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§  Диагностично показание, сканиране, 
определяне посоката на сканиране 

§  Локализираща рентгенова снимка/
локалайзер/ 

§  Индикации за контрастиране, видове 
§  Параметри на сканиране 
§  Реконструкционен алгоритъм 
§  Потенциал на тръбата 
§  Ток на тръбата 
§  Радиационна доза 



Диагностично показание, сканиране, определяне 
посоката на сканиране 

§  Района на интерес въз основа на 
клиничните данни 

§  Определяне броя на фазите 
§  Посоката на сканиране  
§  Вида  на контрастиране  
§  Параметрите на сканиране 



Локализираща рентгенова снимка/локалайзер/ 
 

§  Ориентация за позицията на пациента  
§  Подпомага системата на МДКТ да 
определи изоцентъра на пациента при  
автоматична техника за контрол на 
експозицията  



Индикации за контрастиране, видове 

§  Възоснова на клинични данни  
§ Нативно  
§ Интравенозно контрастиране 
§ Интравенозно контрастиране с перорален 
контраст 

§ Интравенозно контрастиране с ректален 
контраст 

§  Ректален контраст 



Параметри на сканиране 

§ Определяне на продължителността на 
сканиране 

§  Вида на изследването 
§  Възрастта на пациента 
§  Количеството и скоростта на сканиране 

§ Скорост на въртене на тръбата 
§  Вида на изследване  
§  Размерите на пациента  

 



Параметри на сканиране 

§ Определяне на стъпка(pitch), скороста на 
масата, колимацията на снопа 

§ Определяне на стъпка(pitch) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pitch1 – бавното движение на маста в  отношение към ротацията на 
тръбата създава непрекъсната спирала  

Pitch2 – увеличаването на скоростта на масата без да увеличаваме 
ротацията на тръбата създава прекъсната спирала 

колимаця
ротациямасанапътяСтъпка /..

=



Анатомично покритие при МДКТ и Едносрезов КТ : 
  1.Покритие при МДКТ 
  2.Покритие при Едносрезов КТ 
   2.1. Да увеличим стъпката 
   2.2. Да увеличим дебелината на среза 
   2.3.Влошим качеството на образа   

1 2 

3 4 

5 



§  скороста на масата 
   

1. Хеликално сканиран МДКТ с постоянна 
скорост на движение на масата 

1. Хеликално сканиран МДКТ 
реконструкция на проекционите 
данни  



3. Хеликално сканиран МДКТ  стъпка 1:1 

4. Хеликално сканиран МДКТ  стъпка 1,5:1 
при загуба на 50% от снетите данни 

2. Хеликално сканиран МДКТ при 
припокринване / overlap / на проекцинните 
данни  50%  и стъпка 0.5:1 



§ колимацията на снопа 
 

T – Рентгенова тръба 
C – Колиматор 
B – Ширина на рентгеновите 
 лъчи 
DE – Детекторни елементи 
DAS – Система за събиране 
 на данни 

 



Два типа на колимация широк и тесен 

  
      Ниско доза   

     за пациента  
      

    Висока доза за  
   пациента    
   

 



§ Определяне дебелина на среза 

 Изображения на пациент с 
    
 различна дебелина на  
    
 среза(а) 0,6 мм, (b) 2.0 мм, и 
    
 (с) 5.0 мм. 



Реконструкционен алгоритъм 
 

§ Определя се в зависимост от вида на 
изследваното 

§ Дебелината на среза 



Потенциал на тръбата/kVp/ 
 

§ Контролира контраста 
§ Определя проникването на рентгеновото 
лъчение в пациента 

Параметри 80kVp 120kVp 140kVp 

Контраст на 
образа 

Добър Среден Слаб 

Шум  
 

Най-висок Средно Най-нисък 

Проникване Най-малко Средно Най-добро 

Доза за  
пациента 

Най-ниска Средна  Най-висока 



Ток на тръбата/mA/ 
§ Стандартно зададени mA 
§ Модулация на mA /Z-осева-модулационна 
техника/  

     А. Корекция на  експонацията на 
     общия размер на тялото на 
      пациента 

 
     Б.  Избира се шумов индекс за 

     определяне на минимални и 
     максимални стойности на mА 

 
     В.  В ъгловата модулация,  ток на т

     ръбата се модулира по време на 
     една ротация отчита за 
      затихващите  

несъответствия в      различни 
ъгли на въртене        

§    



Ъгловата модулация 



Радиационна доза 
§ Фактори влияещи радиационната доза 

§  Напрежението на тръбата/kVp/ 
  - Определя контраста 
  - Увеличаването на kV-намалява контраста 
  - Увеличаването на kV-увеличава се дозата 
като останалите параметри запазват контраста 
  - Препоръчително е използването на  

80kV-100 kV за деца и КТ ангиография  
§  Тока на тръбата /mA/и ротация -10 mA до 800 mA  

  - Определят шума, от тук  способността за 
откриване на  по ниския контраст 
  - Увеличаване mA повишаване на дозата в 
пряка зависимост 

 
 



§ Времето за сканиране 
§ Сканираното поле 
  - Увеличаване на обема на сканиране  
ефективни увеличава  дозата, защото се 
включват повече органи 

§ Колимацията /детектор конфигурация/ 
§ Стъпката 
  - Определя  общото време за сканиране и 
повлиява върху качеството на изображението и 
доза 
  - При стъпка > 1 и задени mA дозата 
намалява но не се покрива целият обем от 
тъкани  
  -При стъпка < 1 и задени mA  увеличава  
сканирания обем  и води до увеличение на 
дозата 

§ Движеното на масата 

 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 


