm, поставени в полиетиленова опаковка с
дебелина на фолиото 3,5 mg.cm-2, за да не влияят върху рентгеновия образ [76].
Използвани бяха ТЛД с луминофор литиев флуорид, тип MTS-N (Полша). Калибрирането
на дозиметрите беше направено във Вторичната стандартна дозиметрична лаборатория
(SSDL).
За всяка рентгенова уредба се включваха от 2 до 10 възрастни пациенти, рентгенографирани при рутинна проекция. Включвани бяха пациенти с телесна маса в интервала
50 – 100 kg. За всеки пациент беше попълван стандартизиран формуляр с вписани:
лични данни за пациента – възраст, пол, измерена дебелина по централния
рентгенов лъч;
параметри за рентгенографията – избран фокус (малък, голям); наличие на
противодифузионна решетка; вид на използваната филм-фолийна комбинация,
размер на използваната рентгенова касета; разстояние фокус-филм,
допълнителен филтър, анодно напрежение, начин за избор на експонационни
данни (ръчен или автоматичен); стойност на количеството електричество, в mAs;
на анодния ток, в mA и времето на експонация, в ms. В случай на използване на
експонационен автомат, беше отбелязвана използваната за контрол на
експонацията доминанта на експономата (лява, дясна, централна).
качество на проявения филм по визуална оценка на рентгенолога; в случай на
наложила се повторна експонация – причината за нея;
идентификационен номер на използвания ТЛД.
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При мамографията бе измервана величината падаща въздушна керма (ПВК). С цел
стандартизираност и сравнимост на измерванията, ПВК бе определяна не за пациенти, а
за стандартен фантом от РММА (плексиглас) с дебелина 45 mm, съгласно препоръчвания
дозиметричен метод за това изследване [44, 46, 57]. Заедно с измерванията бе правена и
снимка на стандарния фантом при рутинни условия с автоматичен контрол на
експонацията и беше измервана оптичната плътност в референтната точка, разположена
на 6 cm от гръдната стена, странично центрирано. Освен това, бяха записвани данни за
рентгеновата уредба, използваните касети, фолии и филми и проявителната машина [7].
Националното проучване при конвенционална рентгенография включи 81
рентгенови уредби в 72 лечебни заведения в страната и 513 индивидуални измервания
на пациенти. Най-много измервания бяха проведени при торакална рентгенография
(221) на 39 рентгенови уредби [54, 91]. През 2004 г. в изследването се включиха още
рентгенографията на череп (PA и Lat) и урографията, като до октомври 2005 г.
проучването обхвана общо 135 конвенционални уредби в 37 населени места с общо 820
пациенти.
Мамографското проучване обхвана 21 мамографски уредби, представящи около
25 % от наличните в страната уредби [9, 10, 90].
В таблица 1 са обобщени резултатите от проучването. За всяко изследване са
представени броят на включените уредби и пациенти, както и минималната, максималната и средноаритметичната стойности на ВВК (ПВК при мамография), отношението на
максималната към минималната стойности и третия квартил. Установено бе, че стойностите на ВВК при еднотипни изследвания се различават от 8 до 310 пъти между отделните
пациенти, а средните им стойности – от 5 до 97 пъти между отделенията, като найголеми са вариациите при рентгенографията на бял дроб.
Таблица 1. Обобщени резултати от първото национално проучване на разпределението на входящата
въздушна керма (ВВК) при няколко рентгенографски изследвания
Вид
рентгенография
(проекция)
Торакс – бял дроб и
сърце (PA)

Брой
уредби

Брой
пациенти

Мин.
ВВК*,
mGy

Макс.
ВВК*,
mGy

Макс.
към мин.
ВВК

Средна
ВВК*,
mGy

Трети
квартил
mGy

48

259

0,03

9,30

310

0,87

0,9

73

139

0,9

45,5

52

6,8

7,1

60

102

0,7

55,4

78

10,9

14,4

65

128

0,5

128,0

251

20,3

22,5

Череп (AP/PA)

13

25

0,5

12,5

25

3,2

3,7

Череп (Lat)

4

7

1,8

9,3

8

4,6

6,0

Млечна жлеза

21

2,1*

24,1*

12

11,4*

Таз (AP)
Лумбални
прешлени (AP)
Лумбални
прешлени (Lat)

45 mm
PMMA

*При мамография на млечна жлеза измерваната величина е падаща въздушна керма (ПВК)

Най-съществени разлики бяха установени при рентгенографията на торакс (бял
дроб и сърце), която е най-масово провежданото рентгеново изследване. Основната
причина за три пъти по-високата стойност е широкото прилагане у нас на “мека”
рентгенова техника с типични стойности на анодното напрежение 60 – 80 kV, противно
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на европейските препоръки за използване на анодни напрежения над 120 kV, чрез което
едновременно се намалява ефективната доза и се повишава диагностичната информативност на белодробната рентгенография [11, 48, 87]. Фигура 3 представя разпределението на случаите на използване на различни анодни напрежения при рентгенографията на торакс, получено от проучването в България през 2002-2005 г. и от покъсното проучване през 2007-2009, а за сравнение – аналогичните резултати от
Европейско проучване през 1991 г.
70
България 2002-2005

% от всики уредби

60

България 2007-2009

50

Европа 1991

40
30
20
10

0
<60

60-79

80-99

100-119

120-139

>140

Използвано анодно напрежение, kV

Фигура 3. Използвано анодно напрежение при рентгенография на торакс – бял дроб и сърце (РА) в България
oт проучването 2002-2005г. и от проучването 2007-2009 г. и в Европа (проучване 1991)[11, 77]
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21.1

20

8.8
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Digidelca N800HF
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АПЦФ-01

ВВК, mGy

15

Фигура 4. Средни стойности на ВВК, mGy, при флуорография с 9 флуорографски уредби,
получени при националното проучване 2002-2005 г.

Друго важно заключение от проучването бе, че при около 60 % от уредбите за
рентгенова графия в страната се използва ръчен избор на експонационни данни. В около
20 % от случаите са използвани филм-фолийни комбинации (ФФК) с клас на чувствителност 100, но се констатира и широко разпространение у нас на ФФК с клас на чувствителност 800, които не се препоръчват за рутинна употреба, поради опасността от
влошаване на качеството на образа [12]. Общото заключение от проучването бе, че
причина за установените големи различия в практиката е липсата на стандартни
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протоколи за рентгеновите изследвания. В оптимизацията и стандартизирането на
рентгенографските изследвания и най-вече на рентгенографията на белия дроб
съществува голям резерв за намаляване на лъчевото натоварване на населението.
Флуорография. Националното проучване включи 9 флуорографски уредби –
7 мобилни и 2 стационарни. Установени бяха големи вариации на средните стойности на
входящата въздушна керма – от 0,1 mGy до 21 mGy, представени на фигура 4. За седем от
флуорографите ВВК е няколко пъти по-голяма от стойностите на тази величина при
конвенционална рентгенография на бял дроб. В същото време, за двете мобилни
дигитални флуорографски уредби Digidelca N800HF (Oldelft) и АПЦФ-01 („Амико“, Русия),
средните стойности на ВВК са съответно 0,2 и 0,1 mGy. Оценките показват, че средната
ефективна доза за възрастен пациент при старите флуорографи варира от 0,2 mSv до
2,2 mSv, а за дигиталните тя е съответно 0,016 mSv и 0,019 mSv, което показва наличието
на голям резерв за намаляване на лъчевото натоварване чрез замяна на остарелите
флуорографски уредби с дигитални. Това изискване беше включено в Наредба № 30 на
МЗ от 2005 г., която изисква флуорографските уредби, използвани за скрининг, да имат
електронно усилване на образа или дигитална детекторна система [20].

2.2. Национално проучване 2007-2009 г.
В периода 2007 – 2009 г. бе планирано и проведено второ национално проучване на
дозите на пациентите при най-масовите рентгенови процедури, които имат и най-голям
принос в лъчевото натоварване на населението. Прочуването включи пет типа
изследвания на възрастни пациенти:
Конвенционална рентгенография на торакса (РА проекция), на лумбални
прешлени (АР и Lat), на таз (АР) и урография (една снимка);
Мамография (една снимка);
Конвенционална рентгеноскопия – гастроскопия и иригография;
Интервенционална рентгенология – коронарна ангиография (СА), перкутанна
коронарна интервенция - ангиопластика, поставяне на стент или и двете (PCI),
аортоартериография на долни крайници (LLA);
Компютърна томография на торакс, абдомен, таз и череп.
Проучването бе планирано и организирано от секция „Радационна защита при
медицинско облъчване“ към НЦРРЗ. За целта се разработи методика за провеждане на
измерванията, специфична за всяка група изследвания. Дозиметричните методи бяха
съобразени с препоръчваните от Международната комисия за радиационни величини и
измервания (ICRU) и IAEA, както и с възможностите за прилагането им в страната [57, 74].
Основната част от проучването се проведе в рамките на партньорски проект по програма
PHAREBG 2006/IB/SO 01 с партньор Финландия, като методиката на проучването и
резултатите бяха съгласувани с финландските експерти [8, 89].
Конвенционална графия
При конвенционална графия бе измервана величината входяща въздушна керма
(ВВК). В това изследване бе предпочетен индиректният метод за определяне на ВВК чрез
пресмятане от измерения лъчев дебит на рентгеновата уредба и регистрираните
експонационни данни за изследването на конкретни пациенти – анодно напрежение (kV),
количество електричество (mAs) и разстояние фокус-кожа (Приложение 1) [6]. Лъчевият
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дебит за всяка уредба бе измерван от представители на НЦРРЗ с многофункционален
детектор MPD на рентгеновия анализатор Barracuda (RTI Electronics, Sweden). При
наличие на дозиметър за измерване на величината произведение керма–площ (ПКП), се
регистрираше и неговото показание, като калибровката на дозиметъра бе верифицирана
чрез директно сравняване с референтен дозиметър. В някои случаи ВВК беше измервана
и с ТЛД, прикрепени към кожата на пациенти по време на рентгенографията [11, 35, 37,
57, 76]. Използваха се ТЛД от литиев флуорид, калибрирани за рентгеново лъчение в
националната Вторична стандартна дозиметрична лаборатория (SSDL) към НЦРРЗ.
Данните за рентгеновите уредби и проведените с тях рентгенографии се регистрираха от
рентгеновите лаборанти или от медицинските физици на лечебното заведение в
стандартизирани формуляри. За всеки вид изследване и за всяка уредба се регистрираха
дозите за най-малко десет пациенти с телесна маса между 50 и 90 kg.
В проучването бяха включени общо 1600 възрастни пациенти и 46 рентгенови
уредби: 29 в София, 14 в областни центрове и 3 в малки градове. 80% от уредбите бяха
разположени в многопрофилни болници (МБАЛ), а 20% - в диагностично-консултативни
центрове (ДКЦ).
Обобщените резултати от проведеното национално проучване в конвенционалната
рентгенография са представени в Таблица 2. Показани са броят на обхванатите
рентгенови уредби и брой пациенти, както и стойностите на ВВК – минимална,
максимална, средноаритметична и трети квартил от разпределението на средноаритметичните стойности по уредби. За сравнение, в таблицата са представени съответните ДРН
във Великобритания, Швейцария и Финландия [32, 50].
Най-големи са вариациите на ВВК между уредбите при рентгенографията на таз –
18,7 пъти, от 0,8 mGy до 15 mGy, следвана от рентгенографията на бял дроб – 13 пъти, от
0,1 mGy до 1,3 mGy, и урографията – 12 пъти, от 1 mGy до 12 mGy.
Таблица 2. Обобщени резултати за измерените стойности на ВВК при конвенционална рентгенография и
предложени национални ДРН. В последните колони – ДРН във Великобритания, Швейцария и Финландия [32, 50]
Изследване Брой уредби/
проекция
пациенти
Череп
PA/AP
Бял дроб,
PA
Лумбални
прешлени
АР
Лумбални
прешлени
Lat
Таз
AP
Урография
AP
(1 снимка)

Това проучване – ВВК, mGy
Мин. –
Макс.

Средноаритм.

ДРН за ВВК, mGy

Трети
квартил

ДРН

Великобритания

Швейцария

Финландия

15 / 91

0,8 - 2,9

2,1

2,5

2,5

3 / 1,5

5,4 / 3,5

-

26 /478

0,1 - 1,3

0,4

0,5

0,5

0,2

0,2

0,2

13 / 90

2, 5 - 10,5

6,2

8,8

9

6,0

8,7

5,0

12 / 103

4,2 - 17,8

9,5

12,3

12

14

27

15

19 / 125

0,8 - 15,0

4,1

4,1

4

4,0

4,7

5,0

19 / 113

1,0 - 12,0

4,3

5,8

6

-

-

5,0

Анализът показа, че някои много високи стойности на ВВК се дължат на
използването на стара неоптимизирана апаратура, както и на неправилния избор на
експонационни данни. Например, при рентгенографията на торакс продължава
тенденцията, наблюдавана при първото национално проучване през 2003 – 2004 г., за

15

използване на ниски стойности на анодното напрежение („мека рентгенова техника“) [11,
48]. Данните са представени на фигура 3 заедно с тези от първото проучване. Средната
стойност на анодното напрежение в извадката е само 76 kV; 20 % от отделенията работят
при напрежения 60 kV или по-ниски. В същото време, доказано е предимството на
„твърдата“ техника с анодно напрежение над 120 kV, което е и изискване на Медицинския
стандарт „Образна диагностика” [5, 7, 49].
Резултатите показват липсата на стандартизираност на практиката, не само между
отделенията, но и между лаборантите в едно отделение. Много от високите стойности на
ВВК могат да се обяснят с използването на „смесени“ ФФК с филми и усилващи фолии на
различни производители, както и на неоптимизирания проявителен процес и липсата на
контрол на качеството при него.
В таблица 3 са обобщени резултатите от измерването на величината произведение
керма–площ (ПКП). Статистическата извадка е достатъчна да се оцени национално
референтно ниво само за рентгенографията на бял дроб – 0,4 Gy cm2. Поради малкия брой
на включените уредби и измервания с пациенти, ДРН в ПКП за останалите изследвания
не е предложена. За сравнение, в таблица 3 са представени ДРН на Великобритания [50].
Таблица 3. Обобщени резултати за измерените стойности на ПКП при конвенционална рентгенография
и предложени национални диагностични референтни нива
ПКП, Gy cm2

Изследване,
проекция

Брой
уредби

Брой
пациенти

Интервал

Средноаритм.

Медиана

Трети
квартил

ДРН

Великобритания

Череп, PA/AP

5

30

0,3 – 1,7

0,7

0,4

0,8

-

-

Бял дроб, PA

13

341

0,08 – 0,7

0,37

0,39

0,41

0,4

0,12

Лумбални
прешлени, АР

5

50

0,7 – 3,8

2,3

2,4

2,9

-

1,6

Лумбални
прешлени, Lat

4

45

2,7 – 4,3

3,5

3,5

4,1

-

3,0

Таз, AP

8

68

0,7 – 6,7

3,2

2,4

4,8

-

3,0

Урография,
AP (1 снимка)

4

45

0,8 – 3,3

2,1

2,1

2,5

-

3,0

Разликите в ДРН между отделните страни отразяват различията в практиката.
У нас, въпреки че за петгодишния период стойността на ДРН за величината ВВК за
графията на бял дроб е намалена от 0,9 на 0,5 mGy, тази стойност все още е 2,5 пъти повисока от ДРН във Великобритания, Швейцария и Финландия. Предложеното ДРН за ПКП
e 0,4 Gy cm2, което е 3,3 по-голямо от това във Великобритания. По-нататъшна
оптимизация е възможна чрез модернизиране на апаратурата, но най вече чрез постриктното прилагане на Европейските препоръки [42] и изискванията на стандарта
„Образна диагностика“ за избор на анодно напрежение, филтрация, противодифузионна
решетка, разстояние фокус-преобразувател. Допълнително ПКП може да се намали чрез
блендиране на лъчевия сноп до размера на преобразувателя на образа.
Мамография
При мамография бе измервана величината падаща въздушна керма (ПВК).
Използвана беше същата методика като при първото проучване. Измерванията бяха
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осъществени с 32 уредби, представляващи около 22 % от мамографските уредби в
страната. 41 % от уредбите се намират в София, а останалите 59 % са в различни по
големина градове. 60 % от уредбите са в МБАЛ или онкологични диспансери и 40 % са в
ДКЦ.
На фигура 5 са представени разпределенията на ПВК и съответната измерена в
референтната точка на експонираните филми оптична плътност. С линия е означено
приетото ДРН за величината ПВК.

