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1. Pagrindimas
Tobulėjant technologijoms medicina nebeįsivaizduojama be procedūrų, kurių metu
naudojama jonizuojančioji spinduliuotė. Jonizuojančiosios spinduliuotės panaudojimas suteikia
didžiulės naudos diagnozuojant ir gydant susirgimus, tačiau prieš atliekant procedūras, kurių
metu naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, būtina atsižvelgti ir į šios spinduliuotės pacientui
daromą žalą. Medicininė apšvita – pacientų apšvitinimas jonizuojančiąja spinduliuote atliekant
diagnostikos ir gydymo procedūras. Pacientų gaunama apšvita rentgenodiagnostikos,
branduolinės medicinos ir spindulinės terapijos procedūrų metu labai skiriasi ir yra įvertinama
skirtingais metodais. Pacientų gautos apšvitos medicininių rentgenodiagnostikos procedūrų
metu vertinimo metodinės rekomendacijose (toliau – Rekomendacijos) bus aptartas tik pacientų
gautos apšvitos dozių įvertinimas rentgenodiagnostikos procedūrų (rentgenografijos,
mamografijos, kompiuterinės tomografijos, rentgenoskopijos ir intervencinės radiologijos)
metu. Būtina atkreipti dėmesį, kad kiekvienais metais rentgenodiagnostikos procedūrų atliekama
vis daugiau ir visuomenės gaunama medicininė apšvita (kolektyvinė efektinė dozė) didėja.
Siekiant mažinti jonizuojančiosios spinduliuotės daromą žalą pacientams ir užtikrinti jų
radiacinę saugą medicininių procedūrų metu, kai naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, turi
būti laikomasi dviejų principų. Pirmasis yra pagrįstumo principas, kuris nusako, kad procedūra,
kai naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, pacientui gali būti atliekama tik jei pacientui
klinikinė nauda bus didesnė nei patiriama potenciali rizika. Antrasis – optimizavimo principas,
kuris reiškia, kad jonizuojančiosios spinduliuotės sukeltų pažeidimų rizika individualiai
kiekvienam pacientui turi būti kuo mažesnė. Diagnostikoje būtina užtikrinti tinkamą
diagnostinio vaizdo kokybę, todėl labai svarbu parinkti tokius rentgeno aparato parametrus, kad
būtų gautas reikiamos kokybės diagnostinis vaizdas ir pacientas gautų kiek įmanoma mažesnę
apšvitą. Apibendrinus šiuos principus galima teigti, kad, visų pirma, rentgenodiagnostikos
procedūra turi būti pagrįsta, o tada optimizuota, atsižvelgiant į diagnostinius procedūros tikslus.
Medicininė apšvita nėra ribojama, priešingai nei darbuotojų ar gyventojų apšvita, kurioms yra
nustatytos dozių ribos, tačiau turi būti laikomasi rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių
(toliau – diagnostiniai atskaitos lygiai).
Vienas iš būdų kontroliuoti pacientų gaunamą apšvitą rentgenodiagnostikos procedūrų
metu – pacientų dozimetrija. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) privalo
periodiškai įvertinti rentgenodiagnostikos procedūrų metu pacientų gautas apšvitos dozes. Už
medicininę pacientų apšvitą klinikinė atsakomybė tenka medicinos praktikui, tačiau vertinant
pacientų gautas apšvitos dozes ir optimizuojant pacientų radiacinę saugą turi būti pasitelktas
medicinos fizikas ar kitas asmuo, kompetentingas atlikti pacientų gautos apšvitos dozių
vertinimą ar teikti rekomendacijas medicininei apšvitai optimizuoti. Tik bendradarbiaujant
medicinos praktikui, medicinos fizikui ir procedūras atliekančiam personalui bus tinkamai
įvertintos pacientų gautos dozės ir optimizuotos procedūros.
