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5
4 lentelė. Rentgenodiagnostinių tyrimų metu gaunamos
efektinės dozės

Tyrimas
kaukolės*
krūtinės ląstos*
dubens*
kompiuterinė tomograma:
• galvos
• stuburo
• krūtinės ląstos
• dubens

Efektinė dozė, mSv
0,01–0,1
0,02–0,06
0,7–8
2
6
8
10

* Dažniausiai, atliekant šiuos tyrimus, daromos kelios skirtingų
projekcijų nuotraukos. Tada, skaičiuojant apšvitą, skirtingų
projekcijų metu gautos apšvitos dozės sudedamos.

5 lentelė. Diagnostinių branduolinės medicinos procedūrų metu
gaunamos efektinės dozės

Procedūra
smegenų
kaulų
inkstų
širdies
plaučių perfuzija

Efektinė dozė, mSv
6,7
4,4
2,3
8,6
2

Akivaizdu, kad, atliekant rentgenografinius tyrimus,
gaunamos apšvitos dozės yra mažesnės nei kompiuterinės
tomografijos tyrimų ar branduolinės medicinos procedūrų
metu.

Spindulinė terapija
Spindulinė terapija – gydymas jonizuojančiąja spinduliuo
te, kai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis įvedamas į navi
ką arba arti jo (brachiterapija), arba kai švitinama jonizuojan
čiosios spinduliuotės šaltiniui esant 50 cm ir didesniu atstumu
nuo žmogaus kūno paviršiaus (išorinė spindulinė terapija).
Naudojant spindulinės terapijos metodus, gydomi galvos, kak
lo, smegenų, krūties, prostatos, odos ir kiti navikai.
Ar po spindulinės terapijos procedūrų pacientas
tampa radioaktyvus?
Šiuo atveju žmogus netampa radioaktyvus, išskyrus atski
rus brachiterapijos atvejus, kai jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniai į organizmą implantuojami laikinai arba visam laikui
(pvz.: prostatos vėžiui gydyti naudojamos I-125 „sėklos“, kurios
po implantacijos kūne lieka visą gyvenimą, tačiau radioakty
vioji 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. Taip gydomi gimdos kaklelio, prostatos,
stemplės ir kiti navikai.
Ar skiriasi rentgenodiagnostinių tyrimų ir spindulinės terapijos procedūrų metu gautos apšvitos dozės?
Atliekant spindulinės terapijos procedūras, siekiama
sunaikinti vėžines ląsteles, todėl apšvitos dozės gali būti
gerokai didesnės negu darant rentgenodiagnostinius tyri
mus. Šiuo atveju svarbiausia – išgelbėti gyvybę, todėl pa

Nėščiosios ir vaikai
Vaikams kasmet atliekama vis daugiau tyrimų ir proce
dūrų, kurių metu jie gauna 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 sau
gai užtikrinti. Atliekant bet kurią procedūrą ar tyrimą, kur
naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, moteris gydytojui
turi pasakyti apie nėštumą arba esant įtarimui – įsitikinti,
kad ji tikrai nesilaukia, nes jonizuojančiajai spinduliuotei
vaisius yra žymiai jautresnis nei vaikas ar suaugęs žmogus.
Daugeliu atvejų patariama neatlikti tokių tyrimų ar
procedūrų nėštumo laikotarpiu arba pakeisti juos kitais ty

Jeigu besilaukiančiai moteriai tokią procedūrą atlikti
būtina, jai turi būti pasakyta, kokias pasekmes vaisiui gali
sukelti gauta apšvita. Kai yra tikimybė, kad vaisius gaus di
delę apšvitą, su nėščiąja reikia aptarti, nutraukti nėštumą
ar ne, tačiau tai priklauso nuo savitų gydymo aplinkybių:
kokia procedūra buvo atlikta, kuris organas tirtas ar gydy
tas, ir labai svarbi aplinkybė – kuris buvo nėštumo mėnuo
atliekant branduolinės medicinos procedūrą.
Po gydymo radioaktyviuoju jodu I-131 krūtimi maiti
nančiai motinai patariama kūdikio nemaitinti mažiausiai
3 savaites, o jei diagnostikai buvo naudotas technecis-99m –
12 valandų. Konkretų laikotarpį nurodo gydytojas radiologas.

