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RADIACINĖ SAUGA
RADIACINĖS SAUGOS CENTRO INFORMACINIS BIULETENIS

Gerbiamieji
skaitytojai,
pristatome Jums atnaujintą Radiacinės
saugos centro informacinį biuletenį, kuriame apžvelgiamos problemos ir klausimai,
susiję su pacientų radiacinės saugos užtikrinimu atliekant medicinos diagnostikos
ir terapijos procedūras su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais. Šios temos sulaukė ypatingo skaitytojų dėmesio, todėl
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buvo nuspręsta papildyti ir atnaujinti
informaciją bei daugiau dėmesio skirti
nėščiųjų ir vaikų radiacinės saugos užtikrinimo klausimams.
Taigi šiame biuletenyje pateikiami
atsakymai į klausimus, kuriuos užduoda
pacientai ir jų artimieji, norėdami sužinoti, kaip jonizuojančioji spinduliuotė
gali paveikti jų organizmą, kokią įtaką
sveikatai gali nulemti gydytojo paskirta
medicinos diagnostinė ar terapinė procedūra panaudojant jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinius ir kt.

Pacientas ir radiacinė sauga
Su jonizuojančiąja spinduliuote žmogus dažniausiai susiduria medicinos įstaigoje, kai gydytojas siunčia atlikti dantų,
mamografijos, kompiuterinės tomografijos ar kitą tyrimą naudojant jonizuojančiąją spinduliuotę. Tačiau jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniai medicinoje naudojami ir terapijai, pavyzdžiui, gydant onkologinėmis ligomis sergančius ligonius.
Šiuo atveju jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (linijiniais greitintuvais, brachiterapijos įranga, radiofarmakologiniais
preparatais, kuriuose yra radioaktyviųjų
medžiagų, ir kt.) siekiama sunaikinti vėžio
ląsteles.
Jonizuojančiosios spinduliuotės panaudojimas teikia vertingos informacijos
ligai nustatyti ir leidžia taikyti veiksmingus
gydymo metodus, tačiau tokių medicinos
procedūrų metu pacientai patiria apšvitą
jonizuojančiąja spinduliuote. Net ir mažos
apšvitos dozės gali sukelti pokyčių gyvuose
organizmuose. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis žmogui pasireiškia dviejų
tipų efektais − atsitiktiniais (vėžiniai susirgimai, genetiniai pažeidimai) ir nulemtaisiais
(ūmi spindulinė liga, radiaciniai nudegimai,
katarakta ir kt.). Didėjant gautai apšvitos
2 pav.
Panoraminis
dantų rentgeno
aparatas