Фигура 5. Измерени стойности на ПВК при мамография в нарастващ ред
и съответстващата оптична плътност на филма в референтната точка (стойността Х 10)

Стойностите на ПВК са в интервала от 1,98 mGy до 24,3 mGy, като най-голям брой
измервания са със стойности на ПВК около 4 mGy и 10 mGy. Най-често срещаната оптична
плътност е около 1,5, но се срещат и стойности от около 0,5 до 2,5, и двете извън
препоръчваните граници [1, 46]. От анализа на резултатите, за референтно ниво на ПВК
бе избрана стойността 12 mGy, което е само с 1 mGy по-малко от определеното при
предишното проучване референтно ниво 13 mGy [20]. Шест уредби (19 % от всички)
надхвърлят ДРН, като две от тях с не повече от около 0,5 mGy, три с не повече от 2 mGy и
една е с двойно по-висока стойност. От всички уредби, едва 12 (36 %) имат оптична
плътност в оптималния препоръчван интервал между 1,3 – 1,8 [46]. При три от тях
референтното ниво е надхвърлено, т.е. от всички уредби едва девет (27 %) са настроени в
оптимален режим на работа.
Конвенционална рентгенова скопия
При рентгенова скопиябе измервана величината произведение керма–площ (ПКП) с
дозиметър с прозрачна трансмисионна йонизационна камера с голяма площ, която се
поставя на изхода на блендиращото устройство на рентгеновата уредба [57]. Много от
уредбите вече са снабдени с вграден фабрично дозиметър, а при някои дигитални уредби
с плосък детектор тази величина се изчислява автоматично по стандартни алгоритми.
При уредби с вградена функция за определяне на ПКП, бяха използвани данните за
дозата на пациента, записвани от системата, a при уредби без такава функция, на изхода
на рентгеновата тръба бе инсталиран допълнителен дозиметър с дисплей, изведен в
командната зала. Използвани бяха дозиметри DIAMENTOR E2 и DIAMENTOR M4KDK на
PTW Freiburg, Германия, със съответните трансмисионни йонизационни камери. За всяка
от уредбите, включени в проучването, бе проведено калибриране на използвания уред за
измерване на ПКП на съответната уредба (вграден или допълнително монтиран) чрез
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референтен дозиметър. За всеки пациент бяха записвани следните данни: вид на
изследването, данни за пациента: пол, възраст, ръст, тегло; произведение керма–площ за
пълната процедура и в режим на запис (графия), параметри на изследването: време на
скопия, брой образи, използвани режим на скопия и режим на запис (графия).
При иригография проучването обхвана 242 пациенти и 18 рентгенови уредби, а при
гастроскопия – 228 пациенти и 15 уредби.
В таблица 4 са представени обобщените резултати от проучването при найразпространените класически контрастни изследвания – иригография и гастроскопия,
обхванало общо 450 пациенти и 18 рентгенови отделения [8, 38, 39].
Проучването показа големи вариации в дозите на пациентите – средноаритметичните стойности варират от 6,9 до 85,5 Gy cm2 (12,4 пъти) при иригография и от 4,1 до
52,3 Gy cm2 (12,7 пъти) при гастроскопия. Детайлният анализ показва, че при конвенционалните рентгеноскопични уредби разликата в дозите се определя основно от
разликите в индивидуалната практика на рентгенолозите, провеждащи процедурата –
използване на различно време на скопия, както и различен брой и формат снимки [38,
39]. Проучването показа липсата на стандартна методика за провеждане на двете
контрастни изследвания. При цифровите уредби разликите в дозите зависят основно от
избора на режим на работа (скорост на импулсна скопия и допълнителен филтър), като
разликите най-често се определят от недоброто познаване на възможностите на
уредбата и нейното неоптимално използване.
Таблица 4. Обобщени резултати от националното проучване на дозите на пациентите при контрастни
изследвания на стомашно-чревния тракт
Изследване

Иригография

Гастроскопия

Брой скопични уредби

18

15

Брой пациенти

242

228

6,9 – 85,5

4,1 – 52,3

40,3

17,5

40

18

0,8 – 5,1

1,1 – 5,7

Трети квартил

4,2

4,1

ДРН

4,2

4,1

2,0 – 8,2

1,5 – 6,4

5,0

4,4

ПКП за процедурата, Gy cm2:
Интервал (мин. – макс.)
Трети квартил
ДРН
Време на скопия, min
Интервал (мин. – макс.)

Брой образи:
Интервал
Средноаритметична стойност

Интервенционална рентгенология
При интервенционалните изследвания бяха измервани същите величини като при
конвенционалната рентгенова скопия. Бяха включени 1500 пациенти и 15 ангиографски
уредби, разположени в 10 лечебни заведения в София, Пловдив, Варна, Плевен, Велико
Търново и Ямбол.
Резултатите за десет от най-често провежданите диагностични и терапевтични
интервенционални процедури са представени в таблица 5, а детайлите са публикувани
[2, 99]. За всяка процедура са представени брой пациенти и брой включени уредби, както
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и средноаритметичната стойност и интервала (минимална – максимална стойности) на
следните величини: време на скопия, брой записани графични образи, ПКП – сумарна
стойност, поотделно за графичната и за скопичната фази и кумулативна доза.
Таблица 5. Обобщени резултати от националното проучване на дозите на пациентите в
интервенционалната рентгенология

Процедура

Брой
пациенти

Време на
Брой
скопия,
уредби
min

ПКП, Gy cm2

Брой
образи

общо

графия

скопия

Кумулативна доза,
mGy

Диагностични процедури
Коронарна
ангиография (СА)

409

10

Коронарна
ангиография
(деца)
Артериография на
долни крайници
(LLA)
Мозъчна
артериография
(BA)

15

1

182

6

67

5

Флебография
(PhG)

41

4

Мезентерикография (MG)

9

1

5,1

594

30

17

17

417

0,1 – 46,2

141 – 2073

4 – 339

3 – 181

1 – 265

75 – 1322

11,4

538

5

2

3

54

4,0 – 25,1

92 – 1118

1 – 16

0,1 – 9

0,3 – 8

11 – 130

2,4

204

37

28

8

123

0,2 – 16,0

37 – 710

0,2 – 288

2 – 202

0,3 – 87

20 – 986

10,5

298

36

16

23

279

0,2 – 39,6
0,7

43 – 1513
247

6 – 152
11

1 – 87
10

1 – 111
1

104 – 465
129

0,03 – 4,0

51 – 640

0,3 – 60

0,4 – 48

0 – 13

126 – 131

14,1

278

200

121

79

584

1,4 – 31.2

101 – 500

13 – 554

12 – 337 1 – 217

76 – 1098

16.2

1381

98

54

66

1672

1,7 – 70,3

398 – 3986

6 – 1003

8 – 303

1 – 701

207 – 4927

7,5

60

31

3

31

1,7 – 20,9

15 – 138

3 – 92

1–6

4 – 87

9,5

20

27

18

15

163

0,7 – 32,1

8 – 51

0,3 – 92

2 – 79

2 – 40

22 – 383

2,2

226

22

16

6

92

1,1 – 3,0

160 – 300

14 – 41

4 – 37

4 – 10

36 – 252

16,6

94

104

8

96

7,7 – 22,0

46 – 141

31 – 153

4 – 14

24 – 139

Терапевртични процедури
Коронарография
+ интервенция
(CA+PCI)

181

10

Билиарна интервенция (PTC)

21

2

Поставяне на стент
(PTA)

41

2

Флебография +
VC филтър

5

Ренална артериография + емболизация (RA+E)

3

1

1

На фигура 6 са представени резултатите за коронарография (СА) и перкутанна
коронарна интервенция (PCI+CA). Показано е разпределението по уредби на стойностите
на времето на скопия в минути и ПКП за пълната процедура, включващо приноса на
скопичната и графичната фази. С линии са означени приетите ДРН за величината ПКП.
Само за три от процедурите събраната статистическа извадкапозволи да се
предложат ДРН – за коронарография (CA), перкутанна коронарна интервенция с
коронарография (PCI+CA) и аортоартериография на долни крайници (LLA), представени в
таблица 6.
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Таблица 6. Предложени ДРН за ПКП за пълната процедура и референтни интервали за време на скопия и за
брой записани образи за три интервенционални процедури
Интервенционална процедура

CA

PCI+CA

LLA

ПКП за пълната процедура, Gy.cm2

40

140

45

3,8 – 6,5

8,9 – 18,1

1,9 – 3,0

530 – 650

1290 – 1610

120 – 270

Време на скопия, min
Брой образи

а) коронарография (СА)

б) перкутанна коронарна интервенция (PCI+CA)

Фигура 6. Разпределение по ангиографски уредби на стойностите на времето на скопияи
ПКП за пълната процедура (скопия плюс дигитален запис)

Предложени са ДРН за величината произведение керма–площ (ПКП), както и
допълнителни референтни интервали за време на скопия и за брой записани образи, като
ориентир при оценката на приноса в дозата на рентгеноскопията и рентгенографията
(цифровия запис). На фигура 7 националните ДРН за произведението керма–площ са
показани заедно с подобни нива от литературни източници [32, 50, 83, 86, 99].

Произведение керма-площ, Gy.cm2

280

[Holm 2002]
[Neofotistou 2003]

240

[Balter 2008]
200

[D'Helft 2008]
[Padovani 2008]

160

България
[Aroua 2007]

120

[Vano 1995]
80

[Veit 2003]
[Hart 2007]

40

[Ruiz Cruces 1998]

0

[Bleeser 2008]
CA

CA+PCI

LLA

[Vano 2008]

Фигура 7. Националните ДРН и ДРН от литературни източници, за коронарография (СА),
коронарна интервенция (CA+PCI) и артериография на долни крайници (LLA)

Сравнението на резултатите с аналогични проучвания показва, че макар и да не се
наблюдават драстични отклонения на средните стойности на изследваните величини от
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средните за Европа, налице е голям потенциал за оптимизиране на рутинната клинична
практика [64]. Задълбочен анализ на възможностите за оптимизация в интервенционалната рентгенология е направен в наши предишни работи [2, 96].
Компютърна томография
При КТ бяха определяни величините претеглен компютър-томографски индекс на
въздушната керма (доза), CTDIw, за една ротация и произведение доза-дължина, DLP, за
цялото изследване [27, 57, 74, 75]. Използвани бяха йонизационна камера тип TW3009и
електрометър UnidosE (PTW-Freiburg, Germany) и стандартен дозиметричен КТ фантом от
РММА с диаметър 160 mm, симулиращ глава, и 320 mm – за тяло на възрастен пациент.
В проучването бяха включени 46 КT уредби, от които 33 едносрезови, седем 2-4срезови уредби, три 16-срезови уредби и три 64-срезови уредби. Включени бяха различни
лечебни заведения: 37 държавни и 9 частни, 16 от които в София, 28 в големи градове и 2
в малки градове.
Обобщените резултати от фантомните измервания в компютърната томография са
представени в таблица 7 и на фигура 8. В таблицата са показани средноаритметичните
стойности и третия квартил от разпределението на CTDIw и DLP за всички уредби, а на
фигура 8 резултатите за средноаритметичните стойности на CTDIw и DLP са групирани
поотделно за 33-те еднозрезови и за 13-те многосрезови уредби, включени в проучването.
Таблица 7. Обобщени резултати от националното проучване на дозите на пациентите при компютърна
томография
КТ изследване

Глава

Гръден кош

Корем

Таз

Компютър-томографски индекс на въздушната керма, CTDIw, mGy:
Интервал (мин. – макс.)

23,2 – 99,7

3,7 – 46,7

7,7 – 46,7

8,4 – 46,7

Средноаритметична стойност

51,1

18,2

19,1

19,7

Трети квартил

59,3

21,0

21,5

25,0

60

25

30

30

275 – 1263

92 - 936

163 - 934

153 – 891

798

423

375

388

71

524

468

491

1000

550

600

550

ДРН
Произведение доза-дължина DLP, mGy cm:
Интервал (мин. – макс.)
Средноаритметична стойност
Трети квартил
ДРН

Големите разлики във вида и възрастта на КТ уредбите са една от причините за
установените големи вариации в стойностите на дозиметричните величини – до 4 пъти
при изследването на глава, до 12,6 за гръден кош, 6 пъти за корем и 5,6 за таз. Разлики
бяха установени и в прилаганите протоколи за изследванията: режим на скениране
(аксиален или спирален), анодно напрежение, аноден ток, време на ротация, филтрация,
дебелина на среза и стъпка при спиралните уредби.
Съвременните спирални уредби, оборудвани със системи за автоматичен контрол
на експонацията (АЕС), осигуряват средно с около 50% по-ниски стойности на CTDI,
поради модулацията на анодния ток в зависимост от дебелината на тялото. Особено
ефикасни са АЕС системите при изследването на торакса, особено когато са съчетани с
оптимална колимация на снопа [65, 67]. Аксиалният режим при изследванията на корем,
таз и торакс води до значително по-големи дози от спиралния режим, поради повисоките стойности на количеството електричество (mAs).
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многосрезови КТ (13)

таз

16.3
22.0

корем

13.3
21.0

корем

353
440

торакс

16.2
20.0

торакс

415
452

едносрезови КТ (33)

60.5

глава

20.0

40.0
CTDIw, mGy

60.0

876

глава

47.0
0.0

381
408

таз

80.0

559
0

200

400

600

800

1000

DLP, mGy.cm

Фигура 8. Средноаритметични стойности на CTDIw и DLP за КТ изследванията на глава, торакс, корем
и таз, за едносрезовите и многосрезовите КТ уредби

Средноаритметичните стойности на CTDIw и DLP за многосрезовите уредби са
малко по-големи от тези за едносрезовите при изследванията на гръден кош, корем и таз,
но за изследването на глава се наблюдава обратното, но по-силно изразено съотношение.
За това основен принос имат 16- и 64-срезовите уредби. При няколко уредби,
поддържани от една и съща сервизна фирма, бе наблюдавана практика за работа с пониски стойности на количеството електричество, вероятно с цел удължаване живота на
рентгеновата тръба. Това може да доведе до влошено качество на образите, поради
нарастване на шума [65]. Следващото национално проучване трябва да включи и оценка
на качеството на образа, както и оценка на дозата от изследвания на пациенти.
Проучване на дозите при изследвания на деца
Проучването на дозите при рентгенови изследвания на деца засега няма характер
на национално проучване, защото е проведено само в няколко лечебни заведения в
страната. Проведено е в два периода: през 2005-2008 само при рентгенография и през
2009-2011 при рентгенография и КТ.
Рентгенография
При първото проучване бяха включени следните рентгенографски изследвания:
Рентгенография на торакс (бял дроб) – AP и PA;
Рентгенография на таз – AP;
Рентгенография на череп – Lat;
Интревенозна урография (IU) – AP;
Микционна цистоуретрография (MCU) – AP.
При първото проучване беше измервана величината входяща въздушна керма
(ВВК) с ТЛД или получена чрез изчисление от лъчевия дебит или от измерените
стойности на ПКП и размер на лъчевото поле [35, 36]. Включени бяха общо 457 рентгенографии на деца на възраст до 15 г., проведени в три рентгенови кабинета в три различни
болници. За всеки пациент бяха регистрирани данни за възраст, ръст, телесна маса и
дебелина по централния лъч, както и важните експонационни параметри. В трите
кабинета изборът на експонационни параметри бе основно ръчен.
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Резултатите бяха анализирани по вид изследване и проекция, включително
белодробната рентгенография беше разделена при анализа в отделни групи според това
дали е направена в РА проекция (провеждана в 80 % от случаите на статив с
противодифузионна решетка) или АР проекция. Всички пациенти бяха групирани за
анализа в четири възрастови групи: (< 1 г.), (1 – 5 г.), (5 – 10 г.) и (10 – 15 г.), във всяка от
тях с поне пет пациента. Резултатите са представени на фигура 9.
Произведение керма-площ, mGy.cm 2

2000
Входяща въздушна керма, mGy

1800

1600
1400
1200
1000
800

600
400

200
0

1000
900

< 1 г.