Ką turėčiau žinoti apie kompiuterinės tomografijos
tyrimą nėštumo metu?
Kompiuterinės tomografijos tyrimai nėštumo metu
nėra draudžiami, tačiau jei tyrimą galima atlikti su įranga
be jonizuojančiosios spinduliuotės, vertėtų rinktis jį.
Galvos, krūtinės, įvairių galūnių kompiuterinės tomogra
fijos 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 (magne
tinis rezonansas, ultragarsas), nes šio tyrimo metu vaisius yra
apšvitinamas tiesiogine rentgeno spinduliuote. Tačiau jei gy
dytojas, įvertinęs rizikos veiksnius, nusprendžia, kad tirti yra
būtina, turi būti dedamos visos pastangos tyrimą atlikti taip,
kad vaisius gautų kaip įmanoma 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 priva
lote aptarti su gydančiuoju gydytoju, kuris geriausiai žino
kūdikio būklę ir gydymo būtinumą.

Linijinis greitintuvas

Brachiterapijos įranga

cientas 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 pa
galbinis personalas), kurie nuolatos tobulinasi ir gilina pro
fesines žinias. Milijonai onkologinėmis ligomis sergančių
visame pasaulyje gydomi spindulinės terapijos įranga.
Koks galimas šalutinis spindulinės terapijos gydymo poveikis?
Šalutinio poveikio atsiradimas priklauso nuo gydymo me
todo ir gautos apšvitos dozės. Dažniausiai po kelių terapijos
seansų pacientai gali pajusti šleikštulį, pykinimą, oda šviti
nimo vietoje gali paraudonuoti, imti slinkti plaukai. Kai kas
skundžiasi, kad nuolatos džiūsta burna (gydant galvos, kaklo
navikus), jaučia deginimą plaučiuose (gydant plaučius) ir kt.
rimais (ultragarsu, magnetiniu rezonansu), nebent tas tyri
mas ar procedūra yra būtini.
Kokie yra papildomi reikalavimai spindulinės terapijos 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 besilaukiančiai moteriai galima atlikti branduolinės medicinos procedūras? Kokių apribojimų po procedūrų turėtų laikytis maitinančios motinos?

Tyrimas

krūtinės ląstos
kaukolės
stuburo juos
mens dalis
stuburo krūti
nės dalis
pilvas, intraveni
nė urografija ir
cholecistografija
dubuo
klubo sąnarys

Rekomen Rekomenduo
Poveikio duojama pa jama dozės ir
kryptis viršinė įėjos ploto sandau
dozė, mGy
ga, Gy·cm2
0,3
1,7

0,2
0,3

AP/PA

4

0,65

LAT
AP
LAT
AP
LAT

3
10
20
6
10

0,7
1,5
5
3
4

AP

5

3

AP
AP

5
5

3
1,6

PA
LAT

AP – priekinė–užpakalinė projekcija, LAT – šoninė pro
jekcija, PA – užpakalinė–priekinė projekcija
Daugiau informacijos galite gauti Radiacinės saugos
centre, tel. (85) 236 1936, mob. tel. 8 698 10 328, el. paštu
rsc@rsc.lt arba interneto svetainėje http://www.rsc.lt, taip
pat regioniniuose Radiacinės saugos centro skyriuose: Kau
ne, tel. (8 37) 33 37 60, Klaipėdoje, tel. (8 46) 38 33 08 ir
Šiauliuose, tel. (8 41) 39 36 52.
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Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis

TURINYS

4 p.