3 pav.
Rentgenografijos
aparatas

1 pav.
Diagnostikos
tyrimas
naudojant
jonizuojančiąją
spinduliuotę

dozei, didėja ir susirgimų tikimybė, kuri
priklauso nuo paciento amžiaus apšvitos
metu ir kitų veiksnių.
Prieš atliekant tokį tyrimą ar procedūrą, pacientas privalo būti supažindintas su
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiu
sveikatai. Taip pat tyrimo paskyrėjas ir medicinos praktikas (gydytojas radiologas)
vaisingo amžiaus moters turi paklausti, ar
ji nesilaukia, o kai diagnostikai arba terapijai bus naudojami radiofarmakologiniai
preparatai – ar ji nesilaukia ir ar nemaitina
krūtimi. Nereikia pamiršti, kad pacientas
visada turi teisę atsisakyti siūlomos procedūros ar tyrimo.
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Rentgenodiagnostika
Turbūt kiekvienam iš mūsų yra atlikę plaučių rentgeno
nuotrauką. Tai yra vienas iš daugelio rentgenodiagnostinių tyrimų, kuriuos gydytojai skiria pacientams, siekdami
nustatyti įtariamą susirgimą.
Kas yra rentgeno spinduliuotė?
Rentgeno spinduliai yra elektromagnetinės bangos,
kaip ir regimoji šviesa, bet pasižymi kitokiomis ypatybėmis. Svarbus skirtumas – rentgeno spinduliai prasiskverbia pro žmogaus kūną, todėl, naudojant specialią įrangą,
gaunami vidaus organų ar jų pažeidimų vaizdai (pavyzdžiui, rentgeno nuotraukos).
Rentgenografijos tyrimo metu gauti vaizdai nejuda,
tačiau gydytojas radiologas kartais turi vertinti judantį tiriamojo organo vaizdą, kurį galima palyginti su filmavimu
videokamera. Toks tyrimas vadinamas rentgenoskopiniu.
Rentgenodiagnostinių tyrimų metu pacientai gauna
daug mažesnes apšvitos dozes nei spindulinės terapijos
metu, kai siekiama sunaikinti vėžines ląsteles. Nors apšvitos dozės, gaunamos rentgenodiagnostinių tyrimų metu,
akivaizdaus žalingo poveikio nedaro, tačiau, kaip jau minėta, nekenksmingos apšvitos nėra.
Kokia įranga naudojama rentgenodiagnostikos ty
rimams atlikti?
Rentgenodiagnostikos įranga yra labai įvairi: rentgenografijos, mamografijos, kompiuterinės tomografijos, intraoraliniai ir panoraminiai dantų bei kiti aparatai. Tačiau
visus sieja viena bendra savybė – jie skleidžia rentgeno
spinduliuotę. Šios įrangos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis yra rentgeno vamzdis.
Reikia atkreipti dėmesį, kad tik naudojant tinkamai
suderintą įrangą (rentgenodiagnostikos aparato, filmų ryškinimo įrenginių, priemonių vaizdui apdoroti
ir gauti bei kt.) gaunamas tinkamas ir kokybiškas vaizdas. Rentgenodiagnostikos įranga, naudojama medicinos
įstaigose, periodiškai tikrinama teisės aktų nustatyta
tvarka bei prižiūrima atitinkamą kvalifikaciją turinčių
specialistų.
Kokia įranga bus naudojama konkrečiam rentgenodiagnostikos tyrimui, priklauso nuo daugelio veiksnių
(įtariamo susirgimo, srities, kurią ruošiamasi tirti, ir pan.).
Galutinį sprendimą dėl įrangos naudojimo priima gydytojas, atsižvelgęs į tyrimo teikiamą naudą ir galimus kenksmingus veiksnius.
1 lentelė. Rentgenodiagnostinių procedūrų metu pacientų gauna
mos apšvitos ir apšvitos, gaunamos iš gamtinio fono, palyginimas

Ar rentgenodiagnostiniai tyrimai saugūs?
Dauguma rentgenodiagnostinių tyrimų akivaizdaus
neigiamo poveikio organizmui nesukelia. Pavyzdžiui, atliekant įprastinius krūtinės ląstos ar galūnių rentgeno tyrimus,
paciento gauta labai maža apšvita yra panaši į per kelias dienas gautą iš gamtinio jonizuojančios spinduliuotės fono (kosminės spinduliuotės, statybinių medžiagų, maisto ir t. t.).
Kompiuterinės tomografijos tyrimų metu paciento
gauta apšvita gali būti kelis ar net keliolika kartų didesnė, todėl tik gydytojas, įvertinęs šio tyrimo pagrįstumą ir
reikalingumą, gali jį skirti. Kai kuriais atvejais diagnozei
nustatyti pakanka įprasto rentgenografijos tyrimo.
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos gyventojai nuo gamtinio fono patiria 2,4 mSv apšvitą per metus, 1 lentelėje
pateikta pacientų gaunama apšvita įvairių rentgenodiag
nostinių procedūrų metu ir laikas, per kurį tokia apšvita
gaunama iš gamtinio fono.
Kaip išvengti pakartotinių tyrimų?
Apie anksčiau atliktus rentgenodiagnostinius tyrimus
visada reikėtų pasakyti savo gydytojui, o jam paprašius –
pateikti nuotraukas. Jei jų neturite, kreipkitės į medicinos
įstaigą, kurioje tyrimai buvo atlikti.
Galite pasiteirauti gydytojo, ar yra alternatyvių diag
nostinių metodų, kai jonizuojančioji spinduliuotė nenaudojama. Pavyzdžiui, rentgenodiagnostinius tyrimus gali
pakeisti jonizuojančiosios spinduliuotės nenaudojantys
tyrimai – magnetinis rezonansas ir ultragarsas. Tačiau reikia
atkreipti dėmesį, kad ne visais atvejais rentgenodiagnostinį
tyrimą galima pakeisti tyrimu be rentgeno spinduliuotės.
Ar tampu radioaktyvus po rentgenodiagnostinio
tyrimo?
Ne, tai neįmanoma. Rentgeno aparato skleidžiami
rentgeno spinduliai, patekę į paciento kūną, nesukuria
jokių medžiagų, kurios galėtų skleisti jonizuojančiąją
spinduliuotę, o patys yra sugeriami arba išspinduliuojami. Todėl pacientas, kuriam atliktas rentgenodiagnostinis
tyrimas, netampa radioaktyvus, o rentgeno spinduliai susidaro tik veikiant rentgeno aparatui.
Ar aš galiu likti rentgeno aparato patalpoje, kai
mano vaikui atliekamas rentgenodiagnostikos tyrimas?
Rentgenodiagnostikos tyrimo metu tyrimą atliekantys
darbuotojai gali paprašyti artimųjų likti rentgenodiagnostikos aparato patalpoje, kad vaikui būtų ramiau ir jeigu jį reikia palaikyti. Tuo atveju pacientui padedantysis asmuo turi
būti informuotas apie galimą jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį jo sveikatai ir kaip jis turi elgtis tyrimo metu. Taip
pat padedančiajam asmeniui turi būti duodamos individualios apsaugos priemonės (prijuostė su apykakle).