800

1 - 5 г.

700

5 - 10 г.

600

10 - 15 г.

500
400
300

200
100
0

торакс АР торакс РА

IU AP

MCU AP

таз AP

череп Lat

торакс АР торакс РА

IU AP

MCU AP

таз AP

череп Lat

Фигура 9. Средноаритметични стойности на измерените дозиметрични величини ВКВ и ПКП
за четирите възрастови групи за шест рентганографски изследвания на деца

Фигура 10. Средноаритметични стойности на измерените стойности на ПКП
за четирите възрастови групи за рентгенография на торакс (бял дроб)

Забелязва се нарастване на стойността на дозата с възрастовата група, което
означава, че експонационните параметри в трите кабинета са съобразени с телесните
размери на децата. Стойността на дозата при РА проекцията на торакс е по-голяма от
тази при АР проекцията с 20-80%. При децата от възрастова група (1-5 г.) ВВК при РА
проекцията е по-голяма от тази при АР проекцията, поради използването на
противодифузна решетка, което не се препоръчва за малки деца [43].
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Получените стойности на ВВК са по-високи от тези от други подобни проучвания в
други страни. Основна причина е използването на по-ниски стойности на анодното
напрежение от препоръчваните, а в някои случаи – използването на ФФК с по-нисък клас
на чувствителност [43].
При второто проучване, проведено в три отделения, изследванията бяха фокусирани основно върху рентгенографията на торакс (260 деца на възраст от 0 до 15 години),
но бяха включени и следните рентгенографски изследвания: томография (40), изследвания на синуси (26), на торакални прешлени (3), БУМ (2), урография (10), микционна
уретрография (8), череп (11), таз (1) и лумбални прешлени (2). Измервана беше
величината ПКП, като за всеки пациент бяха регистрирани същите данни като в първото
проучване. Резултатите от изследването са представени на фигура 10. В едно от
отделенията (III на фигурата), се проведе по-детайлно проучване в две фази, като между
тях бяха оптимизирани клиничните протоколи за деца при графия на бял дроб. В първата
фаза бе анализирана работата на двама рентгенови лаборанти (означени с III-1 и III-2) и
се установи разликата в тяхната практика, водеща до различни дози на децата. В първата
фаза бяха установени вариации до 5 пъти в стойностите на ПКП между различните
възрастови групи. За възрастовата група 5-9 год. дозите между две от отделенията се
различаваха 7 пъти. При това проучване също се установи използването на анодно
напрежение и количество електричество, несъобразени с телесните размери на детето,
неправилно използване на противодифузна решетка, както и недобра колимация на
лъчевия сноп и неправилно използване на експономата. След прилагането на нови,
оптимизирани протоколи, беше постигнато намаляване до 5 пъти на дозите на децата в
различните възрастови групи (фигура 10) [78].
Компютърна томография
За проучване на практиката при компютър-томографските изследвания на деца
бяха разработени специални формуляри. За анализа на дозата се регистрираха данни за
пациента (възраст, ръст, маса и пол, дебелина на изследваната част от тялото във фас и
профил), използван протокол, филтър, режим на работа (аксиален или спирален) и
експонационните данни за изследването: анодно напрежение, аноден ток, време на
ротация, дебелина на среза, брой срезове, стъпка на преместване на масата и данни за
дозата на пациента, оценена чрез величините обемен компютър-томографски индекс на
кермата (CTDIvol) при една ротация и произведение керма-дължина DLP за цялото
изследване (Приложение 1) [79, 94, 96]. Децата бяха разделени в четири възрастови
групи: (< 1г.), (1-5 г.), (5-10 г.), (10-15 г.). Проучването бе направено в 12 компютъртомографски кабинета в многопрофилни и университетски болници в София, Варна, Русе,
Пловдив, Враца, Пазарджик и Попово. Две от КТ уредбите са 64-срезови, две са 16-срезови
и 8 са едносрезови.
В таблица 8 са представени данните за CTDIvol от рутинните протоколи, за пет от
включените в проучването КТ уредби. В повечето случаи рутинните протоколи са
фабрично разработени, а в някои случаи те са допълнитено модифицирани след
инсталирането на уредбата и записани в паметта на командния компютър. При една от
уредбите разработените рутинни протоколи за изследване на торакс и на абдомен при
деца водят до 2 пъти по-висока стойност на CTDIvol спрямо тази при възрастни пациенти.
За една и съща възрастова група стойността на CTDIvol се различава от 4 до 10 пъти за
различните уредби. CTDIvol е мярка за дозата при една ротация и стойността му зависи от
експонационните параметри – анодно напрежение, аноден ток, време на ротация, ширина
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на колимирания лъчев сноп и вида и дебелината на филтъра. Използването при деца на
протокол за възрастни с еднакви експонационни параметри води до неколкократно повисока доза (таблица 8).
За три КТ уредби от различен вид бяха регистрирани данните за 146 изследвания
на деца, които бяха анализирани по възрастови групи. Резултатите за CTDIvol за четирите
групи са представени на фигура 11. Значими вариации бяха установени между средните
стойности на дозата за различните уредби при КТ на глава в една и съща възрастова
група, най-големи (над 3 пъти) – в групата деца под 1 г. [79].
Таблица 8. Данни за типичните стойности на CTDIvol , в mGy, от рутинните протоколи за възрастни и деца
от четирите възрастови групи
Изследване

глава

Уредба

<1 г.

1-5 г.

5-10 г.

10-15 г.

Възрастен

I

25,8

25,8

36,1

36,1

100,7 / 67,1

II

-

29,7

-

-

51,9

III

-

-

24,7 / 34,3

-

100,7 / 67,1

IV

21,5

33,8

-

-

75,3 / 66,9

V

-

33,8

-

-

118,1 / 35,29

I

10,7

10,7

7,6

11,9

21,9

3,4

-

-

15,4

II
торакс

абдомен

III

40,1

40,1

-

-

21,9

IV

9,1

4,2

-

-

10,5

V

-

-

-

-

17,8

I

10,7

10,7

7,6

11,9

21,9

II

-

3,8

-

-

5,9

III

40,1

40,1

-

-

21,9

IV

11,5

4,8

-

-

8,7

V

10,8

-

-

-

9,3

Фигура 11. Резултати за CTDIvol при КТ на глава на пациенти в три лечебни заведения
зачетири възрастови групи
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Процедури под рентгенов контрол в урологията
В периода 2009-2012, в рамките на Националната програма „Околна среда и здраве“
беше проведено проучване в интервенционалната урология. То беше проведено в два
специализирани кабинета за диагностични и/или интервенцални урологични процедури
и два за екстракорпорална литотрипсия (ESWL). В таблица 9 са представени процедурите,
включени в проучването и броят на изследваните пациенти по уредби. Уредби I и II са
стационарни специализирани урологични уредби за скопия/графия, а уредби III и IV са
скопични С-дъги към литотриптери. За всеки от общо 531-те пациенти бяха
регистрирани данни за възраст, маса и ръст, а за всяка процедура – стойността на ПКП,
време на скопия и броя записани образи. При възможност, беше регистрирана и
информация за експонационните параметри и режимите на импулсна скопия и запис.
При дигиталните уредби, информацията беше извличана от протокола във формат
DICOM, съпровождащ всеки образ, записан в компютърния архив на проведените
изследвания [51].
Таблица 9. Урологични интервенционални процедури, включени в проучването, и брой на изследваните
пациенти по уредби
Процедура

Рентгенова уредба
I

II

III

IV

-

-

Бъбреци, уретер, пик. мехур (KUB)

27

Урография (URG)

-

18

-

-

Ретроградна цистография (RCG)

-

8

-

-

Ретроградна утеропиелография (RURPG)

19

6

-

-

Интубация на уретера с JJстент (UI/JJ )

25

17

-

-

Уретерна катетеризация (UC)

27

-

-

-

Уретероскопия (URS)

12

5

-

-

URS и UI с JJ стент (URS&UI/JJ)

25

-

-

-

URS и US литотрипсия (URS&USL)

92

-

-

-

URSи ендоуретеротомия (URS&EUT)

15

-

-

-

Перкутанна нефростома (PN)

21

8

-

-

Перкутанна нефролитотрипсия (PСNL)

101

4

-

-

ESWLв бъбреците и уретера (ESWL)

-

-

65

40

На фигура 12 са показани средноаритметичните стойности за ПКП за цялата
процедура и за съответните скопична и графична фази при ESWL на бъбрек и на уретер
при уредба III и за двете процедури на уредба IV. Обобщените данни са показани и в
таблица 10. Не се установиха съществени разлики между дозите при ESWL на бъбрек и на
уретер. Основен принос (около 90 %) в дозата на пациента има рентгеноскопията.
Значими разлики, над 10 пъти, се установиха между дозите на пациентите при ESWL в
двата кабинета. Тъй като времето на скопия при двете уредби е приблизително еднакво
(2,6 – 3,4 min), основна причина за установените разлики са различните настройки на
уредбите и използваните режими на скопия. Стойността на ПКП при уредба III, работеща
с импулсна скопия, е по-ниска от посочената в литературата [71, 98].
На фигура 13 са представени стойностите на ПКП при диагностичните и
интервенционални урологични процедури от таблица 8, провеждани с уредби I и II:
посочени са средноаритметичната стойност, а в скоби – минималната и максималната
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стойности. Установени са вариации в индивидуалните дози между 1 и 2940 cGy cm2 и
между 58 и 654 cGy cm2 при средните стойности на ПКП. Времето на скопия варира 0,1 и
19,5 min, а средните му стойности по процедури - между 0,8 и 12,2 min. Средно се записват
между 1 и 5 образа за процедура, като максималният брой образи е 13. Облъчването на
пациентите е относително най-голямо при уретероскопия (URS) и при перкутанна
нефролитотрипсия (PСNL).
Извадката от рентгенови уредби и пациенти не е достатъчна за предлагане на ДРН,
но дава ориентир за практиката в страната.
Таблица 10. Стойности на ПКП за цялата процедура
и на времето на скопия: средна (мин.-макс.) за двете
уредби и съответни данни на UNSCEAR [98]
ПКП скопия+запис, Време на скопия,
cGy cm2
min
Уредба III
Уредба IV
UNSCEAR [98]

229 (36 – 692)

2.9 (0.3 – 8.0)

2478 (87 –8119)
500

3.4 (0.2 – 12.4)
2.6 – 3.4

Фигура 12. Стойности на ПКП при ESWL на
бъбрек и уретер при уредби III иIV

Фигура 13. Стойности на ПКП при диагностични и интервенционални урологични процедури,
провеждани с уредби I и II: посочени са: средноаритметичната стойност,
а в скоби – минималната и максималната стойности
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2.3. Национални диагностични референтни нива
Дефиниция
У нас Наредба № 30 от 31.10.2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на
лицата при медицинско облъчване, издадена от Министерство на здравеопазването
въвежда изискването за разработване и прилагане на „национални диагностични
референтни нива (ДРН)“ [20]. Дефиницията е заимствана от Директива 97/43 като “нива
на доза на пациента при рентгенови диагностични изследвания, или нива на активност
на въведения радиофармацевтик, за типични изследвания за групи от пациенти със
стандартни размери, или за стандартни фантоми, които се отнасят за широко
разпространени типове радиологични уредби. Очаква се тези нива да не бъдат
превишавани при прилагане на добра радиологична практика“.
ДРН не са граници на дозата и с тях не трябва да се сравнява дозата, получена от
отделен пациент. Причината за това е, че дозата при еднотипно изследване с една и съща
уредба зависи от анатомичните особености и най-вече от телесните размери на пациента.
Дори при добре оптимизирана практика, пациентите с по-голяма телесна маса получават
няколко пъти по-големи дози от по-слабите пациенти, като вариациите зависят още и от
вида на изследването, особеностите на уредбата (вид на високоволтовия генератор,
филтрация) и използваните експонационни параметри (анодно напрежение, аноден ток
и време на експонация).
Референтните нива са представителни за страната стойности на дозата, получавана
от „стандартен пациент“ при конкретно рентгеново изследване. Поради разликите в
апаратурата и в прилаганите методики (протоколи) за провеждане на изследванията,
дозата, получавана от този хипотетичен „стандартен“ пациент ще се различава между
отделните рентгенови кабинети. Вариациите ще са толкова по-големи, колкото понестандартизирана и неоптимизирана е практиката в страната.
Представителната стойност на дозата за „стандартен пациент“, получавана с
конкретна рентгенова уредба, се нарича „типична доза“, а в някои страни се използва
терминът „локални ДРН“. В Наредба 30 се нарича „типична диагностична доза“. По
дефиниция това е „стойност на дозата на пациента за определен вид рентгеново
изследване, проведено с конкретна рентгенова уредба, определена за пациенти със
стандартни размери или за стандартен фантом по методика, позволяваща сравняване с
националните референтни диагностични нива“ [20].
Тъй като сравняването на локалните типични дози в рентгеновия кабинет с тази в
другите рентгенови кабинети и с националните ДРН (т.е. в страната като цяло) става
чрез стандартизирани дозиметрични величини и измерителни методи, отнесени към
„стандартен“ пациент или за фантом, това сравняване е обективен инструмент за
оптимизация на рентгеновите изследвания и за намаляване на дозите на пациентите.
Определяне на ДРН
Националните ДРН се определят чрез национални проучвания, за да бъдат
представителни за практиката в страната. В България, съгласно изискванията на
Наредба 30/2005 г., тези проучвания се провеждат от Националния център по
радиобиология и радиационна защита.
За определяне на ДРН най-напред при конкретно рентгеново изследване е
необходимо да се събере представителна статистическа извадка за типичните
диагностични дози при това изследване от различни рентгенови отделения в страната.