Pacientų radiacinė sauga medicinoje
Tobulėjant medicinos technologijoms su jonizuojančią
ja spinduliuote, užtikrinti radiacinę saugą tampa vis svar
biau. Kai kurių išsivysčiusių šalių gyventojai nuo medicini
nių tyrimų ir procedūrų, kuriuose naudojama jonizuojan
čioji spinduliuotė, per metus gauna tokią pat apšvitą, kaip
ir nuo gamtinio jonizuojančiosios spinduliuotės fono. Tokią
apšvitą lemia didesnės šiuolaikinės diagnostikos ir naujų
gydymo technologijų panaudojimo galimybės, atsiradusios
ir pakeitusios senesnius, ne tokius veiksmingus metodus.
Tačiau nemažą įtaką gyventojų apšvitai daro nepagrįstas ir
neoptimalus šių technologijų panaudojimas. Pacientai pa
tiria didesnę apšvitą nei reikėtų diagnozei nustatyti.
Radiacinės saugos centras, siekdamas kiek įmanoma
sumažinti pacientų apšvitą, renka informaciją apie medi
cinos įstaigose atliekamus rentgenodiagnostinius tyrimus,
įvertina pacientų apšvitą įvairių tyrimų metu, ją analizuoja
ir, esant reikalui, teikia medicininės apšvitos mažinimo re
komendacijas. Lietuvoje patvirtinti rekomenduojami rent
genografinių tyrimų apšvitos lygiai, kurių turi laikytis medi
cinos įstaigos, pateikti 6 lentelėje.
Radiacinės saugos centro specialistai pradėjo rinkti
duomenis iš medicinos įstaigų apie vaikų nuo 0 iki 15 metų
apšvitos dozes, atliekant rentgenodiagnostinius tyrimus.
Remiantis gautais duomenimis, bus siekiama nustatyti to
kių tyrimų rekomenduojamus apšvitos lygius vaikams.
Kad medicinos įstaigoms būtų lengviau laikytis nusta
tytų apšvitos lygių, Radiacinės saugos centras, pasinau
dojęs Europos Komisijos leidiniu „Europos diagnostinių
rentgenografijos vaizdų kokybės kriterijų rekomendacijos“,
parengė rekomendacijas, kurių tikslas – pasiekti, kad rent
genodiagnostiniai tyrimai būtų atliekami, esant pagrįstai
mažai paciento apšvitos dozei, ir būtų gauta pakankama
vaizdo kokybė diagnozei nustatyti.

Radiacinės
saugos
centras

.
RADIACINE SAUGA

5 p.

Pristatome septintąjį Radiacinės sau
gos centro informacinio biuletenio nu
merį, skirtą problemoms ir klausimams,
susijusiems su pacientų radiacinės saugos
užtikrinimu, atliekant diagnostines ir tera
pines medicinines procedūras su jonizuo
jančiosios spinduliuotės šaltiniais. Biulete
nyje daug dėmesio skiriama nėščiosioms
ir vaikams, kurie jonizuojančiosios spin
duliuotės poveikiui yra jautresni nei kiti
asmenys.
Daugeliui iš mūsų teko susidurti su
jonizuojančiąja spinduliuote naudojama
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medicinos įstaigose tyrimams atlikti. Nors
personalas, atliekantis tokius tyrimus, su
teikia reikiamą informaciją, dažnas iš mūsų
nedrįsta arba tiesiog nežino, kaip ir ko dar
galima paklausti specialistų, kad įsitikin
tume, jog, atlikus rentgenodiagnostinius,
kompiuterinės tomografijos tyrimus, spin
dulinės terapijos ar kitas procedūras, žalin
go sveikatai jonizuojančiosios spinduliuo
tės poveikio bus išvengta.
Taigi šiame biuletenyje specialistai
atsako į klausimus, kuriuos užduoda pa
cientai ir jų artimieji, norėdami sužinoti,
kaip jonizuojančioji spinduliuotė veikia jų
organizmą, kokią įtaką sveikatai turi speci
finė diagnostinė ar terapinė procedūra, ir į
daugelį kitų.

