Kaip teisingai atrinkti ir pristatyti kraujo
ėminį biologinės dozimetrijos tyrimams?
 Prieš paimant kraujo mėginį
būtina susisiekti su RSC dėl mėginio
priėmimo.
 Periferinį kraują iš žmogaus rankos
venos paimti gali tik medicinos
darbuotojas, turintis leidimą šiai
procedūrai atlikti.
 Naudoti
vienkartinius
sterilius
hermetiškus mėgintuvėlius su ličio
heparinu. Paėmus kraujo, reikia tolygiai
paskirstyti antikoaguliantą kelis kartus
apverčiant mėgintuvėlį. Tyrimui atlikti
reikia mažiausiai 10 ml kraujo.

2 × 5 ml

 Kartu su kraujo mėginiu perduoti
užpildytą mėginio klausimyną bei
pasirašytą Asmens informavimo ir
sutikimo formą.
 Kraujo mėginius būtina laikyti 18–
24°C temperatūroje neilgiau nei 72 val.
nuo kraujo paėmimo.
 Kraujo ėminys pakuojamas į trigubą pakuotę:
1 – mėginys;
2 – pirma pakuotė – sandarus
plastikinis indas;
3 – skysčius sugerianti medžiaga;
4 – antra pakuotė – sandarus
konteineris / užlydomas plastikinis
maišas;
5 – tvirta išorinė gabenimo talpa;
6 – medžiagos pavadinimas
(biologinė medžiaga, kategorija B,
ženklas;
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 RSC, palaikydamas tarptautinę iniciatyvą dėl
klinikinio biologinės dozimetrijos taikymo, dalyvauja
TATEN‘os koordinuotų tyrimų projekte 2011–2016 m.
„Biologinės dozimetrijos stiprinimas šalyse narėse:
esamų metodų tobulinimas ir bendradarbiavimo tarp
institucijų skatinimas“, 2014 m. kartu su Klaipėdos
universitetine ligonine (KUL) inicijavo pirmąjį ryšio
tarp spindulinės terapijos pacientų patiriamų ūmių ir
vėlyvųjų spindulinių reakcijų pasireiškimo dažnio ir
radiojautrumo taikant citogenetinius metodus tyrimą
Lietuvoje.

 RSC, siekdamas ir toliau plėtoti savo
veiklą radiojautrumo tyrimų srityje, 2017
m. įsitraukė į TATENA koordinuotų tyrimų
2017–2021 m. projektą „MEDBIODOSE:
Biologinės dozimetrijos metodų taikymas
spindulinėje terapijoje, branduolinėje
medicinoje, diagnostikoje ir intervencinėje
radiologijoje“. Įgyvendinant šį projektą
kartu su KUL ir Nacionaliniu vėžio institutu
citogenetiniais metodais tiriama galima
sąsaja tarp vėžinėmis ligomis sergančių
žmonių radiojautrumo ir spindulinės
terapijos gydymo sukeltų šalutinių reakcijų
vystymosi.

Adaptuota iš: „Per kraują
plintančių
infekcijų
prevencijos darbo vietoje
metodinės rekomendacijos“,
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centras, 2014

7 – Atsakingo asmens vardas
pavardė ir kontaktiniai duomenys.


Papildomas Išorinės pakuotės žymėjimas –
„SKUBŪS DIAGNOSTINIAI MĖGINIAI – NEUŽŠALDYTI
IR NENAUDOTI RENTGENO SPINDULIUOTĖS“. Šis
įspėjimas turi atsispindėti ir siuntą lydinčiuose
dokumentuose.

Dėl reikiamos rūšies mėgintuvėlių kraujui
atrinkti, mėginio lydimųjų dokumentų
pavyzdžių ar kitų klausimų, prašome kreiptis į
biologinę dozimetriją Lietuvoje atliekančią
įstaigą – RSC.
Vilnius, 2018

 siekiant stiprinti profesinės apšvitos stebėseną,
nuo 2015 m. (RSC direktoriaus 2015 m. liepos 24 d.
įsakymu Nr. V-53) Lietuvoje privaloma apšvitą
patiriantiems darbuotojams atlikti citogenetinį
tyrimą, jeigu vieno individualiosios dozimetrijos
matavimo metu išmatuota darbuotojo viso kūno
išorinės apšvitos dozė viršija 50 mSv;
 biologinės dozimetrijos atlikimas numatytas
Valstybiname gyventojų apsaugos branduolinės ar
radiologinės avarijos atveju plane.

Biologinė dozimetrija leidžia nustatyti apšvitą
jonizuojančiąja spinduliuote ir įvertinti jos dozę
naudojant biologinius žymenis. Šis apšvitos
nustatymo būdas tapo neatsiejama parengties
branduolinėms ar radiologinėms avarijom dalimi, nes:

medicinos darbuotojams padeda suskirstyti
nukentėjusiuosius į grupes pagal patirtos apšvitos
dydį ir identifikuoti asmenis, kuriems reikia skubios
medicininės pagalbos;

gydytojams padeda prognozuoti galimas
pasekmes sveikatai ir parinkti tinkamą gydymą, nes
jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos sukelti
gyvybei pavojingi klinikiniai simptomai pasireiškia tik
po tam tikram laiko tarpo (savaitės, mėnesių).