28

Тази извадка трябва да обхваща различни модели рентгенови уредби, използвани в
различни по вид и размер отделения в различен тип лечебни заведения и различни
градове в страната. От всяко от тези отделения се определя „типичната диагностична
доза“, а ДРН се определя чрез статистически анализ от извадката от всички типични дози
за даденото рентгеново изследване. Прието е националното референтно нива да се
определя като стойност, близка до третия квартил (75 %) от статистическия ред от
типични дози. В резултат, 75 % от отделенията в извадката ще имат типични дози под
ДРН. Колкото повече отделения са включени в проучването и колкото по-представителна
е тя, толкова ДРН дава по-коректна картина за практиката в страната [45].
След анализа на данните, вниманието се насочва най-вече към онези 25 % от
отделенията, чиято типична доза е над третия квартил, а следователно и над
националното ДРН. Ако в тези отделения се предприемат действия за намаляване на
дозата и те са успешни, то при следващото национално проучване след пет години ще се
окаже, че референтното ниво е по-ниско. По този начин, използването на концепцията за
национални ДРН и типични дози е основен обективен инструмент за оптимизация на
рентгеновите изследвания и за намаляване на дозите на пациентите [45, 62, 69].
Поради съществените разлики в апаратурния парк между отделните страни,
националните ДРН трябва да се разработват на базата на собствени национални
проучвания и ограничено и с внимание да се използват данни от други страни, особено
ако те имат друга радиологична практика и друго ниво на развитие на апаратурата.
Следователно, ДРН не са фиксирани стойности, те трябва да се актуализират
периодично, за да посочат тенденцията в развитието на рентгеновата практика.
При всяко от двете национални проучвания резултатите от всички измервания
бяха събирани в централизирана база данни в НЦРРЗ и анализирани. Чрез прилагане на
стандартна статистическа обработка, за всяко изследване бяха получени разпределенията по уредби на средноаритметичните стойности на съответната дозиметрична
величина. Според възприетата методика, националното ДРН при рентгеновите
изследвания беше определено от третия квартил на това разпределение.
Национални диагностични референтни нива от 2005 г.
Първите национални ДРН в България бяха определени по два подхода – някои
стойности се базират на първото национално проучване на дозите на пациентите,
проведено от НЦРРЗ в периода 2002 - 2005 г, а при останалите бяха адаптирани
европейски референтни нива [42, 45]. Таблица 11 представя националните ДРН,
включени в приложение № 6 на Наредба № 30 от 31.10.2005 г. на МЗ за условията и реда
за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване [20].
Национални диагностични референтни нива от 2013 г.
На базата на направения анализ на резултатите от проучванията в периода 20072012 г. бяха предложени нови национални диагностични референтни нива за 17
рентгенови изследвания, обобщени в таблица 12. Tези нива трябва да се познават и
използват във всяко рентгеново отделение, за да служат за оптимизацията на
изследванията и процедурите.
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Таблица 11. Национални диагностични референтни нива oт 2005 г.
Рентгенография
Вид рентгенография/проекция
ВВК,*mGy
Торакс - бял дроб и сърце (PA)
0,9
Торакс - бял дроб и сърце (Lat)
1,5
Лумбални прешлени (AP)
10
Лумбални прешлени (Lat)
30
Лумбосакрална връзка (LSJ)
40
Таз (AP)
10
Череп (PA)
5
Череп (Lat)
3
Отделителна система – преди и след контрастиране (AP)
10
Мамография (CC)
13**
Мамография (MLO)
13**
* Измерена върху кожата на пациента по централния рентгенов лъч с включено обратно разсейване.
** Отнася се за величината падаща въздушна керма без обратното разсейване, измерена със стандартен
фантом от PMMAс дебелина 45 mm, при наличие на противодифузионна решетка.
Компютърна томография
Изследвана област
CTDIw*, mGy
DLP, mGy.cm
Глава
60
1050
Торакс
30
650
Корем
35
780
Таз
35
570
*Стойностите са за претегления компютъртомографски дозов индекс, получен по формулата
CTDIw= 1/3.CTDI100,c+2/3.CTDI100,p, където CTDI100,c и CTDI100,р са стойностите, измерени с йонизационна
камера с дължина 10 cm, съответно в центъра и в периферията на стандартен компютъртомографски
фантом на тяло с диаметър 320 mm и на глава с диаметър 160 mm.
Таблица 12. Национални референтни диагностични нива oт 2013 г.
Рентгенография
Входяща въздушна
Произведение керма–площ,
керма,*mGy
Gy cm2/ µGy m2
Череп (PA)
2,5
Череп (Lat)
2,5
Торакс - бял дроб и сърце (PA)
0,5
0,4 / 40
Торакс - бял дроб и сърце (Lat)
1,5
Лумбални прешлени (AP)
9
3 / 300
Лумбални прешлени (Lat)
12
4 / 400
Таз (AP)
4
4 / 400
Отделителна система – една графия (AP)
6
4 / 400
Мамография (CC)
12**
Мамография (MLO)
12**
* Измерена върху кожата на пациента по централния рентгенов лъч с включено обратно разсейване.
** Отнася се за величината падаща въздушна керма без обратното разсейване, измерена със стандартен
фантом от PMMAс дебелина 45 mm, при наличие на противодифузионна решетка и при осигурена
оптична плътност на филма 1,2 ODнад воала.
Вид рентгенография/проекция

Компютърна томография
Изследвана област
Глава
Торакс
Корем
Таз

30

CTDIw*, mGy

DLP, mGy cm

60
25
30
30

1000
550
600
550

Продължение на Таблица 12
Контрастни изследвания и интервенционални процедури
Вид рентгеново изследване
Контрастно изследване на горния дял на
стомашно-чревния тракт
Иригография – контрастно изследване на
дебелото черво
Коронарна ангиография (СА)
Коронарна интервенция (CA + PCI)
Артериография на долни крайници

Произведение
керма–площ,
Gy cm2/ µGy m2

Допълнителни нива
Време на скопия,
min

Брой образи

18 / 1800

4,1

4

40 / 4000
40 / 4000
140 / 14000
45 / 4500

4,2
3,8 – 6,5
8,9 – 18,1
1,9 – 3,0

5
530 – 650
1290 – 1610
120 – 270

Типични диагностични дози
Наредба 30/2005 г. изисква за всяка диагностична уредба да се определят
„типичните диагностични дози“. По дефиниция, това е „стойност на дозата на пациента
за определен вид рентгеново изследване, проведено с конкретна рентгенова уредба,
определена за пациенти със стандартни размери или за стандартен фантом по
методика, позволяваща сравняване с националните референтни диагностични нива“ [20].
Стойностите на типичната диагностична доза се определят от медицинския физик
на лечебното заведение. Определят се поотделно за всяка рентгенова уредба и като
минимум за тези рентгенови изследвания, извършвани със съответната уредба, за които
има национални ДРН (Таблица 11).
Изисква се типичните дози да се определят:
след въвеждане на уредбата за клинично използване;
периодично веднъж на две години;
допълнително след ремонти и подмяна на елементи на уредбата, които влияят
пряко на работния режим или на радиационната защита и
след промяна в протокола за провеждане на рентгеновото изследване.
Типичните дози се определят за същата дозиметрична величина и по същата
методика, по които са определени националните ДРН (Приложение 1). При
рентгенография, контрастни изследвания и интервенционални процедури, типичните
дози се определят от извадка от пациенти, на които е проведено съответното рентгеново
изследване/ процедура. Подбират се най-малко 10 възрасти пациенти с телесна маса
между 50 и 90 kg, за които се регистрира съответната дозиметрична величина в края на
изследването/ процедурата. Желателно е за всеки пациент да се регистрират и експонационните параметри на изследването, за да е възможно провеждането на анализ и
последваща оптимизация. От статистическата извадка се определят средноаритметичните стойности на дозиметричната величина, които се приемат за стойности на
типичната диагностична доза за конкретната уредба.
При мамография и компютърна томография се провежда фантомно измерване на
дозата по методиката от Приложение 1. Желателно е да се направи оценка на типичната
доза и от извадка пациенти, подобно на метода при рентгенография и скопия.
Стойностите на типичната диагностична доза се сравняват с националните ДРН и
ако ги превишават, трябва да предприемат мерки за установяване на причините и за
намаляване на дозите, при осигуряване на нужната диагностична информация. При
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стойности на типичната диагностична доза, значително под съответните национални
ДРН, специалист по образна диагностика трябва да провери дали получените рентгенови
образи иматприемливо диагностично качество. За целта се препоръчва, при събирането
на данните за получаване на типичната доза, да се провежда оценка на съответните
образи от рентгенолог, например с използване на клиничните критерии за качество при
рентгенография и КТ от медицинския стандарт „Образна диагностика“ или други
подобни от литературата [42].
Националните ДРН и стойностите на типичните дози са необходими като начална
базова информация за оптимизацията на рентгеновите изследвания/процедури.
Оценката на дозата се прави най-често от медицинския физик, но оптимизацията се
провежда съвместно от рентгенолог, медицински физик и рентгенов лаборант.

2.4. Tипични ефективни дози при рентгеновите изследвания
В миналото оценката на типичната ефективна доза, необходима за определяне на
колективните дози на населението от рентгеновата диагностика, е заимствана от
литературата или е оценявана чрез епизодични измервания и изчисления [3, 4].
Проведените национални проучвания в периода след 2002 г. предоставиха голяма база
данни от измерени стойности на дозата на пациента при голям брой най-често
провеждани рентгенови изследвания и интервенционални процедури. Тази информация,
както и наличието на съвременни софтуерни продукти и модели за изчисления на
органните дози и ефективната доза, наложиха преоценка на типичните ефективни дози
от рентгеновите изследвания в България.
За целта бяха направени голям брой компютърни симулации на рентгеновите
изследвания на възрастен пациент, с помощта на компютърните програми PCXMC (STUK,
Finland) за рентгенография и рентгеноскопия, и CT EXPO (Germany) за компютърна
томография [81, 85]. За изследванията, за които досега не са правени измервания на
дозата, изборът на типична стойност на ефективната доза бе съобразен с досега
използваните от НЦРРЗ стойности, както и с предложените стойности в „Европейското
ръководство за оценка на лъчевото натоварване на населението от медицински
рентгенови процедури“ от серия „Радиационна защита“ на Европейската комисия [47].
В таблица 13 са представени оценените типични стойности на ефективната доза за
основните видове рентгенови изследвания в България, използвани за оценката на
колективната доза след 2007 г. Изследванията са групирани в четири групи според
еквивалентния период на облъчване от природния фон (приета е стойност на средната
индивидуална годишна доза 2,3 mSv/a) и допълнителния риск за рак, съгласно
коефициентите на ICRP [68].
Типичната стойност на ефективната доза за изследване е най-голяма при
интервенционалните процедури – 14 mSv при коронарна интервенция; 9,2 mSv при
церебрална ангиография и 6,4 mSv при коронарография. В групата на високодозните
процедури, с ефективна доза над 5 mSv, попадат също компютър-томографските
изследвания на таз, корем и торакс, както и иригографията.
В групата с относително големи дози, в интервала от 1 до 5 mSv, са KT на глава,
контрастното изследване на стомаха, урографията, холецистографията, рентгенографията на таз или корем и класическата томография. Необходимо е да отбележим, че
тези оценки са осреднени – те дават ориентировъчна представа за лъчевото натоварване
и служат за оценка на колективните дози. Тази приблизителна оценка може да се
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използва от медицинските специалисти при обосноваването на различните рентгенови
изследвания и при комуникацията на риска с пациентите.
Таблица 13. Типични стойности на ефективната доза за основните видове рентгенови изследвания
в България
Вид изследване

Типична
ефективна
доза, mSv

Интраорална дентография

0,01

Панорамна дентография
Рентгенография на крайници и стави

0,02
0,03

Графия на глава

0,04

Графия на гръдна клетка

0,05

Мамография
Графия на цервикални прешлени
Графия на торакални прешлени
Пелвиметрия
Скопия на гръдна клетка
Графия на таз/бедра
Флуорография
Графия на гръбначен стълб
Графия на лумбо-сакрална област

0,18
0,27
0,5
0,6
0,7
0,7
0,8
0,85
0,85

Дентална компютърна томография
Томография класическа
КТ глава
Графия на корем/таз

1,0
1,1
1,3
1,5

Холецистография
Микционна цистография
Хистеросалпингография
Гастроскопия
Урография
КТ лумбални прешлени
КТ торакс

2,3
2,3
2,3
3,1
4,0
5,0
5,5

Имплантация на сърдечен стимулатор
Ангиография коронарна
Иригография
Ангиография церебрална
Ангиография други

6,0
6,4
8,7
9,2
9,2

Сърдечни интервенции
Мозъчни интервенции
Ендоск. ретр.
холангиопанкреатографии
Интеропер. трансдр. холангиография
Други терап. несъдови интервенции
Други терап. съдови интервенции
КТ корем/таз

10,7
10,7

Перкутанна коронарна интервенция
Валвулопластика

14,0
14,0

КТ цяло тяло

15,0

Еквивалентен
период на облъчване
от природния фон
(2,3 mSv/a) [3]

Допълнителен риск за
рак (5,5.10-2 Sv-1)[65]

2 – 5 дни

Незначителен риск

1 -2 седмици

Минимален риск
(между 1 случай на
1000000 и 1 на 100 000
облъчени)

3 – 20 седмици
Много малък риск
(между 1 случай на
100 000 и 1 на 10 000
облъчени)
от 5 до 8 месеца

от 1 до 2 години

Малък риск:
между 1 случай на
10 000 и 1 на 1 000
облъчени
от 2 до 7 години

10,7
10,7
10,7
10,7
11,2
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Стойностите от таблица 13 не трябва да се използват за оценка на индивидуалните
дози на пациентите, тъй като погълнатата доза в тъканите и органите на конкретен
човек зависи от спецификата на изследването, индивидуалните анатомични особености
и телесната маса на пациента, вида на рентгеновата уредба и експонационните
параметри. Самата величина ефективна доза не трябва да се използва за оценка на
индивидуалните дози на облъчване, тъй като тя се изчислява на базата на тъканни
тегловни фактори, осреднени по възраст и пол [68].

2.5. Честота на рентгеновите изследвания
Лечебните заведения отчитат ежегодно броя на проведените рентгенови
изследвания. За целта се използва стандартизиран формуляр, разработен от
сътрудниците на НЦРРЗ. Информацията се изпраща от лечебните заведения в
Националния център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА), а НЦРРЗ получава от
НЦОЗА обобщена информация в хартиен, а в последните години и в електронен вид.
Формулярът се актуализира периодично, като oт 2010 г. той съдържа 52 позиции.
Според последните обобщени данни за изследванията през 2012 г., общият
годишен брой на рентгеновите изследвания е 4 130 000, или средно 562 изследвания на
1000 души от населението. На фигура 14 е показана динамиката в честотата на
рентгеновите изследвания в България от 50-те години на XX век до днес [3, 4]. След пика
в края на 80-те години на XX век, когато на 1000 души се е правело по едно изследване на
година, се наблюдава рязък спад към края на века, след което броят на изследванията
остава почти непроменен, със слаба тенденция към увеличаване, спрямо предходните
няколко години, показано на фигура 13. С цел верифициране на пълнотата на събираната
информация, сътрудниците на НЦРРЗ направиха сравняване в няколко лечебни
заведения на отчетите, предоставяни в НЗОК с информацията, получавана чрез НЦООЗ,
което показа известни различия. Необходимо е в бъдеще да се работи, заедно с МЗ и
НЗОК, за унифициране на кодирането на диагностичните процедури при тяхното
регистриране в лечебните заведения и при отчитането им за различни цели. Предполага
се, че има пропуск при регистрирането и отчитането на изследвания и процедури под
рентгенов контрол, провеждани извън рентгеновите отделения, най-вече като
визуализиращо и навигиращо средство при операции и други процедури. Също така,
поради нарастване на броя на денталните уредби за интраорални графии, използвани от
дентални лекари, трябва да се създаде система за събиране на информацията и от тези
кабинети. Този процес ще се улесни с електронизацията на здравеопазването.
На фигура 15 е представена честотата на петте основни групи рентгенови
изследвания – рентгенография, рентгеноскопия, компютърна томография, интервенционална рентгенология (вкл. инвазивни диагностични процедури) и дентална рентгенология, за периода от 2007 до 2012 г. С най-голям принос в общия брой са рентгенографиите (oколо 74% от общия брой), сред които основни са графиите на торакс (166,7 на
1000), крайници и стави (105,5 на 1000), дентални (66,9 на 1000), на глава (20,6 на 1000)
и т.н. Прави впечатление намаляването на броя на скопиите – от 33,2 на 1000 души (6,2 %
от общия брой изследвания) през 2007 г., до 20,8 на 1000 души (3,7 % от общия брой)
през 2012 г., основен принос в което има намаляването на скопиите на тораксс повече от
100 % - от 16,6 през 2007 г. до 7,8 на 1000 души през 2012.
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Фигура 14. Динамика в честотата на рентгеновите изследвания в България
(брой изследвания на 1000 души от населението)

Фигура 15. Брой на рентгеновите изследвания по основни групи от 2007 до 2012 г.

Фигура 16. Разпределение на рентгеновите изследвания по възрастови групи и по пол

Положителна тенденция е също така намаляването на флуорографиите с повече от
10 пъти за пет години – от 8,6 на 0,6 на 1000 души. Затова пък броят на компютъртомографските изследвания е нараснал от 27,7 на 46,5 на 1000 души, съответно от 5,2 %
на 8,3 % от общия брой изследвания. Броят на ангиографските и интервенционалните
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процедури също е нараснал – от 3,9 на 6,4 на 1000 души, или от 0,7 % на 1,1 % от общия
брой.
На фигура 16 е представено разпределението на петте групи рентгенови
изследвания по възрастови групи и по пол на пациентите по данни от 2012 г. Тези
разпределения почти не сe променят през последните пет години. Приносът на
изследванията на деца до 15 г. в общата честота е 11,8 %, като най-голям е при
рентгенографиите (13,6 %) и денталните графии (10,5 %) и очаквано най-малък е при
интервенционалните процедури (0,2 %).
Около 2,6 % от компютър-томографските изследвания са на деца, което показва
добра практика за по-малко прилагане на този лъченатоварващ метод при децата.
Не е променено и разпределението на изследванията по пол: рентгеновите
изследвания са с малко по-голяма честота при жените – 54 %, срещу 46 % при мъжете,
като единствено при интервенционалните процедури честотата е значително по-голяма
при мъжете (61%) срещу 39 % при жените.