Spindulinė terapija

Pacientas ir radiacinė sauga

5 p.

Nėščiosios ir vaikai

Apie ką pirmiausia pagalvojate išgir
dę žodį radiacija? Apie atominę elektrinę,
Pacientų radiacinė sauga
rentgeno kabinetą medicinos įstaigoje
medicinoje
ar apie mobiliojo telefono skleidžiamas
bangas? Beje, radiacinės saugos specia
listai siūlo vartoti terminą jonizuojančioji
spinduliuotė ir nuramina, kad mobilusis
Daugiau informacijos apie
telefonas veikia priimdamas ir siųsdamas
pacientų radiacinę saugą
radijo bangas, o ne naudodamas gama ar
galite rasti:
rentgeno spinduliuotę, todėl jonizuojan
čiosios spinduliuotės ten nerasite ir mo
bilusis telefonas nėra jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinis.
Tarptautinė atominės energijos
Su jonizuojančiąja spinduliuote žmo
agentūra (TATENA)
http://www.iaea.org
gus dažniausiai susiduria medicinos įstai
goje, kai šeimos gydytojas siunčia atlikti
1HZVIURPWKH'LYLVLRQRI1XFOHDU3RZHU
rentgenodiagnostinį tyrimą (dantų, ma
9RO1R0DUFK
TATENA specializuotoje
mografijos, kompiuterinės tomografijos ir
svetainėje „Pacientų radiacinė
t.KWWSZZZLDHDRUJ1XFOHDU3RZHU
t.). Tačiau jonizuojančiosios spinduliuo
sauga“
tės šaltiniai medicinoje naudojami ne tik
http://rpop.iaea.org
diagnostikai, bet ir terapijai, pvz., gydant
sergančiuosius onkologinėmis ligomis.
Šiuo atveju jonizuojančiosios spinduliuo
tės šaltiniais (linijiniais greitintuvais, bra
Vaikų radiologijos asociacija
chiterapijos įranga, radiofarmakologiniais
http://www.pedrad.org
preparatais (jų sudėtyje yra radioaktyvių
jų medžiagų) ir kt.) siekiama sunaikinti
x Making progress toward
1
vėžio ląsteles.
nuclear power
INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION
Jonizuojančiosios spinduliuotės pa
Tarptautinė radiologinės saugos
x Message from the Director
2
ICRP ref:
4844-8409-7033
naudojimas teikia
vertingos
informacijos
komisija
Released May 5, 2011
http://www.icrp.org/
ligai nustatyti ir įgalina taikyti veiksmin
2
x Infrastructure

6 p.
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gus gydymo metodus, tačiau tokių medi
cininių procedūrų metu pacientai patiria
apšvitą jonizuojančiąja spinduliuote.
Net ir mažos apšvitos dozės gali sukelti
įvairius genetinius pažeidimus, padidin
ti riziką susirgti vėžiu ir kitomis ligomis.
Didėjant gautai apšvitos dozei, didėja ir
susirgimų tikimybė, kuri priklauso nuo
paciento amžiaus apšvitos metu ir kitų
veiksnių. Todėl, prieš atliekant tokį tyrimą
ar procedūrą, šeimos gydytojas ir gydyto
jas radiologas pacientą privalo supažin
dinti su jonizuojančiosios spinduliuotės
poveikiu sveikatai. Taip pat šie gydytojai
vaisingo amžiaus moters turi paklausti ar
ji nesilaukia, o kai diagnostikai arba tera
,661
pijai bus naudojami radiofarmakologiniai

Making Progress toward
Nuclear Power

ICRP Main Commission Meeting

x Supporting nuclear power April 17-21, 2011 – Seoul, Korea
5
plants

The Main Commission of the International Commission on Radiological Protection

(ICRP) met in Seoul, Korea, April 17 – 21, 2011.
x INPRO
7

The ICRP Statement on Tissue Reactions was approved, and released through

Diagnostinis tyrimas, naudojant
jonizuojančiąją spinduliuotę

2
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Panoraminis dantų
rentgeno aparatas