STANDARTINĖ BIOLOGINĖS DOZIMETRIJOS TYRIMO
EIGA TAIKANT CITOGENETINĮ METODĄ

AVARINĖS APŠVITOS VERTINIMAS

Fizikinė
dozimetrija

Termoliuminiscen
cinė dozimetrija,
kiti fizikiniai
matavimai

Biologinė
dozimetrija

Klinikinis
vertinimas

Citogenetinė
dozimetrija: DIC,
FISH,
mikrobranduoliai,
γH2AX ir kt.

Pykinimas,
viduriavimas,
limfocitų kiekis
kraujyje, odos
reakcijos ir kt.

Atliekant biologinę dozimetriją dažniausiai yra
taikomi citogenetiniai metodai, kuriais nustatoma
žmogaus periferinio kraujo limfocitų chromosomoms
padaryta žala.

Jonizuojančioji spinduliuotė DNR molekulėje gali
sukelti dvigrandžių trūkių, dėl kurių susiformuoja
chromosomų pažaidos (dicentrinės chromosomos,
chromosomų translokacijos, mikrobranduoliai ir kt.),
o padidėjęs jų dažnis gali lemti vėžinius susirgimus ar
paveldimas ligas.
Chromosomų pažaidų kiekis yra proporcingas
gautai jonizuojančiosios spinduliuotės dozei.

Citogenetiniai metodai yra pakankamai jautrūs ir
leidžia nustatyti apšvitą nuo 0.1 iki 5 Gy. Pagal
citogenetinių pažaidų pasiskirstymą ląstelėse taip pat
galima nustatyti, ar žmogus patyrė viso kūno ar jo
dalies apšvitą.
Dicentrinių chromosomų analizė laikoma
biologinės dozimetrijos „auksiniu standartu“, nes šio
tipo chromosomų pažaidos pasižymi didžiausiu
specifiškumu
jonizuojančiosios
spinduliuotės
poveikiui. Kadangi tokio tipo chromosomų pažaidos
yra nestabilios (jų skaičius mažėja ląstelėms
dalijantis), šis metodas skirtas ūmiai apšvitai, kuri
patirta ne seniau nei prieš 6 mėnesius, nustatyti.
Praeityje patirtai apšvitai (iki 10 metų senumo)
nustatyti naudojamas stabilių, po daugybės ląstelių
pasidalijimų išliekančių chromosomų pažaidų –
translokacijų
analizės
metodas
taikant
fluorescencinę in sito hibridizaciją (FISH).
BIOLOGINĖ DOZIMETRIJA LIETUVOJE
Radiacinės saugos centras (RSC), stiprindamas
šalies parengtį radiologinėms ir branduolinėms
avarijoms, 2013 m. remiamas Tarptautinės atominės
energijos agentūros (TATENA) ir Sveikatos apsaugos
ministerijos
įdiegė
citogenetinius
metodus
jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitai ir biologiniam
poveikiui
vertinti:
dicentrinių
chromosomų,
chromosomų translokacijų, mikrobranduolių ir
chromosomų trūkių G2 ląstelės ciklo fazėje analizės.
Per pastaruosius penkerius veiklos metus RSC daug
dėmesio
veiklos– apšvitos
kokybei jonizuojančiąja
užtikrinti bei
Biologinėskyrė
dozimetrija
reglamentuoti:
spinduliuote nustatymas ir kiekybinis dozės
 įvertinimas
dirbama pagal
LST EN
ISO 9001
standarto
naudojant
biologinius
parametrus.
reikalavimus
citogenetinių
tyrimųtaikomi
atlikimo
Dažniausiaiatitinkančią
dozimetrijos
tikslams
procedūrą
ir 7 darbometodai,
instrukcijas;kuriais nustatoma
citogenetiniai
 chromosomomoms
parengtos kraujo ėminių
biologinės
dozimetrijos
padaryta
žala. Chromosomų
tyrimams
gabenimo ir siuntimo
pažaidų rinkimo,
kiekis žymėjimo,
yra proporcingas
gautai
rekomendacijos,
medicinos
jonizuojančiosiosskirtos
spinduliuotės
dozei.darbuotojams,
dalyvausiantiems reaguojant į avarijas;

Nuo 2015 m. Lietuva yra parengties ir reagavimo į
didelio mąsto ekstremalias situacijas Europos regiono
biologinės dozimetrijos tinklo RENEB narė, dalyvauja
tinklo palyginamuosiuose tyrimuose bei įvairaus lygio
parengties patikrinimo pratybose.
Šiandien Lietuva turi galimybę ne tik patenkinti
nacionalinius poreikius biologinės dozimetrijos
metodais nustatant avarinę apšvitą, bet ir suteikti
kitoms šalims ar gauti iš RENEB techninę pagalbą.

