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Образна диагностика 

ІІІ курс, VI семестър (летен) 
 

 

Лекционна програма 

 

Тема №1: Образна диагностика – основни диагностични методи. 

 

Подтеми: 

1. Получаване на рентгеновите лъчи. Основни свойства на рентгеновите лъчи. 

Получаване и характеристика на рентгеновия образ. 

2. Методи с вторична реконструкция на образа – ултразвуково изследване, 

компютърна томография, магнитнорезонансна диагностика, дигитализация на 

конвенционалния рентгенов образ – физични основи на получаване на образите, 

предимства и недостатъци. 

3. Понятие за инвазивна и интервенционална рентгенология. 

4. Понятие за йонизираща радиация. Биологично действие на йонизиращата 

радиация. Основи на лъчезащитата на персонала и пациентите при медицинско 

използуване на йонизиращата радиация. 

 

Тема №2: Образна диагностика на заболяванията на белите дробове, медиастинума, 

сърцето и кръвоносните съдове. 

 

Подтеми: 

1. Методи на образната диагностика при заболяванията на белите дробове. Нормална 

рентгенова анатомия на белите дробове. Обща рентгенова симптоматология при 

заболявания на белите дробове. Образна диагностика при заболяванията на 

медиастинума. 

2. Методи на образната диагностика за изследване на сърцето и кръвоносните съдове 

– конвенционални, неинвазивни, инвазивни, интервенционални. Нормална 

рентгенова анатомия на сърцето и кръвоносните съдове. Основна симптоматология 

при болестно промененото сърце. Образна симптоматология при заболявания на 

кръвоносните съдове. 

 

Тема №3: Образна диагностика при заболяванията на храносмилателната, отделителната 

и половата системи. 

 

Подтеми: 

1. Методи на образната диагностика на гастроинтестиналния тракт. Нормален 

рентгенов образ на хранопровод, стомах и черва. Рентгенови симптоми при язвена 

болест и тумори на храносмилателната система. Рентгенови симптоми при остър 

хирургичен корем. 

2. Методи на образната диагностика и заболяванията на черния дроб и жлъчната 

система.  

3. Методи на образната диагностика на отделителната система. Вродени аномалии. 

Образна симптоматология на заболяванията на бъбреците и пикочния мехур. 
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Тема №4: Основи на мускуло-скелетната образна диагностика. 

 

Подтеми: 

1. Методи за образно изследване на костно-ставния апарат: рентгенови, нерентгенови.  

2. Нормална рентгенова анатомия на кости и стави. 

3. Основни патологични процеси в костите – остеопороза, остеолиза, остеонекроза, 

остеосклероза, периостална реакция, патологична костна преустройка. 

 

Тема №5: Образна диагностика на възпалителни и туморни заболявания на костната 

система. 

 

Подтеми: 

1. Възпалителни заболявания на кости и стави (специфични и неспецифични).  

2. Доброкачествени тумори на костната система – рентгенова симптоматология. 

3. Злокачествени тумори на костите – рентгенова симптоматология. 

 

Тема №6: Образна диагностика при асептични остеонекрози, ендокринни и метаболитни 

остеопатии. Травматични увреждания на костите. 

 

Подтеми: 

1. Основна образна симптоматология при асептични остеонекрози. Болест на Пертес. 

Остеохондрити. 

2. Рентгенови образи на костни промени при хипер- и хипофункция на ендокринните 

жлези. Авитаминози. Остеопатии при кръвни заболявания. 

3. Рентгенови симптоми на фрактури, луксации и сублуксации. 

 

Тема №7: Образна диагностика при заболявания на централната нервна система. 

 

Подтеми: 

1. Основни методи в неврорентгенологията – роля на компютърната томография, 

магнитния резонанс и ангиографията. 

2. Образна диагностика на съдовите и туморни заболявания на главния мозък. 

3. Образна диагностика на заболяванията на гръбначния мозък. 

 

 

Съдържание и обем на лекционния материал по 

Радиационна физика и Радиационна защита – VI семестър 

 

1. Рентгеново лъчение – получаване на спирачно и характеристично лъчение. Рентгенов 

спектър. Взаимодействие на рентгеновото лъчение с веществото, особености на 

взаимодействието с биологичните тъкани. 

2. Рентгенови диагностични тръби – устройство, характеристики. Високоволтови 

генератори. Стоматологични рентгенови уредби – видове, основни характеристики.  

3. Формиране на рентгеновия образ. Преобразуватели на рентгеновия образ – рентгенов 

филм, филм-фолийни комбинации, дигитални детектори. Качество на рентгеновия 

образ – контраст, нерязкост.  
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4. Основи на радиационната защита. Основни величини и единици в медицинската 

радиология. Природни и техногенни източници на радиационния фон. Принципи на 

радиационната защита. 

5. Основни норми на радиационна защита. Методи за радиационна защита на персонала в 

стоматологичната рентгенология. Лъчезащитни изисквания към помещенията. 

Лъчезащитни средства. Дозиметричен контрол.  

6. Радиационна защита на пациентите. Методи и средства за намаляване на лъчевото 

натоварване. Връзка между лъчево натоварване и качество на образа, оптимизация. 

7. Осигуряване на качеството и контрол на качеството в стоматологичната 

рентгенология. Изисквания към рентгеновите уредби. Контролирани параметри. 

Приемни, пускови и периодични изпитвания.  

 

 

Упражнения 

 

1. Получаване на рентгеновите лъчи. Устройство и основни принципи на апаратите за 

конвенционални рентгенови изследвания, ултразвукова диагностика, компютърна 

томография и ядрено магнитен резонанс. Дигитален рентгенов образ. Йонизиращи 

лъчи – свойства, биологично действие, лъчезащита. 

2. Образна диагностика на заболяванията на дихателната система. Методи на 

изследване. Нормален рентгенов образ. Морфология на сенките. Основна рентгенова 

симптоматология при заболяванията на дихателната система. 

3. Образна диагностика при заболяванията на сърдечносъдовата система и 

медиастиума. Методи за изследване. Нормален рентгенов образ. Основни сърдечни 

конфигурации. Образна симптоматология при заболявания на сърцето и медиастиума.  

4. Образна диагностика при заболяванията на храносмилателната система. Методи за 

образно изследване. Нормален рентгенов образ. Рентгенова симптоматология на 

заболяванията на храносмилателната система. 

5. Образна диагностика при заболяванията на отделителната и полова системи. 

Методи за образно изследване. Нормален рентгенов образ. Рентгенова 

симптоматология на заболяванията на отделителната и полова системи. 

6. Мускуло-скелетна образна диагностика. Нормален рентгенов образ на кости и 

стави. Основни патологични процеси в костите – остеопороза, остеосклероза, 

остеонекроза, остеолиза, периостоза, остеодистрофия. Образна диагностика на 

травматичните увреждания на костите и ставите – фрактури, луксации, сублуксации.  

7. Образна диагностика на възпалителните (специфични и неспецифични) 

заболявания на костите. Тумори на костите. Остеопатии при ендокринни и кръвни 

заболявания. Асептични некрози. 

8. Устройство на дентален рентгенов кабинет, запознаване с техниката на изследване 

при интраорални, ортопантомографии и черепни рентгенографии. 

9. Рентгенова анатомия на зъби и челюсти. 

10. Интраорални графии – центражи. 

11. Ортопантомографии. 

12. Черепни центражи – видове. 

13. Основни костни промени в челюстите и изобразяването им върху различни графии. 

14. Демонстрация и изпълнение на различни видове центражи. 

15. Колоквиум. 