Rentgenografinis aparatas

Rentgenodiagnostika
Turbūt kiekvienam iš mūsų yra darę plaučių rentgeno
nuotrauką. Tai yra vienas iš daugelio rentgenodiagnostinių
tyrimų, kuriuos šeimos gydytojai skiria pacientams, siekda
mi nustatyti įtariamą susirgimą. Bet ar kada susimąstėte,
kokia įranga yra naudojama šiems tyrimams ir kokį poveikį
jūsų organizmui sukelia šios įrangos skleidžiama jonizuo
jančioji spinduliuotė (šiuo atveju rentgeno)?
Kas yra rentgeno spinduliuotė?
Rentgeno spinduliai yra elektromagnetinių bangų kilmės,
kaip ir regimoji šviesa, bet pasižymi kitokiomis ypatybėmis.
Svarbus skirtumas – rentgeno spinduliai prasiskverbia pro
žmogaus kūną, ir naudojant specialią įrangą, gaunami vidaus
organų ar jų pakitimų vaizdai (pvz. rentgeno nuotraukos).
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, aki
vaizdaus žalingo poveikio nedaro, tačiau, kaip jau minėta,
nekenksmingos apšvitos nėra.
Kokia įranga naudojama rentgenodiagnostiniams
tyrimams atlikti?
Rentgenodiagnostinė įranga yra labai įvairi: rentgeno
grafijos, mamografijos, kompiuterinės tomografijos, intra
oraliniai ir panoraminiai dantų bei kiti aparatai. Tačiau visus
sieja viena bendra savybė – jie skleidžia rentgeno spindu
liuotę. Šios įrangos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis
yra rentgeno vamzdis.
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad, norint užtikrinti tinkamą
atliekamų tyrimų kokybę, būtinas visos naudojamos įran
gos (rentgenodiagnostinio aparato, filmų ryškinimo įrengi
nių, priemonių vaizdui apdoroti ir gauti bei kt.) suderina
mumas. Ši įranga privalo atitikti nustatytus reikalavimus
ir turi būti periodiškai tikrinama bei prižiūrima atitinkamą
kvalifikaciją turinčių specialistų.
Kokia įranga bus naudojama konkrečiam rentgenodia
gnostiniam tyrimui, priklauso nuo daugelio veiksnių (įtaria
mo susirgimo, srities, kurią ruošiamasi tirti, ir pan.). Galuti
nį sprendimą dėl įrangos naudojimo, atsižvelgęs į tyrimo
teikiamą naudą ir galimus kenksmingus veiksnius, priima
gydytojas radiologas.
Ar rentgenodiagnostiniai tyrimai saugūs?
Dauguma rentgenodiagnostinių tyrimų akivaizdaus
neigiamo poveikio organizmui nesukelia. Pavyzdžiui, atlie
kant įprastinius krūtinės ląstos, galvos, dubens, pilvo, pe
ties ar galūnių rentgeno tyrimus yra gaunama labai maža

preparatai – ar ji nesilaukia ir ar nemaitina krū
timi.
Taigi, siekiant užtikrinti paciento radiacinę sau
gą, svarbu, kad visos procedūros ir tyrimai, naudo
jant jonizuojančiąją spinduliuotę, būtų atliekami
pagrįstai. Būtina tinkamai apmokyti darbuotojus,
laikytis visų radiacinę saugą reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimų ir tyrimą ar procedūrą atlikti
tik tada, kai jų negalima pakeisti kitais (be jonizuo
jančiosios spinduliuotės). Nereikia pamiršti, kad
pacientas visada turi teisę siūlomos procedūros ar
tyrimo atsisakyti.