2.6. Колективна доза от рентгеновата диагностика
Колективната ефективна доза за всеки вид изследване беше изчислена чрез
умножаване на определената типична стойност на ефективната доза и броя на
проведените изследвания в страната от съответния вид за конкретната година, а чрез
сумиране на получените стойности за всички групи изследвания бе оценена годишната
колективна ефективна доза на българското население [47].
Типичните стойности на ефективната доза от таблица 13 бяха използвани за първи
път за оценка на колективната доза за 2007 г. Тя бе оценена на 3191 man Sv, или 430 mSv
на 1000 души от населението. Прави впечатление по-ниската стойност в сравнение с
оценките за предишни години [3, 4]. Причината е най-вече в намалените стойности на
ефективната доза за някои изследвания, свързани с въвеждането на по-чувствителни
преобразуватели на образа.
В периода 2007 – 2012 годишната колективна ефективна доза не се променя
съществено; тя следва динамиката на честотата на рентгеновите изследвания. За 2012 г.
тя е оценена на 3662 man Sv, или 498 mSvна 1000 души от населението.
На фигура 17 е представено изменението на годишната колективна ефективна доза
за основните групи рентгенови изследванияот 2007 до 2012 г., а на фигура 18 –
oтносителният принос на основните групи изследвания в колективната доза за същия
период. Приносътна компютърната томография за този период е нараснал от 30 % през
2007 г. до 50,4 % през 2012 г. В същото време, тези изследвания имат само 8,3 % принос в
общата честота на рентгеновите изследвания. Рентгеновата графия запазва своя найголям дял в честотата (около 75 %) и заема второ място по принос в колективната доза
(21,1 %). Конвенционалната скопия, която през 2007 г. е основен фактор в колективната
доза, през 2012 г. има принос само 14,4 %. Честотата на интервенционалните процедури е
малко над 1 %, но приносът им в колективната доза е почти 13,8 %, с тенденция към
нарастване. Въпреки сравнитено голямата честота (11,8 %), денталните рентгенови
изследвания имат нищожен принос в колективната доза. Очаква се в бъдеще да нарастне
приносът в колективните дози от интервенционалните и компютър-томографските
изследвания, а да намалее този на конвенционалната скопия и рентгенографията.
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Годишна колективна ефективна доза, man.Sv/a
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Фигура 17. Изменение на годишната колективна ефективна доза за основните групи
рентгенови изследвания от 2007 до 2012 г.
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Фигура 18. Относителен принос (в %) на различните видове рентгенови изследвания
в колективната доза на българското население от 2007 до 2012 г.
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Фигура 19. Брой рентгенови изследвания и годишна колективна ефективна доза
от рентгеновата диагностика на 1000 жители в 36 страни от Европа;
с линия е показана средната за Европа ефективна доза 1050 mSv на 1000 души
(1,05 mSv средна индивидуална ефективна доза)
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На фигура 19 е показан броят рентгенови изследвания и годишната колективна
ефективна доза от рентгеновата диагностика на 1000 жители в 36 страни от Европа.
Резултатите са получени по проект на ЕС Dose Datamed 2 „Study on European Population
Doses From Medical Exposure“ за оценка на колективните дози на населението на Европа
от медицинско облъчване, в който НЦРРЗ беше партньор [http://ddmed.eu]. Както се
вижда, България (код BG) е на едно от последните места в Европа по колективна доза
(след нас са само Великобритания, Румъния и Молдова). Това е добра тенденция, но
анализът показва, че основна причина за това е малкият брой на рентгеновите
изследвания на глава от населението (на предпоследно място в Европа) – около 3-4 пъти
по-малък от този в Исландия, Унгария, Швейцария, Испания, Германия.
Компютърната томография, която допринася за 55 % от колективната доза за
населението на Европа от рентгеновите изследвания, у нас се провежда с 5 пъти по-малка
честота от тази в Люксембург и Белгия и с около 4 пъти по-малка от тази в Норвегия,
Исландия и Португалия. По-малък е броят на КТ изследванията само в Румъния, Молдова
и Украйна. Голямата разлика между броя на провежданите рентгенови изследвания в
различните страни се обяснява с разликите в здравните системи, реимбурсирането, броя
на уредбите и лечебните заведения, броя на лекарите и т.н. [32].
Средната годишна индивидуална ефективна доза у нас за 2012 г. е 0,5 mSv, което е
два пъти по-малко от средната за Европа.
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III. НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
3.1. Проучване в периода 2002-2003 г.
В периода 2002 - 2003 г., в рамките на партньорския проект по програма PHARE
„Радиационна защита и безопасност при медицинско използване на йонизиращи
лъчения“ (BG 2000/IB/EN 01-05) с партньор Германия, беше проведено проучване в
нуклеарната медицина. За целта специалисти от НЦРРЗ проучиха ретроспективно
проведените изследвания на 8075 пациенти от различни възрастови групи в 12
нуклеарно-медицински отделения в страната. На базата на събраната информация и след
обсъждане с националния консултант по нуклеарна медицина, бяха предложени първите
референтни нива за аплицираните активности на радиофармацевтици, показани в
таблица 14. Тези ДРН са предложени като оптимални нива на активностите при
наличната в страната диагностична апаратура по това време и са включени като
приложение в Наредба № 30 на МЗ от 2005 г. [20].
Таблица 14. Национални диагностични референтни нива на въведените активности на
радиофармацевтите, приети в Наредба №30 на МЗ от 2005 г.
Вид на
радиофармацевтика

Вид изследване

Активност, MBq
на определена телесна
маса

І. Радиофармацевтици с 99mTc
99mTc-MDP
99mTc-MAG3,

(EC)

99mTc-DTPA
99mTc-DMSA
99mTc-MIBI

(tetrofosmin)

99mTc-MIBI
99mTc-MAA
99mTc-сулфо-колоид
99mTc-пертехнетат
99mTc-

пертехнетат

Сцинтиграфия на кости и стави
Динамична бъбречна сцинтиграфия
Динамична бъбречна сцинтиграфия
Статична бъбречна сцинтиграфия
Миокардна перфузионна сцинтиграфия
Туморотропна сцинтиграфия
Белодробна перфузионна сцинтиграфия
Сцинтиграфия на черен дроб
Сцинтиграфия на щитовидна жлеза
Сцинтиграфия на слюнчести жлези

(370 – 740) / 70 kg
74 – 185
74 –185
120 – 150
560 – 740
(370 – 740) / 70 kg
(111 – 222) / 70 kg
111 – 185
74/ 70 kg
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II. Радиофармацевтици с 131I
131I-хипуран
131I-натриев
131I-натриев

йодид
йодид

Изотопна нефрограма и определяне на остатъчна
урина
Сцинтиграфия на щитовидна жлеза
Сцинтиграфия на щитовидна жлеза след тиреоидектомия (при карцином на щитовидната жлеза)

1
1,8 – 3,7
74– 370

3.2. Проучвания в периода 2008 – 2013 г.
През 2007-2008 г., в рамките на втория партньорски проект по програма PHARE
„Укрепване на административните структури за радиационна защита и безопасно
използване на йонизиращите лъчения за диагностика и терапия“ (BG 2006/IB/SO 01) с
партньор Финландия, беше разработена методология за провеждане на национални
проучвания в нуклеарната медицина. За целта бе разработен въпросник, съставен от
шест части и включващ въпроси, отнасящи се до:
наличната нуклеарно-медицинска апаратура;
контрола на качеството на апаратурата;
контрола на качеството на радиофармацевтиците;
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нуклеарно-медицинските диагностични изследвания, прилагани при възрастни:
брой проведени процедури по видове и типична аплицирана активност;
нуклеарно-медицинските диагностични изследвания, прилагани при деца; брой
проведени процедури по видове и типична аплицирана активност;
терапевтични процедури: брой проведени процедури по видове и типична
аплицирана активност.
С помощта на специалисти по нуклеарна медицина, различните видове
диагностични процедури бяха подредени по анатомични системи и органи, подлежащи
на изследване. Отчетени бяха използваните в страната радионуклиди и радиофармацевтици.
За удобство, въпросникът бе разработен и изпратен на участниците в проучването
в два варианта: на хартиен носител и в електронен вид. Създадена бе база данни с
получените резултати от проучването във формат Microsoft Еxcel. Попълнени
въпросници бяха получени от всички отделения и бяха въведени в базата данни.
Първото проучване по новата методология се проведе през 2008 г. и в него бе
обобщена информацията за проведените диагностични изледвания и терапевтични
процедури през 2007 г. В следващите проучвания, проведени по същата методика, бе
обобщена информацията от 2010, 2011 и 2012 г.
В настоящия обзор е обобщена и анализирана само информацията за
диагностичните изследвания in vivo, които имат принос в колективната доза от
нуклеарно-медицинската диагностика.
Отделения по нуклеарна медицина и диагностична апаратура
Въпросникът бе изпратен на всички НМ отделения в страната, представени в
Таблица 15. В таблицата е представена и наличната апаратура за диагностични изследвания in vivo. Отразени са и измененията в апаратурата в периода от 2007 до 2012 г.
През 2008 г. в страната са функционирали 19 отделения по нуклеарна медицина,
провеждащи диагностични изследвания in vivo. От тях само в едно отделение не се
провеждат изобразяващи изследвания, а само хематологични. Образните диагностични
методи са провеждани с 13 СПЕКТ гама-камери и 7 планарни гама-камери.

Фигура 20. Брой ПЕТ/КТ системи на милион жители в Европа [http://ddmed.eu]

През 2013 г. диагностичните изследвания in vivo се провеждат в 18 отделения
(закрито е отделението в V МБАЛ-АД – София), с използване на общо 21 гама-камери - 15
СПЕКТ, от които четири са хибридни системи СПЕКТ-КТ (в УМБАЛ „Александровска“,
СБАЛОЗ София - град ЕООД и УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ - София и от 2013 г. В НСБАЛО-
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София), 4 планарни гама-камери и 2 ПЕТ-КТ – в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, инсталиран
през 2009, и в УМБАЛ „Александровска“, инсталиран през 2010 г.
Фигура 20 представя броя на ПЕТ-КТ системите на милион жители в 19 страни в
Европа, по данни от 2012 г. [http://ddmed.eu]. Най-голям е този брой в Белгия (22,4), като
в Австрия, Дания, Финландия, Франция, Норвегия, броят е между 6 и 14 на милион. У нас
общият брой на гама-камерите (планарни, СПЕКТ, СПЕКТ-КТ и ПЕТ-КТ) е под 3 на
милион, а на ПЕТ-КТ системите – 0,5.
Таблица 15. Отделения по нуклеарна медицина в България, провеждащи нуклеарно-медицински изследвания
и процедури
Налична апаратура НМ диагностика in vivo
(образни методи)
№ Лечебно заведение
Планарна гама
СПЕКТ
ПЕТ-КТ
камера
гама камера
1
УМБАЛ „Александровска“- София
1
1 (с КТ)
1 (от 2010 )
2

МБАЛ „Св. Марина“ - Варна

-

1

1 (от 2009)

3

НСБАЛО ЕАД-София

-

1 + 1 с КТ от 2013

-

4

УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД - Пловдив

-

1

-

5

УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ - Плевен

-

1

-

6

МБАЛ „Д-р Т. Венкова“ - Габрово

1

-

-

7

УСБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД - София

-

1

-

8

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ - София

-

1 (от 2012 с КТ)

-

9

V МБАЛ-АД - София

1

10

ВМА-МБАЛ-София

1

-

-

11

МИ на МВР - София

-

1

-

12

КОЦ-Бургас ЕООД

-

1

-

13

КОЦ-В. Търново ЕООД

-

1

-

14

КОЦ-Враца ЕООД

1

-

-

15

КОЦ-Русе ЕООД

-

1

-

16

СБАЛОЗ София - град ЕООД

1 (до 2009)

1 с КТ (от 2009)

-

17

КОЦ-Ст. Загора ЕООД

-

1

-

18

КОЦ-Шумен ЕООД

-

1

-

19

СБАЛ на хемат. заболявания София

20

МБАЛ „Царица Йоана“ – ИСУЛ - София

Отделението е закрито от 2010

Не се провеждат образни изследвания
Провежда се само НМ терапия

3.3. Национални диагностични референтни нива
Детайлен анализ на прилаганите активности на радиофармацевтиците беше
направен при първото проучване през 2008 г., по данни за 2007 г. За всяко изследване
бяха пресметнати минималната, максималната, средната (сумарната аплицирана
активност за даден вид изследване, разделена на общия брой на изследванията от този
вид през годината) стойнодти, медианата и модата (най-често срещаната стойност) на
аплицираната активност. Аналогични анализи бяха направени при всяко от следващите
проучвания.
В таблица 16 са показани обобщените резултати за средната аплицирана активност
за 16 най-често провеждани in vivo диагностични изследвания през 2007 и 2012 г. Няма
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185
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ДРН

Таблица 16. Данни за аплицирана активност на радиофармацевтика, ДРН и типична ефективна доза за 16 НМ изследвания

9.40 10-03

8.80 10-03

2.40 10-02

1.30 10-02

9.00 10-03

7.90 10-03

7.00 10-03

9.00 10-03

9.00 10-03

6.1010-02

4.90 10-03

1.10 10-02

1.30 10-02

1.90 10-02

5.70 10-03

5.70 10-03

Конверсионен
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съществена промяна в активността на радиофармацевтиците през този период.
Разликите между отделениятa се определят най-вече от разликите в чувствителността на
гама камерите.
В таблица 16 са показани и националните диагностични референтни нива (ДРН) на
прилаганите активности на радиофармацевтиците, предложени в резултат на
националното проучване през 2008 г.
В нуклеарно-медицинските диагностични процедури, за разлика от рентгеновите,
ДРН се изразяват не в доза, а в аплицирана активност (MBq) за съответното изследване.
При извършването на всяко радионуклидно изследване прилаганата активност на РФ
трябва да бъде минималната, при която се получава необходимата диагностична
информация. Основният критерий за избора на РФ е максималната полза за пациента при
минимален радиационен риск, при съобразяване на физичните, химичните и
биологичните качества на РФ. Прилаганата активност зависи както от вида на
изследването и прилагания метод, така и от качествата на използваната апаратура.
Европейската комисия препоръчва ДРН в нуклеарната медицина да се избират като
„оптималните“ величини, отчитащи горепосочените фактори [45]. Използват се
различни подходи за изработване на ДРН за in vivo диагностични изследвания на
възрастни – чрез изчисляване на средна аплицирана активност, модаи трети квартил на
разпределението на аплицираната активност в отделенията от една статистическа
извадка [45].
ДРН за прилаганите активности на радиофармацевтиците в България бяха избрани
на базата на анализ на изчислените статистически величини и след обсъждане със
специалисти по нуклеарна медицина. ДРН за България са близки до тези в други страни
[45, 77].
ДРН за диагностични процедури при деца не се изработват, поради малкия брой на
такива изследвания. Принципът за избор на прилагана активност е както при възрастни:
максимална диагностична ефективност при минимална аплицирана активност.
Европейското дружество по нуклеарна медицина (EANM) препоръчва аплицираната
активност на деца с телесна маса под 70 kg да се изчислява като част от активността за
възрастни. Препоръките на EANM са дадени в таблица 17.
Таблица 17. Аплицирана активност за деца като част от тази за възрастни

3

Фракция от
аплицираната
активност на
възрастни
0,10

4
6

Телесна
маса,
kg

22

Фракция от
аплицираната
активност на
възрастни
0,50

0,14

24

1,19

26

Телесна
маса,
kg

42

Фракция от
аплицираната
активност на
възрастни
0,78

0,53

44

0,80

0,56

46

0,82

Телесна
маса,
kg

8

0,23

28

0,58

48

0,85

10

0,27

30

0,62

50

0,88

12

0,32

32

0,65

52-54

0,90

14

0,36

34

0,68

56-58

0,92

16

0,40

36

0,71

60-62

0,96

18

0,44

38

0,73

64-66

0,98

20

0,46

40

0,76

68

0,99
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3.4. Ефективна доза за изследване
Средната ефективна дози е изчислена за всеки вид диагностично изследване, като
средната аплицирана активност е умножена с конверсионен коефициет за преминаване
от активност в ефективна доза, взет от Публикации 53, 80 и 106 на ICRP [60, 63, 70].
Конверсионните коефициенти и получените средни ефективни дози от данните за
прилаганите активности през 2012 г. за 16 изследвания са представени в таблица 16.
Индивидуалната ефективна доза варира между по-малкo от 1 mSv (при хематологичните
изследвания), до под 10 mSv. С най-голяма ефективна доза са следните изследвания:
миокардна перфузия (6,6 mSv), ПЕТ на тумори (6,1 mSv), тиреоидни метастази (5,8 mSv),
мозъчна перфузия (5,7 mSv), сцинтиграфия на кости (3,5 mSv), на паратиреодни жлези
(3,9 mSv), на млечни жлези (3,9 mSv). При проучването от 2007 г. са определени още
ефективни дози при радионулидната вентрикулография с Тс-99m (9,6 mSv),
изследването за тумори с I-123 MIBG (9,6 mSv).
Оценените ефективни дози включват облъчването само от радионуклидната
компонента; приносът от КТ при СПЕКТ-КТ и ПЕТ-КТ изследванията не е оценяван
досега.

