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Въведение

• Проведено национално проучване 

на дозите на пациентите от SPECT-CT 

изследвания в България през 2013-2014 г.

CT частта от изследването на щитовидна 

жлеза и паращитовидни жлези включва 

сканиране на цялата анатомична област, 

която е обект на SPECT

В повечето случаи ненужно



Цел

• Да се предложи оптимизиран CT 

протокол при пациенти, насочени 

за изследване на щитовидна жлеза 

и паращитовидни жлези, чрез 

намаляване на дължината 

на сканираната зона с рентгеновия 

компютърен томограф от хибридната 

уредба



Материали & методи

• GE Discovery NM/CT 670 Pro

• Стандартният CT протокол за 

двата типа изследвания включва 

сканиране на шията и гръдния кош

с едни и същи експонационни 

данни и прилагане на автоматична 

модулация на анодния ток

• След оптимизацията сканирането с 

рентгеновия компютърен томограф 

е ограничено 

до областта на натрупване 

на радиофармацевтика



CTDI – компютър-томографски дозов индекс:
дозата от единичен скен (mGy)

DLP – произведение доза-дължина:
дозата от цялото изследване (mGy.cm)

LCTDIDLP .=
P. Sprawls

Дозиметрични величини при КТ



Материали & методи

• Извършено е сравнение на дължината на сканираната 

област, произведението доза-дължина (DLP) и 

ефективната доза E при стария и новия протоколи



Материали & методи

• Използван е софтуер CT Expo за оценка на ефективната доза

E от CT сканирането отделно за мъже и жени, ICRP 103 wT

• В софтуера са въведени моделът на CT скенера, 

експонационните данни и осреднените CTDI&DLP



Резултати & дискусия

Преди оптимизацията

17 пациенти (12 Ж & 5 M)

средна телесна маса 69 ± 11 kg

☺След оптимизацията

– 23 пациенти (18 Ж & 5 M)

– средна телесна маса 67 ± 11 kg



Резултати & дискусия

• Сравнение на дължината на сканираната област



• Сравнение на DLP

Резултати & дискусия



• Сравнение на ефективната доза - жени

Резултати & дискусия



• Сравнение на ефективната доза - мъже

Резултати & дискусия



Резултати & дискусия

• Основна 

причина Органи с висок wT=0.12
Всеки допринася към E
•гърди
•бял дроб
•екстраторакална област
•сърце
•лимфни възли
•устна лигавица
•панкреас?
•…
Други органиwT=0.04
•хранопровод
•черен дроб
Или други wT=0.01
•слюнчени жлези
•кожа

Някои няма да 
бъдат облъчени!



Изводи

• Трябва да го имаме предвид…

• Много прост метод

• Не струва нищо

• Не изисква големи усилия

• Според нашия опит рядко е необходима дълга 

област на сканиране

• Значително намаляване на ефективната доза 

до 79%!

• Значително намаляване на радиационния риск!