apšvita, kurią žmogus gauna nuo gamtinio jonizuojančios
spinduliuotės fono (kosminės spinduliuotės, statybinių
medžiagų, maisto ir t. t.) per kelias ar keliolika dienų. Esant
tokiam jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui, vėžinių ir
genetinių pakitimų tikimybė yra labai maža, tačiau jos at
mesti negalima.
Pasaulinėje praktikoje žinoma atvejų, kai po ilgų ir sudė
tingų operacijų, kai buvo naudojama rentgeno spinduliuotė,
ar daug kartų iš eilės pakartojus kompiuterinės tomografijos
tyrimus, buvo pastebėti akivaizdūs rentgeno spinduliuotės
padariniai (odos nudegimai, plaukų nuslinkimas ir kt.).
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos gyventojai nuo gamtinio
fono patiria 2,4 mSv apšvitą per metus, 1 lentelėje pateik
ta pacientų gaunama apšvita įvairių rentgenodiagnostinių
procedūrų metu ir laikas, per kurį tokia apšvita gaunama
nuo gamtinio fono.
1 lentelė. Rentgenodiagnostinių procedūrų metu pacientų gaunamos apšvitos ir apšvitos, gaunamos nuo gamtinio fono, palyginimas.

Tyrimai

Laikas, per kurį
Efektinė
žmogus gauna
dozė,
tokią apšvitos dozę
mSv
nuo gamtinio fono

Mažos dozės
Rentgenografija
• krūtinės ląstos
• galūnių

< 0,1

Kelios dienos

Tarpinės dozės
Rentgenografija
• stuburo juosmens
dalis
• pilvas
Kompiuterinė tomo
grafija
• galva
• kaklas

1–5

Nuo kelių mėnesių
iki kelerių metų

nostinį tyrimą galima pakeisti tyrimu be rentgeno spin
duliuotės.

Kompiuterinė tomografija

2 lentelėje pateikiama kiek rentgenografinių krūtinės
ląstos tyrimų reikia atlikti, kad pacientas gautų tokią pat ap
švitos dozę kaip ir kompiuterinės tomografijos tyrimo metu.

Kompiuterinė tomografija – tai rentgenodiagnostinis
tyrimas, kai atkuriami vidaus organų ir audinių skerspjūvių
vaizdai, kuriuos vėliau galima spausdinti. Kompiuterinės

Ar tampu radioaktyvus po rentgenodiagnostinio
tyrimo?
Ne, tai neįmanoma. Rentgeno aparato skleidžiami rent
geno spinduliai, patekę į paciento kūną, nesukuria jokių
medžiagų, kurios galėtų skleisti jonizuojančiąją spindu
liuotę. Todėl pacientas, kuriam atliktas rentgenodiagnosti
nis tyrimas, netampa radioaktyvus, o rentgeno spinduliai
susidaro tik veikiant rentgeno aparatui.

2 lentelė. Rentgenografinių krūtinės ląstos tyrimų skaičius,
kuriuos atlikus, pacientas gautų tokią pačią apšvitos dozę kaip ir
kompiuterinės tomografijos tyrimų metu.

KT tyrimas

Kompiuterinės tomografijos
nuotrauka

Kompiuterinis tomografas

tomografijos metu gaunami vaizdai yra aiškesni ir atvaiz
duoja daugiau nei įprastinės rentgeno nuotraukos (pvz.,
krūtinės ląstos ir kt.). Įprastiniai rentgeno aparatai pateikia
dvimatį, o kompiuterinės tomografijos – trimatį vaizdą.
Gydytojams tai padeda lengviau nustatyti vėžinius, širdies,
kraujagyslių ir kitus susirgimus.
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 ge
rokai trumpesnė. Atliekant kompiuterinę tomografiją, rent
geno vamzdžiui besisukant apie ligonio kūną, apšvita gau
nama iš visų pusių vienodai, todėl gaunama apšvitos dozė
yra gerokai didesnė. Apšvitos dozė (efektinė), paciento gauta
kompiuterinės tomografijos tyrimo metu, gali svyruoti nuo
1 iki 20 mSv. Tokią dozę žmogus gauna nuo gamtinio fono
per 1–8 metus. Pavyzdžiui, kompiuterinės tomografijos du
bens tyrimo metu yra gaunama iki 10 mSv efektinė dozė, o
tai atitinka 500 krūtinės ląstos rentgenodiagnostinių tyrimų.