3.5. Честота на нуклеарно-медицинските изследвания
Броят на НМ изследвания за възрастни и деца е представен в Таблица 18, съответно
за 2007, 2010, 2011 и 2012 г. За сравнение са показани и наличните по-стари данни за
динамиката на броя на нуклеарно-медицинските изследвания в България в годините [30,
32]. Прякото сравняване на съвременните данни с тези от 80-те и 90-те години не е
съвсем коректно, поради промяната в съдържанието на изследванията, провеждани със
старата апаратура за радионуклидна диагностика и тези след въвеждането на гамакамерите. Броят на радионуклидните изследванията в България е с пик в края на 90-те
години, след което намалява, което може да се обясни най-вече с промените във
финансирането на здравната помощ. В периода от 2007 до 2012 г. има слабо изразена
тенденция към нарастване на годишната честота на изследванията.
Таблица 18. Годишна честота на радионуклидните изследвания в България

1961 – 1970 [3]

Брой изследвания за година
Деца
Възрастни
Общо
(% от общия)
20 000

1971 – 1980 [3]

73 000

8,4

Период от време

Годишна честота на
изследванията
(на 1000 души)
2,4

1980 [84]

116 400

13,1

1981 – 1990 [3]

140 000

15,6

1991 – 2000 [3]

57 000

6,7

2007

19 400

192 (1,0 %)

19 600

2,6

2010

19 768

488 (2,4 %)

20 256

2,7

2011

20 628

158 (0,8 %)

20 786

2,8

2012

21 809

208 (0,9 %)

22 017

3,0

Честотата на НМ изследвания (възрастни и деца) на милион население в България
през 2012 г. е 3014, която е една от най-ниските в Европа. От 33-те страни, предоставили
информация за броя на НМ изследвания, 50 % имат годишна честота над 7100
изследвания, като най-голяма е тя в Люксембург (39 628), Германия (32 948), Гърция
(21 216), Франция (19 701), Португалия (17905), Австрия (13 310) и т.н. [http://ddmed.eu].
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От таблица 16 се вижда, че НМ изследвания се провеждат основно на възрастни
хора и само в под 1 % от случаите – на деца под 15 години.
На фигура 21 е показано разпределението на НМ изследвания по вид на
използвания радионуклид. Преобладава използването на Tc-99m – 97,7 % през 2007 г. и
84,7 % през 2012 г. Поради високата цена, у нас не се провеждат изследвания с Tl-201,
In-111, Ga-67. След въвеждането на ПЕТ, делът на F-18 във вормата на FDG е около 13 %.
Поради липсата на циклотрони към ПЕТ центровете (първият клиничен циклотрон е
открит във Варна през 2012 г.), не се използват други краткоживеещи позитронни
емитери.
В таблица 19 са показани 18 от най-често провежданите изследвания за
диагностика на възрастни. Сцинтиграфията на кости е най-често провежданото
изследване (49,7 % и 9,65 % СПЕКТ през 2012 г.). През 2007 г. следваща по честота е била
сцинтиграфията на щитовидна жлеза (20,3 %), изместена през 2010 г., след въвеждането
на първата ПЕТ-КТ уредба, от ПЕТ изследване на тумори. Приносът на изследванията с
ПЕТ в общия брой на НМ изследвания е 13 % през 2010 г., 11,5 % през 2011 г. и 12,6 %
през 2012, когато е въведен и вторият ПЕТ-КТ в УМБАЛ „Александровска“ – София. ПЕТ се
прилага изключително в онкологията за диагностиката на тумори. Броят на
провежданите ПЕТ изследвания в най-голяма степен зависи от финансирането от
държавния бюджет, тъй като това изследване засега не се реимбурсира от националните
здравно-осигурителни фондове.
На фигура 22 е показан броят на НМ изследвания по органи и системи. Представена
е динамиката в периода 2007 - 2012 г. Установява се нарастване на изследванията на
тумори над 7 пъти, най-вече поради въвеждането на ПЕТ. Намаляват изследванията на
отделителната система и на ендокринната система. Основен принос в честотата имат
изследванията на опорно-двигателната система (58 % през 2012 г.), на ендокринната
система (13,4 %), туморните процеси (13,9%), белодробната перфузия (6,7 %),
отделителната система (4 %). Останалите изследвания имат пренебрежим дял в общата
честота. Прави впечатление много ниската честота у нас на изследванията на сърдечносъдовата система (по-малко от 2 %), които в много развити страни имат съществен
принос – напр. в Ирландия – 80 %, в Гърция – 58 %, в Португалия – 48 %, във Франция –
33 %, в Естония – 29 %, във Финландия – 25 %, в Швейцария – 22 %, в Холандия и
Норвегия – 20 % [11].
В таблица 20 са показани най-често провежданите НМ изследвания на деца през
2007, 2010, 2011 и 2012 г. Изследванията на бъбреци са най-често провежданите, сред
които динамичната бъбречна сцинтиграфия с DTPA в 26,9 % и с MAG3 в 5,8 % от случаите
през 2012 г., кортекс на бъбрек в 23,6 %. Сциниграфията на кости е провеждана при
13,9 % от пациентите. През 2012 г. са проведени общо 46 ПЕТ изследвания на деца – 38 за
диагностика на онкологични заболявания и 8 при епилепсия. Други изследвания при
деца са меркелови дивертикули и сцинтиграфия на тестиси.
В таблица 21 са представени терапевтичните радионуклидни процедури. Общият
им брой варира между 435 през 2007 г. и 288 през 2012 г. Преобладава йодната терапия
на щитовидната жлеза за карцином (52,4 %) и за хипертиреойдизъм (23,8 %),
провеждана в пет лечебни заведения – в отделенията по лъчелечение на МБАЛ „Царица
Йоанна – ИСУЛ“ (67 пациента през 2012 г.), НСБАЛО (45 пациента), УМБАЛ „Св. Марина“ Варна (45 пациента), КОЦ – Стара Загора (25 пациента), КОЦ – Шумен (6 пациента) и 39
пациента (само за хипертиреойдизъм) във ВМА- София. Между 45 и 71 пациента са

45

получавали 89Sr (chloride) за терапия на костни метастази – в НСБАЛО, УМБАЛ
„Александровска“, УМБАЛ „Иван Рилски“ - София и СБАЛОЗ в София, В. Търново и Русе.

Фигура 21. Разпределение по години на проведените НМ изследвания
спред вида на използваните радионуклиди

Фигура 22. Брой НМ изследвания по органи и системи от 2007 до 2012 г.

3.6. Колективна доза от нуклеарно-медицинската диагностика
Годишната колективна ефективна доза за съответния вид нуклеарно-медицинско
изследване бе получена чрез умножаване на годишния броя на изследванията от
съответния вид по средната ефективна доза за изследването. Общата годишна
колективна ефективна доза бе получена чрез сумиране по всички изследвания. Средната
годишна ефективна доза на глава от населението бе получена, като годишната
колективна ефективна доза бе разделена на броя на населението на България за
съответната година.
В таблица 22 са показани обобщените данни за годишната колективна ефективна
доза и средната индивидуална ефективна доза от нуклеарната медицина в България в
периода от 2007 до 2012 г. Нарастването за периода е с около 35 %.
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47

Радионуклид

99mTc

18F

99mTc

99mTc

99mTc

99mTc

131I

99mTc

99mTc

99mTc

99mTc

99mTc

99mTc

99mTc

51Cr

99mTc

99mTc

123I

Вид изследване

Сцинтиграфия на кости - планарна

ПЕТ на тумори

Сцинтиграфия на щитовидна жлеза

Сцинтиграфия на кости - СПЕКТ

Белодробна перфузия

Сцинтиграфия на бъбреци

Тиреоидни метастази (след аблация
на щитовидна жлеза)

Mиокардна перфузия

Сцинтиграфия на паратиреоидни
жлези

Лимфна система

Млечни жлези

Сцинтиграфия на бъбреци

Мозъчна перфузия

Сцинтиграфия при възпалителни
заболявания

Преживяемост на еритроцити

Mиокардна перфузия

Сцинтиграфия на слюнчени жлези

Мозъчни рецептори

DaTScan (Ioflupane)

105

109

383

MIBI tetrofosminе
stress rest
pertechnetat

49

50

85

253

237

152

57

0

276

1569

1926

3193

3952

0

6401

Брой

laballed erythrocite

HMPAO

HMPAO

MAG3

MIBI (tetrophosmine)

Colloid

MIBI (tetrophosmine)

MIBI (tetrophosminе)

Sodium chloride

DTPA

Мacroalbumon

MDP

Рertechnetate

FDG

MDP

Радиофармацевтик

2007

0,5 %

0,6 %

2,0%

0,3 %

0,3 %

0,4 %

1,3 %

1,2 %

0,8 %

0,3 %

0,0 %

1,4 %

8,1 %

9,9 %

16,4 %

20,3 %

0,0 %

32,9 %

% дял

105

33

63

11

125

41

65

224

140

117

296

671

705

1555

1192

2767

2542

8796

Брой

2010

0,5 %

0,2 %

0,3 %

0,1 %

0,6 %

0,2 %

0,3 %

1,1 %

0,7 %

0,6 %

1,5 %

3,4 %

3,6%

7,9 %

6,0 %

14,0 %

12,9 %

44,5 %

% дял

72

53

180

15

15

35

0

190

123

70

147

402

694

1595

828

2588

1673

11163

Брой

Таблица 19. Брой и процентен дял на най-често провежданите НМ изследвания на възрастни през 2007, 2010, 2011 и 2012 г. по видове
2011

0,4 %

0,3 %

0,9 %

0,1 %

0,1 %

0,2 %

0,0 %

0,9 %

0,6 %

0,3 %

0,7 %

2,0 %

3,4 %

7,8 %

4,0 %

12,6 %

8,1 %

54,2 %

% дял

32

34

35

36

36

42

52

84

183

208

347

490

808

1462

2104

2220

2760

10840

Брой

2012

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,2%

0,2 %

0,4 %

0,8 %

0,9 %

1,6 %

2,3 %

3,7 %

6,7 %

9,6 %

10,2 %

12,7 %

49,7 %

% дял

48

99mTc

99mTc

18F

99mTc

99mTc

18F

99mTc

99mTc

99mTc

131I

Динамична бъбречна
сцинтиграфия

Бъбреци-кортекс

ПЕТ-КТ при онкологични
заболявания

Сцинтиграфия на кости

Динамична бъбречна
сцинтиграфия

ПЕТ-КТ при епилепсия

Меркелови дивертикули

Сцинтиграфия на тестиси

Белодробна перфузия

Сцинтиграфия на надбъбрек
- медула
MIBG

macroalbumon

Рertechnetate

pertechnetate

FDG

MAG3

MDP

FDG

DMSA

DTPA

Радиофармацевтик

0

8

28

5

0

0

20

0

63

29

Брой

2007

0,0 %

4,2 %

14,6 %

2,6 %

0,0 %

10,4 %

32,8 %

15,1 %

% дял

2

15

52

0

0

65

19

0

65

225

Брой

131I

89Sr

Хипертиреойдизъм

Костни метастази

48

Общ брой

131I

Радионуклид

Карцином на щитовидната
жлеза

Заболяване

chloride

Sodium chloride

Sodium chloride

Радиофармацевтик

435

64

175

196

Брой

2007

14,7 %

40,2 %

45,1 %

% дял

358

45

204

109

Брой

Таблица 21. Брой и процентен дял на терапевтичните НМ процедури през 2007, 2010, 2011 и 2012 г.

Радионуклид

Вид изследване

2010

2010

12,6 %

57,0 %

30,5 %

% дял

0,4 %

3,1 %

10,7 %

0,0 %

13,3 %

3,9 %

13,3 %

46,1 %

% дял

398

62

157

179

Брой

0

15

23

2

0

7

25

0

15

71

Брой

2011

2011

Таблица 20. Брой и процентен дял на най-често провежданите НМ изследвания на деца през 2007, 2010, 2011 и 2012 г. по видове

15,6 %

39,5 %

45,0 %

% дял

0,0 %

9,5 %

14,6 %

1,3 %

4,4 %

15,8 %

9,5 %

44,9 %

% дял

288

71

71

156

Брой

3

3

4

4

8

12

29

38

49

56

Брой

2012

2012

0.0 %

23.8 %

23.8 %

52.4 %

% дял

1.4 %

1.4 %

1.9 %

1.9 %

3.8 %

5.8 %

13.9 %

18.3 %

23.6 %

26.9 %

% дял

Таблица 22. Колективна ефективна доза и средна индивидуална годишна ефективна доза от НМ изследвания
в България
Година
Колективна доза, man Sv
Средна годишна ефективна доза, mSv

2007

2010

2011

2012

55

64

69

73

0,007

0,008

0,009

0.010

Средната годишна ефективна доза на глава от населението от нуклеарната
медицина у нас е 0,01 mSv, което е около 3,6 пъти по-ниска стойност от средната за
Европа 0,036 mSv, 27 пъти по-ниска от тази в Люксембург (0,28 mSv),16 пъти по-ниска от
тази в Гърция (0,16 mSv), но съизмерима с тази в Латвия, Литва, Полша, Сърбия,
Словакия, Швеция [http://ddmed.eu].
На фигура 23 е показан приносът на различните групи изследвания в колективната
доза. Изследванията на опорно-двигателната система имат основен принос както в
честотата, така и в колективната доза. През 2007 г. следващи по принос в честотата и в
колективната доза са били изследванията на ендокринната система, но след
въвеждането на ПЕТ те са изместени от изследванията за целите на диагностиката на
тумори, имащи вече около 15% принос в честотата и около 25% в колективната доза.