Tyrimai

Efektinė dozė, mSv

Laikas, per kurį žmogus
gauna tokią apšvitos dozę iš
gamtinio fono

Rentgenografija (krūtinės ląstos, galūnių)

< 0,1

Kelios dienos

Tarpinės dozės

Rentgenografija (stuburo juosmens dalis, pilvas)
Kompiuterinė tomografija (galva, kaklas)

1–5

Nuo kelių mėnesių iki kelerių
metų

Didelės dozės

Kompiuterinė tomografija (krūtinės ląsta, pilvas)
Širdies angiografija
Tyrimas su bario koše

5–20

Nuo 2 iki 8 metų

Dozės
Mažos dozės
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Kompiuterinė tomografija
Kompiuterinė tomografija – tai rentgenodiagnostinis
tyrimas, kai atkuriami vidaus organų ir audinių skerspjūvių
vaizdai, kuriuos vėliau galima spausdinti. Tiriant gaunami
vaizdai yra aiškesni ir atvaizduoja daugiau nei įprastinės
rentgeno nuotraukos (pavyzdžiui, krūtinės ląstos ir kt.).
Įprastiniai rentgeno aparatai pateikia dvimatį, o kompiuterinės tomografijos – trimatį vaizdą.

4 pav. Kompiuterinės
tomografijos nuotrauka

5 pav.
Kompiuterinis tomografas

2 lentelė. Rentgenografinių krūtinės ląstos tyrimų skaičius, kuriuos
atlikus pacientas gautų tokią pačią apšvitos dozę, kaip ir kompiute
rinės tomografijos tyrimų metu
KT tyrimas
Galva
Kaklas
Stuburas
Krūtinės ląsta
Pilvas

Vidutinė efektinė
dozė (mSv)

Rentgenografinių
krūtinės ląstos tyrimų
skaičius

2
3
6
8
10

100
150
300
400
500

Ar skiriasi kompiuterinės tomografijos ir įprastų
rentgenodiagnostinių tyrimų apšvitos dozės?
Taip. Įprastinės rentgenografijos metu padaroma viena
nuotrauka, o rentgeno spinduliuotė į paciento kūną patenka
iš vienos pusės, be to, išlaikymo (ekspozicijos) trukmė yra gerokai trumpesnė. Atliekant kompiuterinę tomografiją, rentgeno vamzdžiui besisukant apie ligonio kūną, apšvita gaunama iš visų pusių vienodai, todėl patiriama apšvitos dozė
yra gerokai didesnė. Apšvitos dozė (efektinė), paciento gauta kompiuterinės tomografijos tyrimo metu, gali svyruoti
nuo 1 iki 20 mSv. Tokią dozę iš gamtinio fono žmogus gauna
per 1–8 metus. Pavyzdžiui, kompiuterinės tomografijos dubens tyrimo metu yra gaunama iki 10 mSv efektinė dozė, o
tai atitinka 500 krūtinės ląstos rentgenodiagnostinių tyrimų.
2 lentelėje pateikiama, kiek rentgenografinių krūtinės ląstos
tyrimų reikia atlikti, kad pacientas gautų tokią pat apšvitos
dozę, kaip ir kompiuterinės tomografijos tyrimo metu.
Koks kompiuterinės tomografijos tyrimų skaičius yra
pavojingas sveikatai?
Nėra nustatyto leistino tyrimų skaičiaus, tačiau apšvitos
dozės, kurias gauna žmogus atliekant kompiuterinės tomografijos tyrimą, – vienos didžiausių rentgenodiagnostikoje.
Žinoma, kad jos priklauso nuo tyrimo trukmės, tiriamosios
srities ir kitų tyrimo charakteristikų. Tam tikrų kompiuterinės tomografijos tyrimų metu yra suleidžiama kontrastinės
medžiagos. Šiuo atveju paciento kūnas gali būti skenuojamas keletą kartų, taigi apšvitos dozė gerokai padidėja. Prieš
paskirdamas tyrimą gydytojas privalo paaiškinti, kokia numatyto tyrimo nauda ir rizika. Tačiau net ir pakartotinai
atliekamas tyrimas, suteikiantis daugiau naudos nei žalos,
yra laikomas pagrįstu.