Vidutinė
efektinė
dozė (mSv)

Rentgenografinių
krūtinės ląstos
tyrimų, skaičius

galva

2

100

kaklas

3

150

stuburas

6

300

krūtinės ląsta

8

400

pilvas

10

500

dubuo

10

500

krūtinės ląsta
(plaučių embolija)

15

750

Koks kompiuterinės tomografijos tyrimų skaičius
sveikatai yra pavojingas?
Nėra nustatyto leistino tyrimų skaičiaus, tačiau apšvi
tos dozės, kurias gauna žmogus atliekant kompiuterinės
tomografijos tyrimą, vienos didžiausių rentgenodiagnos
tikoje. Žinoma, kad jos priklauso nuo tyrimo trukmės, ti
riamosios srities ir kitų tyrimo charakteristikų. Tam tikrų
kompiuterinės tomografijos tyrimų metu yra suleidžiama
kontrastinė medžiaga. Šiuo atveju paciento kūnas gali būti
skenuojamas keletą kartų, taigi apšvitos dozė gerokai padi
dėja. Prieš paskirdamas tyrimą, gydytojas privalo paaiškinti,
kokią numatytas tyrimas duos naudą ir kokią riziką. Tačiau
net ir pakartotinai atliekamas tyrimas, suteikiantis daugiau
naudos nei žalos, yra laikomas pagrįstu.

kateterį į kraujagysles, jo judėjimas
kūne stebimas rentgeno aparatu,
todėl operacija gali užtrukti iki kelių
valandų, o kartais ir ilgiau, tad apšvi
tos dozė ir neigiamų pasekmių tiki
mybė didėja. Gydytojams, atliekan
tiems tokias procedūras, patariama
dirbti kuo greičiau ir tiksliau.

Intervencinė procedūra

Branduolinė medicina
Branduolinė medicina – sritis, kai gydymui ir diagnosti
kai naudojami specialūs cheminiai junginiai – radiofarma
kologiniai preparatai, kurių sudėtyje yra radionuklidų (pvz.,
skydliaukės vėžiui gydyti naudojamas 131I radionuklidas).
Branduolinei medicinai taip pat priskiriami medicininiai
ir biomedicininiai moksliniai tyrimai, kai naudojami radio
farmakologiniai preparatai.
Ar per branduolinės medicinos procedūras pacientas tampa radioaktyvus?
Procedūros metu radiofarmakologiniai preparatai sulei
džiami į paciento organizmą, todėl jis laikinai tampa radioak
tyvus. Visos branduolinės medicinos procedūros paremtos
radionuklidų savybe kauptis tam tikrose organizmo vietose.
Kadangi skirtingi radionuklidai kaupiasi skirtinguose orga
nuose, gydytojai gali nustatyti įvairių organų ligas, pavyz
džiui, radioaktyvusis technecis (Tc-99m) kaupiasi kauluose,
smegenyse, plaučiuose, kepenyse ir blužnyje, širdyje.
Jei esu radioktyvus, ar galiu pakenkti aplinkiniams
ar savo šeimos nariams?
Lietuvoje pacientas, gydytas radiofarmakologiniais pre
paratais, iš medicinos įstaigos išrašomas, kai radionuklido
kiekis organizme neviršija teisės aktų nustatytų lygių. Nuo
papildomos apšvitos siekiant apsaugoti šeimos narius
ir aplinkinius, pacientui išvykstant iš medicinos įstaigos
duodama radiacinės saugos instrukcija, kurioje nurodyta,
kiek laiko ir kokių apribojimų teks laikytis. Pacientui reko
menduojama nebūti šalia vaikų ir nėščiųjų, nesinaudoti vi
suomeniniu transportu, nesilankyti žmonių sambūriuose:
koncertuose, teatruose, kavinėse, kino teatruose. Namie
patartina naudotis atskirais stalo įrankiais, indais, rankš
luosčiais, patalyne, miegoti atskiroje lovoje, tualete laikytis
ypatingos švaros. Kiek laiko (dieną, savaitę ar ilgiau) žmo