Фигура 23. Принос на различните изследвания в колективната доза

Очаква се в бъдеще, с нарастването на броя на ПЕТ уредбите и осигуряването на
клинични циклотрони за производство на краткоживеещи позитронни емитери,
приносът на ПЕТ в честотата на НМ изследвания и в колективната доза да нарасне. В
бъдещите национални проучвания трябва да се направи оценка на приноса в дозата на
КТ компонентата на СПЕКТ-КТ и ПЕТ-КТ изследването.
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IV. КОЛЕКТИВНА ДОЗА ОТ МЕДИЦИНСКОТО ОБЛЪЧВАНЕ
Понастоящем медицинското облъчване с диагностична цел формира сумарна
колективна ефективна доза 3735 man Sv/a. Основен е приносът на рентгеновата
диагностика, формираща 3662 man Sv/a и около 50 пъти по-малък – на радионуклидната
диагностика със 73 man Sv/a.
Средногодишната индивидуална ефективна доза се оценява съответно на
0,50 mSv/a за рентгеновата диагностика, 0,01 mSv/a за радионуклидната диагностика
или общо 0,51 mSv/a.
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Приложение 1
ДОЗИМЕТРИЧНИ ВЕЛИЧИНИ ЗА ОЦЕНКА НА ДОЗАТА НА ПАЦИЕНТА В
РЕНТГЕНОВАТА ДИАГНОСТИКА. МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ
Женя Василева
1. ДОЗИМЕТРИЧНИ ВЕЛИЧИНИ ЗА ОЦЕНКА НА ДОЗАТА НА ПАЦИЕНТА
1.1. Основни дозиметрични величини
Препоръчвана за директни измервания е величината въздушна керма, Kair. Тази
величина се дефинира като отношение на сумата от началните енергии на всички
директно йонизиращи частици, получени при взаимодействие на рентгеновото лъчение
в елементарен обем от въздуха, и масата на въздуха в този обем. Измерителната единица
за въздушна кермае Грей, Gy (1 Gy = 1 J.kg-1).
Въздушната керма е свързана с радиометричната величина енергиен пренос чрез
масовия коефицент на предаване на енергията във въздух tr/ air, който определя
нейната зависимост от енергията на фотоните:
Kair =

tr/

air

Енергийният пренос
на определено разстояние d от фокуса на рентгеновата
тръба, измерено по централния лъч, се определя от анодното напрежение U, анодния ток
I и времето на експонация t по формулата:

U nIt

air d

(2)
d
където k е коефициент на пропорционалност, a степенният показател n варира от 2
до 5 в зависимост от филтрацията на рентгеновото лъчение, а air е линейният коефицент
на отслабване на лъчението във въздух.
Следователно, Kair в определена точка от лъчевото поле се определя от
геометричните и физичните условия на облъчването.
По-нататък в този текст Kair ще бъде изписвана без индекс „air“, тъй като във всички
случаи величината е само въздушна керма.

k

2

e

Погълната доза във въздух, Dаir, е средната енергия, предадена от йонизиращо
лъчение на единица маса от въздуха. Тя е свързана с величината енергиен пренос
чрез
масовия коефициент на поглъщане на енергията en/ :
Dair =

(

en/

)air

Измерителната единица е J.kg-1, наречена грей, Gy.
При наличие на електронно равновесие и при отсъствие на загуби за спирачно
лъчение, K е равно на Dair в даден обемен елемент, с точност до коефициента g - частта от
енергията на освободените във въздуха електрони, изразходвана за генериране на
спирачно лъчение:
Dair =

g)K

3

При фотонните спектри, използвани в рентгеновата диагностика, електронно равновесие
е лесно осъществимо и загубите за спирачно лъчение са пренебрежими (за енергия
100 keV, g = 6,6.10-4, а за по-ниски енергии стойностите му са още по-малки), при което Dair
и Kair могат да се приемат за числено равни.
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1.2. Измерими величини за оценка на дозата на пациента
Произведението керма–площ (ПКП), PKA, се дефинира по формулата:
PKA

K ( x , y , z )dxdy

(4)

AZ

където K(x,y,z) е въздушната керма в точка от облъчваното поле с координати (x,y)
в равнина, перпендикулярна на централния лъч на разстояние z от фокуса на
рентгеновата тръба, а Az е площта на това поле. Единицата е J kg-1 m2 или Gy cm2. В много
публикации тази величина се означава с KAP (от Kerma Area Product). Mного често се
използва величината произведение доза–площ, DAP (DoseAreaProduct), която се
дефинира аналогично на ПКП, но вместо K се използва дозата във въздух Dair. Поради
направения по-горе коментар за численото равенство между въздушната керма и
погълнатата доза във въздух, двете величини са числено равни.
В случай, че въздушната керма е константа във всяка точка от облъчваното поле,
което може да се счита за изпълнено при малки размери на полето, интегралът се свежда
до произведението:

PKA K(z )Az

(5)

където K(z) е стойността на кермата, осреднена по размера на полето. От тази
формула идва и названието на величината. Тъй като K(z) намалява пропорционално на
квадрата на разстоянието z от фокуса, а площта Az на лъчевото поле, поради неговата
дивергентност, нараства в същата степен, то тяхното произведение остава постоянно,
независимо от разстоянието от фокуса до равнината на измерване. При това се
пренебрегва отслабването на лъчението във въздуха, както и разсеяното лъчение и
екстрафокалното лъчение. ПКП e единствената измерима величина при комбинирани
изследвания, включващи поредица от графии и скопии с променящи се размер на
лъчевото поле и експонационни данни. ПКП дава информация за степента на
ограничаване на работния сноп – много важен начин за намаляване на дозата на
пациента. Затова понастоящем тя е предпочитаната измерима величина при
рентгенография и рентгеноскопия. Използва се и в денталната рентгенография.
Входящата въздушна керма (ВВК), Ke, се дефинира като въздушната керма на
разстояние f от фокуса на рентгеновата тръба в точката, в която централният лъч попада
върху кожата на пациента. Тя се формира от две компоненти: въздушна керма от прякото
лъчение Ki, наречена падаща въздушна керма (ПВК), и въздушна керма от лъчението,
разсеяно от тялото под ъгли, по-големи от 90º наречено обратно разсеяно лъчение. ВВК
и ПВК са свързани чрез израза:
Ke= Ki В

(6)

където B e фактор на обратно разсейване, който зависи от спектъра на
рентгеновото лъчение и размера на облъчваното поле. За диагностичните рентгенови
спектри и размери на лъчевото поле, стойностите на В са обикновено в интервала 1,2–1,4
[57].
Входяща повърхностна доза, ESD (Entrance Surface Dose), се дефинира като
погълнатата доза във въздух в точката, в която централният рентгенов лъч пресича
облъчваното поле, на разстояние фокус-кожа. Измерителната единица е грей, Gy.
Поради коментираното по-горе числено равенство между въздушната керма и
погълнатата доза във въздух при типичните за диагностиката енергии, ESD и ВВК са
числено равни. За предпочитане обаче е използването на ВВК, което изключва възможно

57

объркване, тъй като “повърхностна” или “кожна” доза в лъчелечението, а и в по-ранната
дозиметрия в диагностиката се дефинира като погълнатата доза в мека тъкан в точката,
в която централният лъч попада върху кожата на пациента. Известна неопределеност
съществува по отношение на средата, представяща мека тъкан вода, набразден мускул,
еталонна мека тъкан и скелетен мускул. За диагностичните рентгенови спектри,
отношенията en/ m за тези тъкани към
en/ air (коефицентите на пoглъщане на
енергия за мека тъкан и за въздух се различават в границите на 10 . Тези
неопределености са причина за предпочитаното използване на ВВК вместо входяща доза
в мека тъкан.
Величината произведение керма-дължина (Air KermaLength Product), PKL, се
дефинира като интеграл от въздушната керма по линия с дължина L:
PKL

K ( z )dz

(7)

L

Измерителната единица е Gy m.
Тази величина се използва в дозиметрията при компютърната томография (KТ) и в
дозиметрията при денталната панорамна графия (ортопантографията). При KТ, PKL се
получава чрез интегриране по линия, успоредна на оста на ротация на KТ уредбата при
пълна ротация. При денталните панорамни уредби PKL се измерва в равнината на
вторичния колиматор (на входа на детектора) по линия, перпендикулярна на дългата
страна на колиматора, по средата на тази страна. В това приложение, величината PKL се
нарича произведение керма-ширина (доза-ширина). По-популярно е използването на
названието произведение доза-дължина, означавано като DLP (Dose Length Product),
което е числено равно на PKL.
Компютър-томографски керма индекс, C100 (ComputedTomographyKermaIndex,
CTKI) е основната дозиметрична величина при KТ. Дефинира се като интеграл от
въздушната керма K(z) по оста на ротация на СТ скенера, z, по линия с дължина 100 mm,
за единична ротация, разделен на произведението от броя на едновременно сканираните
срезове n и номиналната ширина на един срез, T:

C 100

1
nT

50

K ( z )dz

(8)

50

Интервалът, по който се интегрира, е разположен симетрично спрямо средата на
сканираната област. С отчитане на формула (7), С100 може да се представи още и по
следния начин:
PKL( L 100 mm)
(9)
C100
nT
Измерителната единица за С100 е Грей, Gy.
По-популярно е използването на названието компютър-томографски индекс на
дозата, означавано като CTDI (Computed Tomography Dose Index), което е числено равно
на C100.
С100 се измерва свободно във въздух по оста на ротация на КТ уредбата или в
стандартен фантом от РММА (плексиглас). При измерване във въздух се използва
означението С100,а, а при измерване във фантом - С100,PMMA.
Претегленият компютър-томографски керма индекс се определя по
формулата:

Cw
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1
(C100 ,PMMA,c 2C100 ,PMMA,p )
3

(10)

където е C100,PMMA,c е измерен в центъра на фантома, а C100,PMMA,p е средноаритметичната
стойност от четири измервания на С 100, измерена в четири позиции в периферията на
фантома. Претегленият CT керма индекс е въведен през 1995 г. от Leitz et al. и е
използван от Международната електротехническа комисия (IEC) в стандарта от 2002 и в
Европейския протокол за КТ дозиметрия (1999).
Величината С100 или Сw, разделени на количеството електричество (произведението аноден ток по време), PIt, се нарича нормализиран компютър томографски
керма индекс:
C100,a
Cw
; n C100,a
(11)
n Cw
PIt
PIt
Измерителната единица е Gy C-1.
При спиралните КТ се въвежда величината обемен CT керма индекс, Cvol,
определян като частно от Сwи p:
Cw
C vol
,
(12)
p
където p е стъпката на скениране (pitchfactor), p, определян по формулата:
l
p
,
(13)
nT
в която n e броят на едновременно сканираните срезове, Т е номиналната ширина на
среза, а l е преместването на масата за една ротация при спирално скениране или между
два последователни среза при серия от аксиални срезове.
Величината произведение керма-дължина за цяло изследване, PKL се пресмята по
формулата:
(14)
PKL
Cvol , j l j
j

където индексът j представя една серия от аксиални или спирални срезове, lj е
преместването на масата между последователните ротации.
По изискване на Международната електротехническа комисия (IEC), на дисплея на
КТ уредбите за всяко изследване се представят дозиметричните величини Cw, изписван
като CTDIw (Computed Tomography Dose Index) или Сvol, изписван като CTDIvol, представящи
дозата в една ротация съответно при аксиалните и при спиралните КТ, а за цялото
изследване – PKL, изписвана като DLP (Dose Length Product).
1.3. Величини за оценка на риска
Величината органна (тъканна) доза, DT, се дефинира като отношение на средната
предадена енергия,

DT

G

на органа или тъкънта и неговата маса, mT:
(15)

T

mT

Измерителната единица е Грей, Gy.
В мамографията се използва величината среднапогълната доза в жлезистата
тъкан на млечната жлеза (средна жлезиста доза), DG , дефинирана като като
отношение на средната предадена енергия,

DG

G

mG

G

на жлезистата тъкан и нейната маса, mG.:
(16)
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За да се отчете различната биологична ефективност на различните видове
йонизиращи лъчения и различните вредни радиобиологични ефекти при облъчване с
тях, ICRP въведе величината еквивалентна доза в даден орган или тъкан:

HT

wR DT ,R ,

17

R

където DT,R е органната доза за тъканта или органа Т, дължаща се на лъчение R, а wR е
радиационният тегловен фактор. За фотонни лъчения wR = 1, поради което във всички
случаи на облъчване с рентгеново лъчение, еквивалентната доза, в Sv, е числено равна на
органната доза, в Gy.
Биологичните ефекти при облъчване с малки радиационни дози са предмет на
интензивно изучаване и научни спорове през последните години. Доказано е, че при това
облъчване различните органи и тъкани имат различна лъчечувствителност и че рискът
за възникване на злокачествено образувание зависи от възрастта на облъчвания, а при
някои случаи на рак – и от неговия пол. При облъчването в рентгеновата диагностика
отделни органи получават по-големи дози от други, в зависимост от вида на
изследването. Освен от локализацията и размера на облъчваното поле, дозата в
отделните органи, както и предадената енергия на цялото тяло, зависи от качеството на
рентгеновото лъчение. Поради това, много автори доказват, че лесно измеримите
величини входяща въздушна керма и произведение керма–площ не са добър индикатор за
риска.
За оценяване на риска при нехомогенно облъчване, през 1975 г. Jacobi предлага
концепцията за „ефективна доза“, официално възприета през 1977 г. от ICRP. В
Публикация 60 ICRP въвежда величината ефективна доза, Е, дефинирана като сума от
произведенията на еквивалентната доза HT в органа или тъканта и съответния тъканен
тегловен фактор wT:
Е
wT HT
18
T

Тъканният тегловен фактор wT отчита относителния принос на отделния орган или
тъкан в общото лъчево увреждане, еквивалентно на увреждането при хомогенно
облъчване на цялото тяло. Стойностите на wT, съгласно публикация 103 на ICRP, са
представени в таблица П1.
Измерителната единица за ефективна доза еСиверт, Sv (1 Sv= 1 J.kg-1).
Таблица П1. Стойности на тъканния тегловен фактор [68]
wT= 0,12

wT = 0,08

wT = 0,04

wT = 0,01

червен к. мозък
млечна жлеза
дебело черво
бели дробове
стомах
14 останали органи

гонади

пикочен мехур
черен дроб
хранопровод
щитовидна жлеза

кожа
повърхност на костите
мозък
слюнчени жлези

2. ДОЗИМЕТРИЧНИ МЕТОДИ
2.1. Определяне на входящата въздушна керма (ВВК)
ВВК се измерва при обикновените рентгенови графии директно върху кожата на
пациента (или повърхноста на фантом) с помощта на калибриран термолуминесцентен
дозиметър или се определя индиректно чрез пресмятане.

60

Термолунисцентните дозиметри (ТЛД) са неорганични полупроводници, в които
йонизиращите частици създават свободни електрони и дупки, част от които се
настаняват в т.нар. уловки. Това възбудено състояние на полупроводниковия кристал се
запазва продължително време, а за освобождаването на електроните и дупките от
уловките е необходима външна енергия, например загряване. Част от освобождаваните
електрони и дупки рекомбинират, при което се получава светлина (рекомбинационна
луминесценция). Приносът на лъчистия поток на термолуминесценцията е
пропорционален на погълнатата доза. Той се измерва с помощта на ФЕУ. Резултатният
сигнал (който е пропорционален на светлината, освободена по време на нагряване) има
специфична за всеки луминофор форма (крива на изсветване). Един от пиковете на
кривата (обикновено най-интензивният и отговарящ на висока температура) се използва
за определяне на дозата. Височината в максимума и площта под пика са пропорционални
на погълнатата енергия от йонизиращото лъчение в ТЛД и затова се използва за
пресмятане на дозата. В по-модерните ТЛД анализатори предпочитаният метод е на
основата на големината на площта под пика.
Предимството на ТЛД е, че:
са с малки размери, лесно се прикрепват към тялото на пациента и не са
свързани чрез проводник с регистрираща апаратура, поради което не пречат на
рентгеновото изследване;
не влияят върху рентгеновия образ;
след облъчването детекторите запазват за дълго време дозиметричната
информация (имат малък фединг).
ТЛД отчитат сумарната въздушна керма от първичното и от разсеяното лъчение.
ТЛД се произвеждат в различна форма и от различни луминофорни материали. Найудобни за целта са твърдите чипсове или таблетки от LiF и Li2B4O7, комбиниращи
подходяща чувствителност, относително слаба енергийна зависимост и нисък фадинг.
При внимателно използване и подходящо калибриране, с тях може да се достигне
минимална стойност на измерваната ВВК 500 Gy при обща неопределеност под 25 %.
По-малки стойности на ВВК и по-малка грешка могат да се достигнат при използване на
значително по-чувствителните CaF2 или CaSO4, но те не са въздухоеквивалентни и имат
силна енергийна зависимост.
ТЛД се пакетират в тънки полиетиленови пликчета, които ги предпазват от
замърсяване, мазнини и др. Прикрепват се към кожата на пациента с тънка лепяща лента.
Чувствителността на ТЛД трябва да бъде периодично проверявана чрез измерване
на чувствителността при различни качества на рентгеновото лъчение, типични за
рентгеновата диагностика и при определени стойности на въздушната керма. При това
въздушната керма се измерва с калибриран йонизационен дозиметър.
Измерването с ТЛД е предпочитан метод за провеждане на национални проучвания
на лъчевото натоварване и за изследователски цели.
В случай на недостатъчни ресурси за измерване с ТЛД, ВВК може да се определи със
задоволителна точност индиректно. Необходимо е да са известни експонационните
данни (U, I и t) за рентгеновото изследване, за което изучаваме дозата, и разстоянието
фокус-кожа f по централния лъч.
Измерванията се правят при различни стойности на анодното напрежение U и
количеството електричество I.t, най-често използвани в практиката. От получените
стойности на кермата се определя лъчевият дебит на рентгеновата тръба Y(U) в
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Gy.(mAs)-1. За всяко U, от пресметнатите при различни I.t стойности на дебита, се
определя средноаритметичната Y(U).
Стойността на ВВК, Ke, за всяко рентгенографично изследване се определя чрез
стойността на дебита Y(U) по формулата:
Y (U )ItB
Ke
(19)
f2
2.2. Определяне на величината произведние керма–площ
Измерването на величината произведение керма–площ (ПКП), KPA, е нужно при
рентгенография или за смесени рентгенови изследвания, включващи няколко графии и
скопии. ПКП може да се измерва и при денталните рентгенови уредби.
ПКП cе измерва със специална трансмисионна йонизационна камера, прикрепена
към изходния прозорец на блендиращото устройство на рентгеновия апарат, където тя
най-малко влияе върху изследването. Йонизационната камера е с квадратни успоредни
пластини (плочи), поставени перпендикулярно на оста на снопа и е с размер, достатъчен
да обхване най-големия размер на снопа. Камерата е известна като DIAMENTOR-камера, а
уредът, включващ камерата и електрометърът към нея, се нарича KAP-метър или DAPметър (от абревиатурата на измерваната величина на английски език). Електрометърът
и дисплеят са свързани с камерата с дълъг кабел, за да може последният да се разположи
на място, удобно за управление.
Важно е да се прави нова калибровка всеки път, когато DAP-метърът се постави на
друга уредба или при подмяна на електрометърът или камерата. Както и другите
йонизационни камери, DAP-метърът трябва да се калибрира по метода на сравнението с
националния еталон за въздушна керма, с точност не по-малка от 7 при 95 ниво на
сигурност за всички качества на лъченията и мощности на дозата, използвани в
практиката.
2.3. Измерване на величините при компютърна томография
За измерване на произведението керма-дължина, PKL, се използват тънки
цилиндрични детектори, най-често йонизационни камери, с ефективна дължина 10 cm.
Тези детектори се свързват към подходящи електрометри и дисплей за извеждане на
резултатите. Най-общо детекторите са оборудвани с електронен код, който позволява
автоматично прилагане на калибровъчните коефициенти и превръщане на електричните
сигнали в дозиметрични единици. При случаи, когато това не е така, превръщането на
мерни единици и корекциите за систематични грешки трябва да бъдат направени от
измерващия с помощта на калибровъчни протоколи, осигурени от производителя на
дозиметъра. Oт получената стойност на PKL, с помощта на ф-ла (9), се изчислява C100.
Измерването на PKL и пресмятането на C100 се прави свободно във въздух или в
стандартен фантом. Използват се цилиндрични фантоми от PMMA, с диаметри 16 и 32 cm
(фигура П1). По-малкият фантом е представителен за СТ изследвания на глава и шия,
както и при изследвания на деца. По-големият е представителен за СТ изследвания в
останалите части от тялото на възрастен пациент. Дължината на фантома трябва да бъде
по-голяма от активната дължина на детектора, използван за измервания. Най-често
фантомите са с дължина 15-20 cm и тежат от 3 до 4 kg (фантом на глава) и 12 до 16 kg
(фантом на тяло). Фантомите включват 5 цилиндрични отвора, успоредни на надлъжната
ос, за поставяне на детектори (фигура П2): един отвор в центъра и четири други,
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разположени по периферията на дълбочина 1 cm от повърхността на фантома, под ъгъл
от 900 един спрямо друг. Отвор А позволява оценка на органна доза за органи,
разположени в близост до оста на тялото, докато отвори В, C, D и Е са представителни за
дози за органи, разположени близо до повърхността на тялото. За да се осигури
хомогенност на фантома, в свободните отвори се поставят втулки от PMMA.
Измерванeто на дозата във фантом е стандартизирано с международен стандарт на
IEC (EN 61223-2-6) за провеждане на изпитванията на КТ уредби [75].

Фигура П1. Стандартни цилиндрични фантоми от PMMAи разположение на отворите за измерване

2.4. Измерване на дозата при мамография
Падащата въздушна керма (ПВК), Ki, и входящата въздушна керма (ВВК), Ke, могат
да се определят чрез измерване върху пациенти или със стандартен фантом.
Директно измерване на ВВКчрез термолуминисцентни дозиметри (ТЛД), поставени
върху кожата по време на мамографското изследване. Най-подходящи термолуминофори
са литиев тетраборат Li2B4O7 и литиев флорид LiF. Поради ниските енергии на
рентгеновото лъчение, използвани в мамографията, ТЛД-луминофорите се визуализират
върху рентгеновата снимка. Поради това, за да не засенчат клинично важни детайли, те
се поставят върху кожата на гърдата в горния вътрешен квадрант.
Индиректно определяне на падащата въздушна керма чрез измерване на дебита на
рентгеновата тръба и регистриране на експонационните параметри при мамография на
представителна група от пациенти. Този метод е приложим само за рентгенови уредби,
работещи при автоматичен контрол на експонацията с постиндикация за избраните
стойности на анодното напрежение и количество електричество и за уредби, работещи
при ръчен избор на експонационните данни. Прилага се следната процедура: Записват се
експонационните данни – анодно напрежение и количество електричество, получени при
мамография на пациентки с дебелина на компресираната гърда между 40 и 60 mm. В
отсъствие на пациента, с йонизационна камера се измерва свободно във въздух
въздушната керма при различни стойности на анодното напрежение U и количеството
електричество I t, най-често използвани в практиката. Измерването се прави с
компресираща плоча в снопа. От получените стойности се определя дебитът на тръбата
Y(U). Чрез умножаване на дебита за съответното анодно напрежение и количеството
електричество, реално регистрирано по време на мамографията, се пресмята падащата
въздушна керма за всяка пациентка. Пресмята се средната стойност на величината за
представителната извадка.
Измерванията върху пациенти са неподходящи за целите за контрола на качеството
или при сравнение между различни рентгенови уредби, поради вариации в размера и
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състава на гърдата и различия в прилаганите техники, като, например, прилаганата сила
на компресия. Ето защо е важно дозата на млечната жлеза да бъде периодично оценявана
с помощта на подходящ стандартен фантом. Фантомните измервания са полезни при
сравняване на типичните условия на работа на различни уредби, при изследване
влиянието върху дозата на режима на работа на уредбата - промени в дебита, вариации в
отклика на системата за автоматичен контрол на почерняването на филма, условията на
обработка на филмите и др. Предимствата на измерването с фантом са:
Резултатите са възпроизводими, тъй като се избягват различията между
отделните пациенти и различията в позиционирането на ТЛД върху гърдата;
Измерванията на различни уредби, извършвани от различни лица, са покоректно сравними, избягва се влиянието на силата на компресиране на гърдата
и т.н.;
Не се затруднява работата с пациента, няма опасност от наслагване на образа на
ТЛД върху образа на гърдата;
Достатъчно е едно измерване, докато за получаване на средната доза при
измерване на пациенти са необходими по-голям брой измервания.
В Европейския протокол, адаптиран у нас, се препоръчва използването на фантом
от PMMA с дебелина 45 mm, приблизително еквивалентен на компресирана гърда със
стандартен размер от 50 mm. Европейският протокол препоръчва дебелината на фантома
да е известна с точност 0,5 mm. Формата на сечението и останалите размери на фантома
не са критични. Препоръчва се използването на правоъгълно сечение с размери, поголеми от 150 mmx 100 mm или полукръг с радиус най-малко 100 mm.
Подобно на измерванията върху пациенти, и тук се използват два подхода директно измерване на входящата въздушна керма чрез термолуминисцентни
дозиметри (ТЛД), поставени върху повърхността на фантома в референтната точка - на
6 cmот гръдната стена. Индиректно определянена входящата въздушна керма чрез
измерване на дебитана рентгеновата тръба и регистриране на експонационните
параметри при снимка на референтния фантом.
2.5. Определяне на органните дози и ефективната доза
Органната доза и ефективната доза се определят на базата на резултатите от:
In vivo измервания с пациенти. Средните стойности на погълната доза за някои
повърхностно разположени компактни органи, като млечната жлеза, щитовидната жлеза,
или гонадите, могат да бъдат директно измерени с ТЛД върху кожата на пациента, кaто се
направят корекции за отслабването на лъчението в органа. Този подход се използва
рядко.
Измервания с фантоми. Фантомът е комплексна структура, съставена от едно или
няколко сложни вещества, симулиращи взаимодействието на определено йонизиращо
лъчение с биологичните тъкани. Използват се антропоморфни или хомогенни фантоми.
Антропоморфният фантом наподобява максимално по форма, размери, структура и маса
т.нар. стандартен човек. Хомогенният фантом е изграден само от едно сложно вещество.
За дозни измервания с фантоми се използват ТЛД, полупроводникови детектори или
йонизационни камери. Предимства на фантомните измервания са, че те могат да се правят
неограничен брой пъти и че детекторите могат да се поставят във всеки “телесен орган”.
Моделни (изчислителни) методи. Органната доза се определя най-често чрез
изчисления по метода Монте Карло, прилаган към компютърни фантоми:

64

При математичните фантоми органите се представят чрез плоски, цилиндрични,
конични, елиптични и сферични тела. Такъв фантом (фантомът MIRD 5) е разработен от
Rosenstein през 1976 г. в OakRidgeNationalLaboratory в САЩ. По-късно той е модифициран
като фантом-хермафродит от Cristy, който разработва варианти на модела за различни
възрасти и усъвършенства симулирането на червения костен мозък (фигураП2). Покъсно Cristy разработва варианти на модела за различни възрасти и усъвършенства
симулирането на червения костен мозък. Kramer и сътр. разработват аналогични модели
на възрастен мъж и жена ADAM и EVA със специфични полови органи. Zankl и сътр.
добавят модел на хранопровод. Jones и Wall използват хермафродитния фантом на Cristy с
модификация на вратната област, наоравена от Kramer, и по-реалистично симулират
млечно-жлезистата тъкан. Томографските модели (воксел-фантоми), базирани на
целотелесно сканиране на реални пациенти с КТ, са по-реалистични и вече успешно се
използват в моделирането.

а) Фантомите ADAM и EVA

б) фантом хермафродит Cristy

Фигура П2. Математични фантоми

Предадената енергия в отделните „органи“ на компютърния модел се оценява по
метода Монте Карло за пресмятане на макроскопични резултати от съвкупност от
функционално свързани стохастични събития на микроскопично ниво. Определя се
пътят на предаване на енергията на множеството фотони в органите и тъканите и
проследяването им до тяхното поглъщане или изчезване. Вниманието в рентгеновата
диагностика се концентрира върху нискоенергийните фотони в интервала от 5 keV до
300 keV. В този енергиен интервал може да се приеме, че се установява електронно
равновесие и не е нужно разглеждане на пътя на вторичните електрони. Може да се
приеме, че първичните електрони отдават своята енергия в мястото, където се пораждат,
а спирачното лъчение на вторичните електрони се пренебрегва.
Историята на фотона се проследява в няколко последователни нива:
избор на начална енергия на фотона;
избор на посока на фотона;
определяне на точката на падане на фотона върху фантома;
определяне на мястото на първо взаимодействие – фотонът се характеризира
със своите координати, посока и енергия;
определяне вида на взаимодействието – след като се определят координатите
на точката на първо взаимодействие, се определя типа на взаимодействието. В
енергийния диапазон, характерен за рентгеновата диагностика, са от значение само три
процеса на взаимодействие – фотоелектрично поглъщане, кохерентно и некохерентно
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(комптъново) разсейване. Ако избраното взаимодействие е фотоелектрично поглъщане,
историята на фотона се прекратява за среда с нисък ефективен атомен номер, например
вода или мека тъкан. Ако взаимодействието е кохерентно или некохерентно разсейване,
се преминава към следващата стъпка;
избор на ъгъл на разсейване и пресмятане на енергията на разсеяните фотон и
електрон;
проверка с цел да се реши дали да се продължи или да се прекрати историята на
фотона – определя се следващата точка на взаимодействие и целият процес започва
отначало. Историята се прекратява, ако енергията на фотона се е оказала под 5 keV, при
което енергията се поглъща в същата точка; ако е осъществено фотоелектрично
поглъщане или ако фотонът е напуснал границите на фантома.
Процедурата се повтаря до изчерпване на всички фотони в пакета.
Пълната предадена енергия в мястото на взаимодействие се пресмята, като се
сумират енергиите, предадени при всеки от процесите – фотоелектрично поглъщане и
комптъновото разсейване, умножена по съответната вероятност за този процес. Всяка
точка на взаимодействие може да бъде причислена към даден орган във фантома чрез
нейните координати.
Резултатът от математичната симулация се представя най-често във вид на
конверсионни коефициенти, т.е. органните дози сеотнасят към някоя от измеримите
величини – Ke, Ki или KPA. Табулираните конверсионни коефициенти се разпространяват
върху хартиен или магнитен носител.
Улеснение при пресмятане на органните дози създават разпространяваните
софтуерни продукти. Програмите XDOSE и CHILDDOSE (National Radiation Laboratory, New
Zealand), EffDose (National Board of Health, Denmark) използват конверсионните
коефициенти на английския колектив, а програмата CDI-3 е софтуерен вариант на базата
данни на американския колектив. От всички известни ни програми, единствено
финландската PCXMC позволява симулация в реално време по моделирани от
потребителя данни. Специални софтуерни продукти са разработени за КТ изследванията,
като CT-Expo [G. Stamm & H. Nagel], Win Dose [Wellhofer, Germany] и др.
Ефективната доза се пресмята от определените органни дози чрез прилагане на
формула (17). Повечето от компютърните програми за пресмятане на органните дози
включват като резултат и изчислената ефективна доза.
2.6. Определяне на средната жлезиста доза
Директното измерване на тази величина е невъзможно, затова тя се получава чрез
пресмятане, като стойността на ПВК се умножи по съответни конверсионни
коефициенти, получени на базата на модели на млечната жлеза. Европейският протокол
използва модел на Dance, в който млечната жлеза се представя като цилиндър с
полукръгло сечение с диаметър 160 mm и площ 100 cm2. Централният регион на гърдата
е представен като хомогенна смес от мастна и жлезиста тъкани в съотношение 50:50,
обвити с 5 mm мастен слой от всички страни, с изключение на тази откъм гръдната стена.
Моделира се облъчване от разстояние фокус-филм 60 cm. Симулира се преминаването на
фотоните от фокуса на рентгеновата тръба до тяхното напускане или поглъщане в
гърдата. По този модел са получени конверсионни коефициенти за определяне на
средната жлезиста доза от измерването на падащата въздушна керма. Конверсионният
коефициент е функция от следните параметри: слоя на полуотслабване на рентгеновото
лъчение; дебелината на гърдата; моделираната структура на гърдата.
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Средната жлезиста доза се пресмята по формулата:
DG= g Ki(f)

(20)

където gе конверсионен коефициент, а Ka,d(f) е падащата въздушна керма на
повърхността на гърдата, измерена свободно във въздух. Коефициентът g обикновено се
дава в единицата mGy/mGy [44, 46, 56].
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