Intervencinės radiologijos procedūros
Operacijos, kai naudojama speciali rentgeno įranga
(angiografai, intervencinės radiologijos sistemos, aparatai
su C formos rėmu ir kt.), vadinamos intervencinėmis radiologinėmis procedūromis. Tokios procedūros gali trukti ilgai, todėl pacientų gaunamos apšvitos dozės gali būti labai
didelės.

6 pav. Intervencinė procedūra

Kokios galimos neigiamos intervencinių procedūrų
pasekmės?
Intervencinių procedūrų metu gali būti nudeginama
oda (1 iš 10 000 atvejų) ar kilti kitų komplikacijų. Įleidžiant
kateterį į kraujagysles, jo judėjimas kūne stebimas rentgeno aparatu, todėl operacija gali užtrukti iki kelių valandų,
o kartais ir ilgiau, tad apšvitos dozė ir neigiamų pasekmių
tikimybė didėja. Gydytojams, atliekantiems tokias procedūras, patariama dirbti kuo greičiau ir tiksliau. Tačiau
būtina pabrėžti, kad, rentgeno įrangą naudojant intervencinėms radiologinėms procedūroms, išvengiama itin
sudėtingų ir komplikacijomis gresiančių operacijų.

7 pav.
Chirurginis
C lankas
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Branduolinė medicina
Branduolinė medicina – sritis, kurioje gydymui ir diagnostikai naudojami specialūs cheminiai junginiai – radiofarmakologiniai preparatai. Juose yra radionuklidų, pavyzdžiui,
skydliaukės vėžiui gydyti naudojamas 131I radionuklidas.
Branduolinei medicinai taip pat priskiriami medicininiai ir
biomedicininiai moksliniai tyrimai, kai naudojami radiofarmakologiniai preparatai.
Ar per branduolinės medicinos procedūras pacientas
tampa radioaktyvus?
Procedūros metu į paciento organizmą suleidžiama
radiofarmakologinių preparatų, todėl jis laikinai tampa radioaktyvus. Visos branduolinės medicinos procedūros paremtos radionuklidų savybe kauptis tam tikrose organizmo
vietose. Kadangi skirtingi radionuklidai kaupiasi skirtinguose organuose, gydytojai gali nustatyti įvairių organų ligas,
pavyzdžiui, radioaktyvusis technecis (Tc-99m) kaupiasi kauluose, smegenyse, plaučiuose, kepenyse ir blužnyje, širdyje.

Jei esu radioaktyvus, ar galiu pakenkti aplinkiniams
ar savo šeimos nariams?
Lietuvoje pacientas, gydytas radiofarmakologiniais preparatais, iš medicinos įstaigos išrašomas, kai radionuklido kiekis
organizme neviršija teisės aktų nustatytų lygių. Siekiant šeimos narius ir aplinkinius apsaugoti nuo papildomos apšvitos,
pacientui išvykstant iš medicinos įstaigos duodama radiacinės saugos instrukcija, kurioje nurodyta, kiek laiko ir kokių apribojimų teks laikytis. Pacientui rekomenduojama riboti bendravimą su vaikais ir nėščiomis moterimis, namie naudotis tik
individualiais stalo įrankiais ir indais, rankšluosčiais ir patalyne,
miegoti atskiroje lovoje, nesilankyti masinio žmonių susibūrimo vietose, gerti daug skysčių (rekomenduojama 1,5–2 l per
dieną) ir pan. Kiek laiko (dieną, savaitę ar ilgiau) žmogus bus
radioaktyvus ir turės laikytis instrukcijoje nurodytų priemonių,
priklauso nuo gydant naudoto radionuklido.