5–20

Nuo kelių iki kelerių
metų

Ar žinojote, kad įvairių operacijų metu naudojama
speciali rentgeno įranga (angiografai, intervencinės radi
ologijos sistemos, aparatai su C formos rėmu ir kt.), skirta
operacijos procesui valdyti. Operacijos, kai yra naudoja
ma minėta įranga, vadinamos intervencinėmis radiologi
nėmis procedūromis. Tokios procedūros gali trukti ilgai,

todėl pacientų gaunamos apšvitos dozės gali būti labai
didelės.
Kokios galimos neigiamos pasekmės po intervencinių procedūrų?
Intervencinių procedūrų metu gali būti nudeginama
oda (1 iš 10 000 atvejų) ar kilti kitų komplikacijų. Įleidžiant

Chirurginis C lankas

gus bus radioaktyvus ir turės laikytis instrukcijoje nurodytų
priemonių, priklauso nuo gydymui naudoto radionuklido.
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.
Ką daryti, kad radioaktyvioji medžiaga kuo greičiau
pasišalintų iš organizmo?
Šiuo atveju patariama gerti daug skysčių, kad radiofar
makologinis preparatas greičiau pasišalintų natūraliu būdu,
t. y. su šlapimu, seilėmis ir prakaitu. Dėl konkrečių priemonių
reikėtų pasitarti su procedūrą atliekančiais darbuotojais.
Ką daryti, jei po branduolinių medicinos procedūrų
reikia išvykti į kitą valstybę?
Kertant valstybės sieną, paciento organizme po gydy
mo likusius radionuklidus gali užfiksuoti jonizuojančiosios
spinduliuotės detektoriai. Pasienio pareigūnams reikia pa
sakyti, kad buvo atlikta branduolinės medicinos procedūra,
ir pateikti tai patvirtinantį dokumentą (pažymą duoda gy
džiusi medicinos įstaiga).
Kiek laiko po branduolinės medicinos procedūros
rekomenduojama vengti nėštumo?
Rekomendacijos dėl laikotarpio, kurio metu pacientėms
reikėtų vengti nėštumo, pateiktos 3 lentelėje.
3 lentelė. Lietuvoje dažniausiai 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

5000

4

Y (Zevalin)

limfoma

4000

12

131

131

90

Pastaba. Nurodytu laikotarpiu rekomenduojama vengti nėštumo
net ir tada, kai taikomas mažesnis, nei nurodyta, radionuklido
aktyvumas.

Intervencinės radiologinės procedūros

Didelės dozės
Kompiuterinė tomo
grafija
• krūtinės ląsta
• pilvas
Širdies angiografija
Tyrimas su bario koše

Kaip galima išvengti pakartotinių tyrimų?
Apie anksčiau atliktus rentgenodiagnostinius tyrimus vi
sada reikėtų pasakyti gydytojui, o jam paprašius – pateikti
nuotraukas.
Galite pasiteirauti gydytojo ar yra alternatyvių dia
gnostinių metodų, kai jonizuojančioji spinduliuotė ne
naudojama. Pavyzdžiui, rentgenodiagnostinius tyrimus
gali pakeisti jonizuojančiosios spinduliuotės nenaudojan
tys tyrimai – magnetinis rezonansas ir ultragarsas. Tačiau
reikia atkreipti dėmesį, kad ne visais atvejais rengenodiag

4

Technecis (Tc-99m) –
branduolinėje medicinoje
dažniausiai naudojamas
radionuklidas

SPECT (vieno fotono emisijos
kompiuterinė tomografija) įranga

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 me
dicinos procedūrų metu gaunamos apšvitos dozės:

