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Дозиметрични величини в рентгеновата компютърна томография 
 

Дозиметрични величини – изисквания: 
 

да имат точна дефиниция; 

да дават надеждна оценка на типичната за определено 
изследване доза, независимо от неговата сложност; 

да е възможно директното им измерване с лесно 
достъпни дозиметрични уреди и с достатъчна за целта 
точност, за да е възможно сравняване на резултатите от 
измервания за същата уредба и от други уредби и 
отделения. 
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I. Основни величини и единици в медицинската  
радиология 

 
Погълната доза (absorbed dose) 

- мощност на дозата (absorbed 
dose rate) 

dm
dD ε

=
[1Gy = 1J/1kg] 
[1rd = 0,01 Gy] 

dt
dDD = [Gy/s, Gy/h] 

[rd/s] 
Отнасят се за всички йонизиращи лъчения (заредени 
частици, фотони, неутрони) и за всички вещества! 



Page § 4 

Дозиметрични величини в рентгеновата компютърна томография 

Керма (kerma - Kinetic Energy Released in Matter) 

dm
dEK tr= [J/kg = Gy] 

мощност на кермата (kerma rate) 
 

dt
dКК = [Gy/s] 

Доза и Керма са еднакви по размерност и название на 
единицата, НО … 

1. K се отнася само за индиректно ЙЛ 
2. за К е от значение веществото, в което са освободени вторичните 
заредени частици (водна, въздушна керма) 
3. в дефиницията влизат само началните кинетични енергии на 
заредените частици, породени в обема                     
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Radiation Weighting Factor, WR 
Radiation  WR 
Gamma/X-ray 1 
Beta Particles, Electrons 1 
Neutrons (all energies) 5 - 20 
Alpha particles 20 

Еквивалентна доза (equivalent dose) RTT wDH =

∑=
R

RTRT DwH , [Sv] ; [1rem = 0,01 Sv] 

RTD , - погълната доза, осреднена за органа     или тъканта, 
дължаща се на лъчението R 

Rw - радиационен тегловен фактор 

- мощност на еквивалентната 
доза 

dt
dHH T

T =
•

[Sv/s] ; [rem/s] 
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0,20 за гонадите 

0,12 

за червения костен 
мозък, дебелото черво 
(долен край), белите 
дробове, стомаха 

0,05 

за пикочния мехур, 
млечната жлеза, 
черния дроб, 
хранопровода, 
щитовидната жлеза 

0,01 
за кожата и 
повърхността на 
костите 

Ефективна доза (effective dose) 

∑=
T

TT HwE [Sv] 

∑ ∑=
T R

RTRT DwwE ,.

Tw - тъканен тегловен фактор  
    за  отделен орган (тъкан) 

-  мощност на ефективната доза 

dt
dEE =

•
[Sv/s] 
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Средна годишна ефективна доза (надфон) – 1,06 mSv 
Средна годишна ефективна доза (фон) - 2,33 mSv 

Йонизиращите лъчения в медицината – основен източник на 
надфоново облъчване 

Дозиметрични величини в рентгеновата компютърна томография 
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II. Дозиметрични величини в  
рентгеновата компютърна томография 

 µ – общ линеен коефициент на отслабване на 
рентгеновото лъчение 
СТ – числа (Хаунсфийлдова единица – безразмерна) 

)(1000 HUCT
вода

водаX
X µ

µµ −
=

СТ – числата са приблизителни  
и са валидни за конкретен 
скенер; калибриране на СТ- 
числата (фантоми); проверка 
на калибровката! 
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Компютър-томографски дозов индекс  
     (Computed Tomography Dose Index) 

[Gy] 

 D(z) – профил на 
дозата 
                                             
z – ос на ротация 
                                             
h – дебелина на среза 

 CTDI се измерва във въздух или във фантом, с 
йонизационна камера или ТЛД. 
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  Термолуминисцентни дозиметри (TLD): 
-  таблетки от LiF подредени плътно в цилиндрична 
   пластмасова капсула 
-  малки размери 
-  прикрепят се към кожата на пациента 
-  не създават артефакти върху образа 
-  добра чувствителност 
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Измерване на CTDI във въздух с йонизационна камера 
  Цилиндрична йонизационна камера с диаметър около 1 

cm и дължина на чувствителния обем 10 cm  
- разполага се перпендикулярно на равнината на среза, 
като средата и съвпада с изоцентъра 

- калибрирана в керма във въздух 
Кcp  - показания на  
камерата 
L   - дължина на 
камерата 
h  - дебелина на среза  
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Измерване на CTDI във фантом 
с йонизационна камера 

CT Dose Index in 
multislice CT: 

pitch
CTDI

CTDI w
vol =
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Dose Length Product (DLP)    [mGy.cm] 
 

Helical Exposure Length       =      Exposure time       x        Table speed 
             [cm]                                          [s]                                   [cm/s] 
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Region of body Effective dose per DLP (mSv/mGy.cm) by age 

0 1 5 10 Adult 

Head and Neck 0,013 0,0085 0,0057 0,0042 0,0031 
Head 0,011 0,0067 0,0040 0,0032 0,0021 
Neck 0,017 0,012 0,011 0,0079 0,0059 
Chest 0,039 0,026 0,018 0,013 0,014 

Abdomen and 
pelvis 0,049 0,030 0,020 0,015 0,015 

Trunk 0,044 0,028 0,019 0,014 0,015 

Дозиметрични величини в рентгеновата компютърна томография 

Ефективна доза = ? 

DLPkE .= [msV] 

European Guidelines for Multislice CT 
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Dose Report 

Series Type Scan Range (mm) 
CTDIvol  

(mGy) 
DLP 

(mGy.cm) 
Phantom 

(cm) 

1 Scout - - - - 

2 Helical S52.250 – S210.375 38.12 683.81 Head 16 

200 Axial I100.000 – I100.000 15.75 7.87 Head 16 

4 Helical I114.500 – S189.700 22.39 785.37 Head 16 

Total Exam DLP: 1477.06 

Дозиметрични величини в рентгеновата компютърна томография 

Eквивалентно облъчване от природeн фон –  
15 месеца 

 

mSvDLPkE 1,306,1477.0021,0. ≈==
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     Внимание! Числените стойности са само ориентировъчни. 
Ефективната доза при еднакви изследвания, направени с 
различни рентгенови апарати и в различни диагностични 
центрове, може да се различава ДЕСЕТКИ и дори СТОТИЦИ 
пъти.  

Дозиметрични величини в рентгеновата компютърна томография 
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„Радиацията е навсякъде – тук и сега. 
Ето защо приемаме с благодарност 
всеки опит, който цели да я направи 
по-разбираема.“ 

Ирмели Саарико 

Дозиметрични величини в рентгеновата компютърна томография 
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