8 pav. Technecis (Tc-99m) –
branduolinėje medicinoje
dažniausiai naudojamas
9 pav. SPECT (vieno (pavienių) fotono (-ų)
radionuklidas
emisijos tomografijos) įranga

Kas yra pozitronų emisijos tomografija (PET)?
Pozitronų emisijos tomografija (PET) – vienas iš naujausių diagnostikos metodų, kai, fiksuojant radioaktyviųjų medžiagų susikaupimą paciento organizme, galima
įvertinti funkcinius vidaus organų pakitimus. PET suteikia
galimybę matuoti, vaizduoti ir palyginti biologinių metabolinių procesų intensyvumą bei kraujotaką įvairiose
organizmo ir organų vietose, stebėti jų kitimus. Atliekant
PET tyrimus ligą galima diagnozuoti (užfiksuoti vykstantį
patologinį procesą) labai anksti ir nedelsiant taikyti jai gydyti būtinas priemones.
Šiuolaikinis pozitronų emisijos tomografas komplektuojamas kartu su kompiuteriniu tomografu, taigi vieno
tyrimo metu gaunamas bendras PET ir kompiuterinio tomografo tyrimo vaizdas, kuris leidžia gydytojui radiologui
gauti funkcinę ir anatominę informaciją apie tiriamą sritį
bei tiksliai nustatyti ligos židinį.

10 pav.
PET kompiuterinis
tomografas

Dažniausiai PET tyrimas naudojamas onkologinių
(krūties, smegenų, plaučių, žarnyno, prostatos ir kitiems
navikams nustatyti, jų progresavimui vertinti, metastazių
paieškai ir t. t.), rečiau – kardiologinių (širdies kraujotakos
ir audinių pažeidimui (po infarkto) nustatyti) ir neurologinių ligų (smegenų kraujotakai ir metaboliniam aktyvumui
vertinti, Alzheimerio ir Parkinsono ligoms, išsėtinei sklerozei, išeminiam kraujotakos sutrikimui, šoninei amiotrofinei
sklerozei, Hantingtono ligai nustatyti) diagnostikai.
Atliekant PET tyrimus pacientui suleidžiama radiofarmakologinio preparato, kurio sudėtyje yra trumpaamžio,
t. y. greitai skylančio, radionuklido. PET tyrimams naudojami radionuklidai ne tik greitai skyla, bet ir pasižymi unikalia savybe – jie yra ląstelių procesuose dalyvaujančių
medžiagų atitikmenys. Pavyzdžiui, fluorodeoksigliukozė
(F-18 FDG), kaip gliukozės, kuri yra mūsų organizmo energijos ir maisto šaltinis, atitikmuo, yra dažniausiai onkologijoje naudojamas PET radiofarmakologinis preparatas,
kurio sudėtyje yra radionuklido F-18. Gliukozės apykaita
naviko ląstelėse aktyvesnė nei sveikuose audiniuose, taigi
radionuklidas F-18 kaupiasi tose organizmo vietose, kur
sunaudojama daugiau gliukozės. Šis reiškinys naudojamas navikams ar metastazėms nustatyti.

Ar radiofarmakologiniai preparatai kenkia sveikatai?
Branduolinėje medicinoje naudojamos radioaktyviosios
medžiagos yra kenksmingos organizmui, tačiau, gydant ar
diagnozuojant, gaunama nauda būna kur kas didesnė nei
patiriama žala. Beje, tiriant naudojami gana nedideli radioaktyviųjų medžiagų kiekiai, todėl jaudintis nėra jokio pagrindo.

Ką daryti, jei po branduolinių medicinos procedū
rų reikia išvykti į kitą valstybę?
Kertant valstybės sieną, paciento organizme po gydymo likusius radionuklidus gali užfiksuoti jonizuojančiosios
spinduliuotės detektoriai. Pasienio pareigūnams reikia pasakyti, kad buvo atlikta branduolinės medicinos procedūra, ir pateikti tai patvirtinantį dokumentą (pažymą duoda
gydžiusi medicinos įstaiga).

Ką daryti, kad radioaktyvioji medžiaga kuo greičiau
pasišalintų iš organizmo?
Šiuo atveju patariama gerti daug skysčių, kad radiofarmakologinis preparatas greičiau pasišalintų natūraliu būdu,
t. y. su šlapimu, seilėmis ir prakaitu. Dėl konkrečių priemonių
reikėtų pasitarti su procedūrą atliekančiais darbuotojais.

Kiek laiko po branduolinės medicinos procedūros
rekomenduojama vengti nėštumo?
Rekomendacijos dėl laikotarpio, kurio metu pacientėms
reikėtų vengti nėštumo, pateiktos 3 lentelėje. Nurodytu laikotarpiu rekomenduojama vengti nėštumo net ir tada, kai
taikomas mažesnis nei nurodyta radionuklido aktyvumas.

5
3 lentelė. Lietuvoje naudojami radionuklidai ir rekomenduojamas
nėštumo vengimo laikotarpis
Radionuklidas
ir jo forma

Gydoma liga

Aktyvumas, Laikotarpis,
MBq
mėnesiais

I-jodidas

Tirotoksikozė

800

4

I-jodidas

Skydliaukės vėžys

6 000

4

Sr-chloridas

Kaulų metastazės

150

24

Limfoma

4 000

12

131

131

89

Y-Zevalin

90

Ar apšvitos dozė, paciento gaunama diagnostinės
branduolinės medicinos procedūros metu, yra didesnė už
dozę, gaunamą atliekant rentgenodiagnostinį tyrimą?
Palyginimui pateikiamos tipinės rentgenodiagnostinių ir
kompiuterinės tomografijos tyrimų bei branduolinės medicinos procedūrų metu gaunamos apšvitos dozės (4 ir 5 lentelės).
Akivaizdu, kad atliekant rentgenografinius tyrimus gaunamos apšvitos dozės yra mažesnės nei kompiuterinės tomografijos tyrimų ar branduolinės medicinos procedūrų metu.

4 lentelė. Rentgenodiagnostinių tyrimų metu gaunamos efektinės dozės
Tyrimas
Kaukolės*
Krūtinės ląstos*
Dubens*
Kompiuterinė tomograma:
• galvos
• stuburo
• krūtinės ląstos
• dubens

Efektinė dozė, mSv
0,01–01
0,02–0,06
0,7–8
2
6
8
10

*Atliekant šiuos tyrimus dažniausiai daromos kelios skirtingų projekcijų
nuotraukos. Tada skaičiuojant apšvitą skirtingų projekcijų metu gautos
apšvitos dozės sudedamos.

5 lentelė. Diagnostinių branduolinės medicinos procedūrų metu gau
namos efektinės dozės
Procedūra
Smegenų
Kaulų
Inkstų
Širdies
Plaučių perfuzija

Efektinė dozė, mSv
6,7
4,4
2,3
8,6
2

Spindulinė terapija
Spindulinė terapija – gydymas jonizuojančiąja spinduliuote, kai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis įvedamas į naviką arba arti jo (brachiterapija) arba kai švitinama jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniui esant 50 cm
ir didesniu atstumu nuo žmogaus kūno paviršiaus (išorinė
spindulinė terapija). Naudojant spindulinės terapijos metodus, gydomi galvos, kaklo, smegenų, krūties, prostatos,
odos ir kiti navikai.
Ar po spindulinės terapijos procedūrų pacientas
tampa radioaktyvus?
Šiuo atveju žmogus netampa radioaktyvus, išskyrus atskirus brachiterapijos atvejus, kai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai į organizmą implantuojami laikinai arba visam laikui (pavyzdžiui, prostatos vėžiui gydyti naudojamos
I-125 „sėklos“, kurios po implantacijos kūne lieka visą gyvenimą, tačiau radioaktyvioji medžiaga (I-125) nuolat skyla, jos
aktyvumas mažėja).
Kitų brachiterapijos procedūrų metu specialios adatos,
kurių viduje yra jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai
(pavyzdžiui, iridis), įvedamos į organizmą ir po tam tikro laiko ištraukiamos. Šitaip gydomi gimdos kaklelio, prostatos,
stemplės ir kiti navikai.
Ar skiriasi rentgenodiagnostinių tyrimų ir spinduli
nės terapijos procedūrų metu gautos apšvitos dozės?
Atliekant spindulinės terapijos procedūras, siekiama
sunaikinti vėžines ląsteles, todėl apšvitos dozės gali būti
gerokai didesnės negu darant rentgenodiagnostinius tyrimus. Šiuo atveju svarbiausia – išgelbėti gyvybę, todėl pacientas gauna kaip tik tokią dozę, kokios reikia vėžinėms
ląstelėms sunaikinti.
Ar spindulinės terapijos procedūros yra saugios?
Taip, nes naudojamą ypač modernią įrangą prižiūri kvalifikuoti specialistai (gydytojai, medicinos fizikai ir pagalbiniai

11 pav.
Linijinis
greitintuvas

12 pav.
Brachiterapijos
įranga

darbuotojai), kurie nuolatos tobulinasi ir gilina profesines
žinias. Milijonai onkologinėmis ligomis sergančių pacientų
visame pasaulyje gydomi spindulinės terapijos įranga.
Koks galimas šalutinis spindulinės terapijos gydy
mo poveikis?
Šalutinis poveikis priklauso nuo gydymo metodo ir
gautos apšvitos dozės. Dažniausiai po kelių terapijos seansų pacientai gali pajusti šleikštulį, pykinimą, švitinimo
vietoje gali paraudonuoti oda, imti slinkti plaukai. Kai kas
skundžiasi, kad nuolatos džiūsta burna (gydant galvos,
kaklo navikus), jaučia deginimą plaučiuose (gydant plaučius) ir kt.
Ar galiu dar kartą susirgti vėžiu dėl taikytos spindu
linės terapijos procedūros?
Suaugusiesiems tikimybė dar kartą susirgti vėžiu dėl gydymo spinduline terapija yra labai maža. Vaikams ši tikimybė didesnė, nes jų gyvenimo laikotarpis yra ilgesnis ir jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui jie gerokai jautresni.

6

Nėščiosios ir vaikai
Vaikams kasmet atliekama vis daugiau tyrimų ir procedūrų, kurių metu jie patiria apšvitą. Spinduliuotės poveikiui vaikai yra labiau jautrūs, todėl tokios procedūros ir
tyrimai turi būti pagrįsti, turėti aiškią klinikinę motyvaciją
ir teikti didesnę naudą nei žalą.
Ypatingas dėmesys skiriamas ir nėščiųjų radiacinei saugai užtikrinti. Atliekant bet kurią procedūrą ar tyrimą, kurio
metu naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, moteris gydytojui turi pasakyti apie nėštumą arba esant įtarimui – įsitikinti, kad ji tikrai nesilaukia, nes jonizuojančiajai spinduliuotei vaisius yra daug jautresnis nei vaikas ar suaugęs žmogus.
Daugeliu atvejų patariama neatlikti tokių tyrimų ar procedūrų nėštumo laikotarpiu arba pakeisti juos kitais tyrimais (ultragarsu, magnetiniu rezonansu), nebent tas tyrimas ar procedūra yra būtini.
Ar besilaukiančiai moteriai galima atlikti bran
duolinės medicinos procedūras? Kokių apribojimų po
procedūrų turėtų laikytis maitinančios motinos?
Jeigu besilaukiančiai moteriai tokią procedūrą atlikti
būtina, jai turi būti pasakyta, kokias pasekmes vaisiui gali
sukelti gauta apšvita. Kai yra tikimybė, kad vaisius gaus didelę apšvitą, su nėščiąja reikia aptarti, nutraukti nėštumą
ar ne, tačiau tai priklauso nuo savitų gydymo aplinkybių:
kokia procedūra buvo atlikta, kuris organas tirtas ar gydytas, ir labai svarbi aplinkybė – kurį nėštumo mėnesį atlikta
branduolinės medicinos procedūra.
6 lentelė. Informacija apie kūdikių maitinimo apribojimus krūtimi
maitinančioms moterims, kurioms buvo atliktos branduolinės medi
cinos procedūros
Maitinančiai
moteriai skirtas
aktyvumas, MBq
18
F-FDG
400
99m
Tc-koloidas
200
99m
Tc-DTPA
500
99m
Tc-MAA
200
99m
Tc-MAG 3
350
99m
Tc-MDP arba HDP
900
400 (ramybės
99m
Tc-MIBI
testas) + 1 100
(streso testas)
99m
Tc-pertechnetatas
200
(skydliaukės scintigrafija)
123
I-MIBG
370
123
I-natrio jodidas
20
131
I-natrio jodidas
200
(pašalinus skydliaukę)
Radiofarmako
loginis preparatas

Informacija apie
kūdikių maitinimą
Nemaitinti kūdikio 1 val.
Nėra
Nėra
Nemaitinti kūdikio 13 val.
Nėra
Nemaitinti kūdikio 1 val.
Nemaitinti kūdikio 4 val.
Nemaitinti kūdikio 26 val.
Nemaitinti kūdikio 22 val.
Nemaitinti kūdikio 6 val.
Maitinimo nutraukimas

Ką turėčiau žinoti apie kompiuterinės tomografi
jos tyrimą nėštumo metu?
Kompiuterinės tomografijos tyrimai nėštumo metu
nėra draudžiami, tačiau jei tyrimą galima atlikti įranga be
jonizuojančios spinduliuotės, vertėtų rinktis jį.
Galvos, krūtinės, įvairių galūnių kompiuterinės tomografijos tyrimai besilaukiančiai moteriai gali būti atliekami, nes
tiesiogine rentgeno spinduliuote vaisius nėra veikiamas.
Atliekant dubens tyrimus turi būti kruopščiai įvertinta
tyrimo būtinybė ir alternatyvūs diagnostikos būdai (magnetinis rezonansas, ultragarsas), nes šio tyrimo metu vaisius yra
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apšvitinamas tiesiogine rentgeno spinduliuote. Tačiau jei gydytojas, įvertinęs rizikos veiksnius, nusprendžia, kad tirti yra
būtina, turi būti dedamos visos pastangos tyrimą atlikti taip,
kad vaisius gautų kuo mažesnę apšvitą.
Ar rentgenodiagnostinius tyrimus galima atlikti
kūdikiams? Ar tai nepakenks ateityje?
Gydytojas, skirdamas šį tyrimą, privalo įvertinti galimą
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį. Tyrimo nauda turi
būti didesnė už žalą. Visus dominančius klausimus privalote
aptarti su gydančiuoju gydytoju, kuris geriausiai žino kūdikio būklę ir gydymo būtinumą.
Kokie yra papildomi reikalavimai spindulinės tera
pijos procedūrai, jeigu moteris laukiasi?
Spindulinės terapijos procedūros, kurių metu apšvitinama
pilvo sritis, neturi būti atliekamos nėščiosioms arba moterims,
kurios švitinimo metu gali būti nėščios, išskyrus tuos atvejus,
kai klinikiniu požiūriu tokios procedūros yra neišvengiamos.
Apie nėštumą moteris būtinai turi pasakyti gydančiajam gydytojui. Jeigu dėl nėštumo ji nėra tikra, tai pirmiau
reikia įsitikinti, kad moteris nesilaukia.
Ar Lietuvoje nustatyti vaikams rekomenduojami
rentgenodiagnostikos procedūrų apšvitos lygiai?
Taip, Lietuvoje tokie lygiai yra nustatyti. Lietuvos Res
publikos sveikatos apsaugos ministras patvirtino Reko
menduojamus medicininės apšvitos lygius, taikomus medicininių diagnostinių ir gydymo procedūrų, kurioms naudojama
jonizuojančioji spinduliuotė, metu (Žin., 2013, Nr. 8-335).
7 lentelė. Rekomenduojami vaikų apšvitos rentgenografijos metu lygiai
Rekomenduojama
Rekomenduojama dozės
paviršinė įėjos dozė, mGy ir ploto sandauga, Gy·cm2
Amžius,
Krūtinės Kaukolė Pilvas Krūtinės Kaukolė Pilvas
metai ląsta
ląsta
PA AP / PA LAT AP
PA
AP / PA LAT AP
1
0,06
0,8 0,4 0,3
0,05
0,2 0,16 0,3
5
0,07
1,0 0,5 0,4
0,06
0,29 0,26 0,8
10
0,08
1,3 0,6 0,6
0,08
0,35 0,27 1
15
0,09
1,5 0,65 0,7
0,1
0,41 0,38 1,2
AP – priekinė-užpakalinė projekcija, LAT – šoninė projekcija,
PA – užpakalinė-priekinė projekcija
8 lentelė. Rekomenduojami vaikų apšvitos rentgenodiagnostikos pro
cedūrų, atliekamų kompiuteriniu tomografu, metu lygiai
Rekomenduojama dozės ir ilgio
Tyrimas Amžius,
metai
sandauga, mGy·cm
1
570
5
630
Galva
10
650
15
830
Daugiau informacijos galite gauti Radiacinės saugos centre,
tel. (8 5) 236 1936, mob. tel. 8 698 10 328, el. paštu rsc@rsc.lt arba interneto svetainėje www.rsc.lt, taip pat regioniniuose Radiacinės saugos
centro skyriuose: Kaune, tel. (8 37) 33 37 60, Klaipėdoje, tel. (8 46) 38 33 08,
Šiauliuose, tel. (8 41) 39 36 52.
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