Nuolatinė pacientų gautų apšvitos dozių stebėsena suteikia galimybę pastebėti įrangos
veiklos sutrikimus, optimizuoti rentgeno aparato parametrus ir nustatyti procedūros atlikimo
klaidas. Pacientų gautos apšvitos įvertinimas atliekamas registruojant pacientų ir atliekamos
procedūros duomenis, atliekant matavimus ir skaičiavimus bei gautus rezultatus lyginant su
nustatytais diagnostiniais atskaitos lygiais. Optimizuojant rentgenodiagnostikos procedūras
būtina papildomai įvertinti ir šių procedūrų vaizdo kokybę. Nustatyti diagnostiniai atskaitos
lygiai yra priemonė, padedanti nustatyti atvejus, kai procedūros atliekamos netinkamai ir jas
optimizuoti.
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Diagnostiniai atskaitos lygiai yra nacionaliniai, juos tvirtina Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministras, ir gali būti vietiniai, – individualiai nustatyti kiekvienoje ASPĮ.
Tarptautinės organizacijos rekomenduoja ASPĮ nusistatyti vietinius diagnostikos atskaitos
lygius. Nacionaliniai ir vietiniai diagnostikos atskaitos lygiai, bei jų taikymo skirtumai bus
aptariami šiame leidinyje.

2. Sąvokos ir apibrėžimai
1. Diagnostiniai atskaitos lygiai – medicininės spindulinės diagnostikos ar
intervencinės radiologijos veikloje naudojami dozių lygiai arba radiofarmakologinių preparatų
atveju – aktyvumo lygiai, nustatyti plačiai naudojamoms įrangos rūšims, naudojamoms
standartinio dydžio pacientų ar standartinio dydžio fantomų tipiniams tyrimams.
2. Dozės ir ilgio sandauga (toliau – DLP) – tai ekspozicijos matas kompiuterinės
tomografijos procedūros metu, apskaičiuojamas kompiuterinės tomografijos dozės indeksą
padauginus iš procedūros metu nuskenuoto paciento ilgio.
3. Dozės ir ploto sandauga (toliau – DAP) – spinduliuotės pluošto skerspjūvio ploto ir
vidutinės tame plote perduodamos dozės sandauga, naudojama rentgenodiagnostikoje kaip
perduotosios energijos matas.
4. Kerma (toliau – K) – netiesiogiai jonizuojančios spinduliuotės švitinamos
medžiagos masėje išlaisvintų elektringųjų dalelių pradinių kinetinių energijų suma, padalyta iš
masės. Vienetas grėjus (Gy).
5. Kompiuterinės tomografijos dozės indeksas (toliau – KTDI) – dozės profilio D(z)
integralas, padalytas iš vienetinio pjūvio storio T.
6. Medicinos praktikas – medicinos gydytojas ar kitas asmens sveikatos priežiūros
specialistas, kuris turi prisiimti klinikinę atsakomybę už individualiąją medicininę apšvitą pagal
teisės aktų reikalavimus.
7. Paciento paviršiaus įėjos dozė (toliau – PĮD) – paciento, kuriam atliekami
rentgenodiagnostikos tyrimai, sugertoji dozė apšvitos įėjos lauko centre, nustatyta ore, įskaitant
sklaidą. Vienetas grėjus (Gy).
8. Paviršiaus įėjos oro Kerma – oro Kerma, išmatuota centrinės rentgeno spindulių
pluošto ašies taške, toje vietoje kur spinduliuotė patenka į pacientą ar fantomą. Ji matuojama
grėjais (Gy).
9. Pusvertės sluoksnis (toliau – d1/2) – silpninimo sluoksnio vienkrypčio pluošto storis,
srovės tankį sumažinantis iki pusės jo vertės [1].
10. Spinduliuotės išeiga – išmatuota ore Kerma, kai yra nustatytas atstumas iki
rentgeno vamzdžio židinio ir kiti rentgeno aparato parametrai, neįskaitant išsklaidytosios
spinduliuotės, tenkanti vienam rentgeno vamzdžio srovės stiprio ir ekspozicijos trukmės
sandaugos vienetui (mA·s). Spinduliuotės išeiga Y apskaičiuojama pagal formulę.
Y

K



d2
, µGy·m2·(mA·s)-1,
 I V  tV 
I
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čia: KI – išmatuota dozės (kermos) vertė, mikrogrėjais; d – atstumas nuo rentgeno
vamzdžio židinio iki detektoriaus, metrais; IV – nustatyta vardinė srovės stiprio vertė,
miliamperais; tV – nustatyta vardinė ekspozicijos trukmė, sekundėmis.
11. Vidutinė liaukinio audinio dozė – vidutinė liaukinio audinio sugertoji dozė VLD
atliekant mamografiją, gali būti apskaičiuojama pagal formulę VLD=DgNXa; čia DgN – vidutinė
liaukos sugertoji dozė, kai ekspozicinė dozė yra 2,58·10-4 C·kg-1, o Xa – ekspozicinė dozė.

3. Pacientų gautų apšvitos dozių vertinimas
3.1. Diagnostiniai atskaitos lygiai
Diagnostinis atskaitos lygis (toliau – DAL) apibūdinamas kaip dozės lygis, taikomas
atliekant tipinį tyrimą grupei standartinio dydžio pacientų (pavyzdžiui, tam tikro svorio,
amžiaus, suspaustos krūties storio ir kt.). Nustatyti rentgenodiagnostikoje taikomą apšvitos
dozės lygį, kuris aiškiai apibrėžtų gerąją ar blogąją medicininę praktiką yra labai sudėtinga, o
kartais neįmanoma, todėl DAL naudojami medicininei apšvitai optimizuoti. Atliekant tipines
rentgenodiagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūras (toliau – procedūros), nesitikima,
kad kasdieninėje praktikoje DAL bus viršyti, ypač jei ASPĮ dirbama laikantis gerosios praktikos
rekomendacijų. Yra ne vienas atvejis, kai nustatyta, kad DAL sumažino pacientų gaunamą
apšvitą. Pavyzdžiui, Radiacinės saugos centrui 2005–2008 m. vykdant Tarptautinės atominės
energijos agentūros (TATENA) remiamą nacionalinį projektą LIT 9008 „Pacientų radiacinės
saugos optimizavimas diagnostinėje radiologijoje atliekant pacientų apšvitos dozių stebėseną“,
vidutinės pacientų gaunamos apšvitos dozės atskirų procedūrų metu sumažėjo iki 50 proc.
Vertinant pacientų gaunamą apšvitą, standartinio dydžio pacientų grupės gauta vidutinė apšvitos
dozė lyginama su DAL. Pavienio paciento gautos apšvitos dozės lyginti su DAL negalima, nes
apšvitos dozė priklauso nuo paciento individualių savybių. Vieno paciento gauta didesnė
apšvitos dozė, atliekant procedūrą, gali būti pagrįsta, o procedūra laikoma optimizuota. DAL yra
nacionaliniai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, jų privalo
laikytis visos ASPĮ, taip pat rekomenduojama patvirtinti vietinius DAL, galiojančius tik
konkrečioje ASPĮ.
Nacionaliniai DAL standartinėms procedūroms yra nustatomi atlikus didelės apimties
nacionalinius pacientų gautų apšvitos dozių tyrimus arba remiantis tarptautine patirtimi. Šis
lygis nustatomas ties standartinio dydžio pacientų grupės gautų vidutinių dozių, atliekant
standartines procedūras skirtingose ASPĮ, pasiskirstymo trečiąja kvartile. Tokiu būdu
nustatoma, kad 75 proc. šalies ASPĮ rekomenduojamas medicininės apšvitos lygis neviršijamas,
o 25 proc. ASPĮ atliekamas procedūras reikia optimizuoti. Todėl nacionalinių DAL apšvitos
dozių lygis yra pakankamai aukštas. Jei atliekant standartines procedūras nustatoma, kad
pacientų grupės gauta vidutinė apšvitos dozė didesnė už nacionalinius DAL, ir šis viršijimas
negali būti kliniškai pagrįstas, laikoma, kad pacientai gauna nepagrįstai didelę apšvitą. Pasitaiko
situacijų, kai vidutinės apšvitos dozės ASPĮ yra kur kas mažesnės nei nustatyti DAL, o tai, taip
pat, gali būti blogosios praktikos pavyzdžiu ir blogos vaizdo kokybės priežastimi. Tokius
atvejus būtina kuo skubiau ištirti ir taikyti korekcinius veiksmus optimizuojant pacientų
gaunamą apšvitą. Tarptautinės organizacijos ASPĮ rekomenduoja kasmet įvertinti pacientų
gautas apšvitos dozes tipinių procedūrų metu ir palyginti jas su nacionaliniais DAL.
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Kiekvienoje ASPĮ rekomenduojama pacientų gaunamą apšvitą optimizuoti
atsižvelgiant į turimą rentgenodiagnostikos ir vaizdo gavimo įrangą [2], bei rekomenduojama
nusistatyti vietinius DAL. Vietiniai DAL turi būti žemesni už nacionalinius DAL, o procedūrų
tipai turi būti tikslesni. Vietinius DAL reikia nustatyti dažniausiai atliekamoms procedūroms ir
procedūroms, kurių metu gaunama santykinai didelė apšvita, palyginti su kitomis procedūromis,
atliekamomis toje ASPĮ. Procedūros, kurioms ASPĮ nustato vietinius DAL, turi atitikti ASPĮ
veiklą ir būti detalesnės už nacionalinius DAL. Pavyzdžiui, nacionaliniai DAL nustato apšvitos
dozės lygį galvos tyrimams, o vietiniai DAL turi būti specializuoti: procedūra galvos
minkštiesiems audiniams tirti, procedūra galvos kaulams tirti ir pan. ASPĮ dažnai yra ne vienas
padalinys, atliekantis rentgenodiagnostikos procedūras su skirtingų gamintojų ir gamybos metų
rentgenodiagnostikos įranga, be to procedūras atlieka vis kiti rentgenodiagnostikos skyriaus
darbuotojai. Sunkumų neįmanoma išvengti kai ASPĮ yra ne vienas padalinys, skirtingai
atliekantis tas pačias procedūras, ar naudojantis skirtingų gamintojų ir skirtingų gamybos metų
rentgenodiagnostikos įrangą. Vietiniai DAL yra priemonė, padedanti kiek įmanoma suvienodinti
procedūrų atlikimo praktiką visoje ASPĮ, atsižvelgiant į geriausią praktiką ir naudojamą
skirtingą įrangą.
Analizuojant standartinio dydžio pacientų grupės gautą vidutinę apšvitos dozę, galima
pastebėti pacientų gautos apšvitos dozių pokyčius, kurių priežastimi gali būti įrangos gedimas ar
netinkamos procedūros atlikimo metodikos. Praktika parodė, kad vertinant pacientų gautą
apšvitą reikėtų atkreipti dėmesį, kokias apšvitos dozes pacientai gauna dirbant skirtingiems
darbuotojams. Yra pasitaikę atvejų, kai pacientai didesnę apšvitą gauna dirbant tam tikram
darbuotojui. Naudojant vietinius DAL galima efektyviau optimizuoti standartinio dydžio
pacientų gaunamą apšvitą.
Vadovaujantis tarptautinėmis rekomendacijomis, DAL rekomenduojama peržiūrėti kas
penkerius metus, nes per tiek laiko tobulėja medicininė įranga, naudojama programinė įranga
bei kitos priemonės vaizdui gauti.
3.2. Pacientų gautos apšvitos vertinimo periodiškumas
Lietuvoje pacientų gautos apšvitos vertinimo periodiškumas procedūrų metu nustatytas
[3, 4]. Vadovaudamasi [3, 4] reikalavimais, ASPĮ privalo įvertinti vidutinę gautą apšvitos dozę
atliekamų procedūrų metu ir vieną kartą per penkerius metus Radiacinės saugos centrui pateikti
vertinimo duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad teisės aktų reikalavimai ateityje gali keistis.
Atsižvelgiant į tarptautinių organizacijų ir kitų šalių parengtas rekomendacijas, ASPĮ
standartinio dydžio pacientų gautas apšvitos dozes turi vertinti kiekvienais metais [2].
Dažniausiai ASPĮ atliekama daug ir įvairių procedūrų, todėl vienu metu įvertinti pacientų gautas
apšvitos dozes visų ASPĮ atliekamų procedūrų metu yra neoptimalu. Rekomenduojama parengti
planą, pagal kurį kartą per penkerius metus būtų įvertintos pacientų gautos apšvitos dozės visų
ASPĮ atliekamų procedūrų, kurioms yra nustatyti DAL, metu.
3.3. Rentgenodiagnostikos procedūrų pasirinkimas
Atliekant pacientų gautos apšvitos vertinimą pasirenkamos procedūros, kurioms yra
nustatyti DAL. Taip pat rekomenduojama įvertinti pacientų gaunamą apšvitą retai atliekamų
procedūrų metu, kurias atliekant pacientai gauna santykinai didesnes apšvitos dozes. Procedūrą
galima laikyti reta, jei per 3 mėnesius nepavyksta surinkti duomenų pacientų gaunamai apšvitai
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įvertinti. Atliekant pacientų gautos apšvitos vertinimą nenaudojami senesni nei vienerių metų
duomenys.
Jei dvejuose tos pačios ASPĮ rentgenodiagnostikos kabinetuose atliekamos vienodos
procedūros, jų negalima laikyti viena procedūra ir atlikti bendrą pacientų gautos apšvitos
vertinimą, nes jos yra atliekamos naudojant skirtingą rentgenodiagnostikos įrangą.
Pasikeitus įrangos komplektacijai, protokolų parametrams ir kitiems veiksniams,
darantiems įtaką pacientų gaunamai apšvitai, rekomenduojama pacientų gautos apšvitos dozių
įvertinimą atlikti pakartotinai.
3.4. Pacientų atrankos kriterijai ir jų imties dydis
Rentgenodiagnostikos aparato tinkamų parametrų parinkimas atliekant procedūrą
priklauso nuo paciento fizinių duomenų, pavyzdžiui, atliekant rentgenografijos tyrimus – svorio,
storio ir ūgio, o atliekant mamografijos tyrimus – suspaustos krūties storio. Paprastai, siekiant
gauti tinkamos kokybės vaizdą, stambesnis pacientas gauna didesnę apšvitos dozę, nei
lieknesnis pacientas.
Rentgenografijoje, rentgenoskopijoje, KT ir intervencinėje radiologijoje DAL paprastai
nustatomi standartinio svorio pacientams sveriantiems 70±10 kg. Yra du būdai atrinkti pacientus
tinkamus vidutinei gautai apšvitos dozei minėtų procedūrų metu įvertinti.
Jeigu pacientų gautai vidutinei apšvitos dozei įvertinti renkami duomenys apie
standartinio svorio pacientams atliekamas procedūras, imties dydis turi būti nemažiau nei 20
pacientų vienai procedūrai [2].
Atliekant didelės apimties tyrimus leidžiama pacientų svorio ribas išplėsti iki 70±20 kg,
bet tada imties dydis turi būti nemažiau nei 200 pacientų vienai procedūrai. Būtina sąlyga –
vidutinis visos imties pacientų svorio vidurkis turi būti 70 ± 5 kg.
Atliekant pacienčių gautos vidutinės liaukinio audinio dozės įvertinimą mamografijos
procedūrų metu, pacientės parenkamos pagal suspaustos krūties storį, atliekant kraniokaudalinę
projekcija (CC projekcija, angl. Craniocaudal projection). Standartinis suspaustos krūties storis
yra nuo 40 iki 50 mm. Jeigu apšvitos dozei įvertinti naudojamas organinio stiklo fantomas
(PMMA fantomas), jo storis turi būti 45 mm.
Atliekant vaikų gautos apšvitos vertinimą, vaikai skirstomi pagal amžių: naujagimius,
1, 5, 10, 15 metų arba pagal svorį. Vertinant vaikų gautą apšvitą, kai vaikai skirstomi pagal
amžių, duomenys renkami atskirai apie tam tikro amžiaus vaikus. Kadangi vaikų ūgis ir svoris
labai skiriasi, vertinant vaikų gautą apšvitą procedūrų metu, rekomenduojama surinkti duomenis
apie 50-iai vaikų atliktas procedūras (kiekvienai skirtingai procedūrai). Vertinant vaikų gautą
apšvitą, kai jiems atliekami galvos tyrimai, vaikai turi būti skirstomi tik pagal amžių, dėl
kaukolės kaulų vystymosi ypatumų.
Remiantis tarptautinėmis rekomendacijomis ir moksliniais straipsniais, vaikų apšvitą
galima vertinti atsižvelgiant į vaikų svorį. Tokiu atveju galima naudoti svorio intervalus arba
DAL kreivę. Kai naudojama DAL kreivė, paprasčiau surinkti reikiamą vaikų–pacientų skaičių,
nei kiekvienai svorio grupei atskirai, todėl paprasčiau atlikti vaikų–pacientų gautos apšvitos
vertinimą. Vis dėl to pripažįstama, kad naudojant DAL kreivę, vaikų gautos apšvitos vertinimo
tikslumas yra mažesnis, dėl nedidelio vaikų–pacientų skaičiaus.
3.5. Parametrai, registruojami vertinant pacientų gautas apšvitos dozes
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Pacientų apšvitos dozių vertinimo tikslas – užtikrinti optimalias pacientų gaunamas
apšvitos dozes ir tinkamą diagnostinio vaizdo kokybę. Optimizavimo tikslu, jeigu to
nereikalauja skaičiavimo metodas, rekomenduojama registruoti naudotus rentgenodiagnostikos
aparatų techninius parametrus, nuo kurių priklauso pacientų gautos apšvitos dozės ir gauto
diagnostinio vaizdo kokybė.
Techniniai parametrai, reikalingi pacientų gautoms apšvitos dozėms įvertinti, gali būti
registruojami, matuojami arba apskaičiuojami naudojantis formulėmis. 1 lentelėje nurodyti
registruojami duomenys, išmatuojami ir apskaičiuojami dydžiai bei koeficientai, reikalingi
įvertinti paciento gautą apšvitos dozę skirtingų rentgenodiagnostikos procedūrų metu.
1 lentelė. Registruojami duomenys, išmatuojami ir apskaičiuojami dydžiai bei koeficientai,
kurių reikia įvertinti paciento gautą apšvitos dozę skirtingų rentgenodiagnostikos procedūrų
metu
Registruojami duomenys, išmatuojami ir apskaičiuojami
Rentgenodiagnostikos procedūra dydžiai bei koeficientai, kurių reikia įvertinti pacientų gautą
apšvitos dozę
Procedūros pavadinimas (registruojama)
Paciento amžius, m. (registruojama)
Paciento svoris, kg (registruojama)
Paciento lytis (registruojama)
Paciento kūno dalies storis tyrimo srityje arba atstumas tarp
židinio ir paciento, cm (matuojama)
Anodinė įtampa, kV (registruojama)
Srovės stiprio ir ekspozicijos trukmės sandauga, mA·s
Rentgenografija
(registruojama)
Naudotas
išsklaidytosios
spinduliuotės
koeficientas
(registruojama)
Spinduliuotės išeigos priklausomybė nuo anodinės įtampos,
µGy·m2·(mA·s)-1 (matuojama)
Kerma ore, mGy (matuojama)
Paciento paviršiaus įėjos dozė (PĮD), mGy (skaičiuojama)
Dozės ir ploto sandaugos matuoklio rodmenys (DAP),
Gy·cm2 (registruojama)
Paciento amžius, m. (registruojama)
Suspaustos krūties storis, mm (registruojama)
Anodinė įtampa, kV (registruojama)
Srovės stiprio ir ekspozicijos trukmės sandauga, mA·s
(registruojama)
Atstumas tarp židinio ir detektoriaus, cm (matuojama)
Mamografija
Spinduliuotės išeigos priklausomybė nuo anodinės įtampos,
µGy·m2·(mA·s)-1 (matuojama)
Taikinio ir filtro derinys (registruojama)
Naudoti g, c ir s koeficientai (registruojama)
Paviršiaus įėjos oro kerma, mGy (skaičiuojama)
Vidutinė liaukinio audinio dozė, mGy (skaičiuojama)
Kompiuterinė tomografija
Procedūros pavadinimas (registruojama)
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Rentgenoskopija ir intervencinė
radiologija

Paciento amžius, m. (registruojama)
Paciento svoris, kg (registruojama)
Paciento lytis (registruojama)
Sluoksninis ar spiralinis skenavimo režimas (registruojama)
Rodomas KTDI, mGy (registruojama)
Anodinė įtampa, kV (registruojama)
Tomografinių pjūvių skaičius ir nominalus kiekvieno iš jų
storis, mm (registruojama)
Pažymėta naudota ar nenaudota automatinė ekspozicijos
sistema (AEV) (registruojama)
Stalo poslinkis vieno apsisukimo metu, mm (registruojama)
Sluoksninis skenavimo režimas: srovės stiprio ir
ekspozicijos laiko sandaugos vertė vienai skenavimo serijai
(apskaičiuojamas sumuojant kiekvieno pjūvio srovės stiprio
ir ekspozicijos laiko sandaugos vertes), mA·s
(registruojama)
Spiralinis skenavimo režimas: srovės stiprio ir ekspozicijos
laiko
sandaugos
vertė
visai
skenavimo
serijai
(apskaičiuojamas vidutinę pjūvio srovės stiprio ir
ekspozicijos laiko sandaugos vertę padauginus iš pjūvių
skaičiaus), mA·s. (registruojama)
Jei buvo naudota automatinė ekspozicijos sistema,
skaičiavimai atliekami su realiai procedūros metu įrangos
naudota srovės stiprio ir ekspozicijos laiko sandaugos verte,
o ne verte – nustatyta prieš atliekant procedūrą
(registruojama)
Nuskenuotos paciento kūno dalies ilgis, mm (matuojama)
Fazių skaičius (registruojama)
Dozės ir ilgio sandaugos matuoklio rodmenys (DLP),
mGy·cm (registruojama arba skaičiuojama)
Procedūros pavadinimas (registruojama)
Paciento amžius, m. (registruojama)
Paciento svoris, kg (registruojama)
Paciento lytis (registruojama)
Naudoto protokolo pavadinimas (registruojama)
Didžiausia naudota anodinė įtampa, kV (registruojama)
Vaizdo didinimo režimas (registruojama)
Švietimo trukmė, min (registruojama)
Atskaitos taško Kerma ore, mGy (rekomenduojama
registruoti)
Dozės ir ploto sandaugos matuoklio rodmenys (DAP),
Gy·cm2 (registruojama)

Pagrindiniai rentgenodiagnostikos aparatų parametrai ir jų įtaka pacientų gautai
apšvitos dozei, bei diagnostinio vaizdo kokybei:
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Anodinė įtampa (U) – rentgeno spinduliuotės energiją apibūdina rentgeno vamzdžio
anodinė įtampa. Kuo didesnė ši įtampa, tuo rentgeno spinduliuotė yra skvarbesnė. Nuo anodinės
įtampos priklauso vaizdo kontrastas – kuo didesnė įtampa, tuo kontrastas blogesnis. Rentgeno
spinduliuotės spektras yra ištisinis, didinant anodinę įtampą daugėja mažos energijos rentgeno
spinduliuotės fotonų, kurie neprasiskverbia pro žmogaus kūną ir nepasiekia vaizdo imtuvo.
Mažų energijų fotonus sugeria žmogaus audiniai, o paciento gauta apšvita didėja. Todėl
rentgenodiagnostikos įrenginiuose visada naudojami filtrai, kurie nepraleidžia mažesnės
energijos rentgeno spinduliuotės fotonų. Mamografijoje ypatingai svarbu, kad anodo (taikinio) ir
filtro medžiagų derinys būtų tinkamas, nes diagnostiniai vaizdai gaunami naudojant mažų
energijų fotonus (santykinai mažas anodines įtampas). Netinkamai parinktas taikinio ir filtro
derinys turės įtakos vaizdo kokybei ir paciento gautai apšvitos dozei.
Srovės stiprio ir laiko sandauga (PIt) – rentgeno spinduliuotės kiekybės matas yra
rentgeno vamzdžio srovės stipris ir srovės tekėjimo laikas, dar vadinamas mAs. Kuo didesnė
srovės stiprio ir laiko sandauga, tuo rentgeno spinduliuotė intensyvesnė ir generuojama daugiau
rentgeno spinduliuotės fotonų. Paciento gauta apšvitos dozė tiesiogiai proporcinga srovės stiprio
ir laiko sandaugai.
Lauko dydis – pacientui atliekant procedūrą, turi būti individualiai parinkta apšvitos
sritis. Kuo didesnė sritis apšvitinama, tuo pacientas gauna didesnę apšvitos dozę, todėl neturi
būti apšvitintas didesnis paciento paviršiaus plotas, nei reikia diagnozei nustatyti. Atliekant
rentgenografijos, rentgenoskopijos ir intervencinės radiologijos procedūras apšvitos sritį
apibūdina apšvitos lauko sąvoka, ji parodo kokio dydžio paviršiaus plotas bus apšvitintas. KT
apšvitos sritį apibrėžia skenuojamo tūrio ilgis.
Fazė – atliekant KT, fazė yra vienas tiriamos srities nuskenavimas. Jeigu atliekant
tyrimą ta pati sritis apšvitinama kelis kartus, laikoma, kad procedūra sudaryta iš kelių fazių,
pavyzdžiui, jeigu pacientas tos pačios procedūros metu vieną kartą nuskenuotas nesuleidus
kontrasto, ir vieną kartą – suleidus kontrastą, registruojama, kad procedūrą sudarė dvi fazės.
Protokole turi būti pažymėta, kiek fazių sudarė vieną procedūrą. Tai svarbu norint teisingai
įvertinti pacientų gautas apšvitos dozes. Jei procedūros metu rentgenodiagnostikos aparato
parametrai kinta (anodinė įtampa, žingsnis ir pan.), laikoma, kad vieną fazę sudaro kelios sekos.
Pavyzdžiui, vieną galvos procedūrą dažnai sudaro dvi sekos: viena – kaukolės pamatui ir kita –
likusiai galvos daliai.
3.6. Standartinio dydžio pacientų grupės gautos apšvitos dozių įvertinimo
bendrieji reikalavimai
Pacientų gautoms apšvitos dozėms įvertinti naudojami duomenys surašyti 1 lentelėje.
Pacientų gautai apšvitai įvertinti skirtingų rentgenodiagnostikos procedūrų metu naudojami
skirtingi dydžiai:
1) rentgenografijoje naudojama paviršiaus įėjos dozė (toliau – PĮD) ir / arba dozės ir
ploto sandauga (toliau – DAP);
2) mamografijoje naudojama vidutinė liaukinė dozė (toliau – VLD);
3) KT naudojama dozės ir ilgio sandauga (toliau – DLP) ir/arba KTDI;
4) rentgenoskopijoje ir intervencinėje radiologijoje naudojama DAP ir švietimo laikas.
Pagrindinis pacientų gautos apšvitos vertinimo tikslas – nustatyti, ar vidutinė apšvitos
dozė, gaunama standartinio dydžio pacientų grupei atliekant procedūras, neviršija DAL. 4, 5, 6
ir 7 skyriuose pateiktos pacientų gautų apšvitos dozių skirtingų rentgenodiagnostikos procedūrų
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metu apskaičiavimo metodikos, pateikiami duomenų rinkimo ir pacientų gautų apšvitos dozių
įvertinimo protokolų pavyzdžiai.
Tais atvejais, kai įvertinta pacientų grupės vidutinė apšvitos dozė yra lygi ar viršija,
nors ir nedaug DAL, yra laikoma, kad atliekamos procedūros yra neoptimizuotos ir būtina imtis
korekcinių veiksmų. Kai pacientų grupės apšvitos dozė yra mažesnė už DAL, turi būti
apskaičiuota standartinė paklaida S x :
Sx 



,

(1)

N

čia:  – standartinis nuokrypis, N – imties dydis;
Jeigu vidutinė apšvitos dozė pridėjus 1,96 Sx viršija DAL, laikoma, kad vidutinės dozės
viršija DAL ir reikia atlikti korekcinius veiksmus. Atlikus korekcinius veiksmus atliekamas
pakartotinis standartinio dydžio pacientų gautų apšvitos dozių rentgenodiagnostikos procedūrų
metu įvertinimas.

4. Pacientų gautos apšvitos įvertinimas rentgenografijos procedūrų metu
Pacientų gautas apšvitos dozes rentgenografijos procedūrų metu galima įvertinti dviem
būdais:
1) apskaičiuojant paviršiaus įėjos dozę;
2) išmatuojant dozės ir ploto sandaugos vertę dozės ir ploto sandaugos matuokliu.
4.1. Paviršiaus įėjos dozės įvertinimo metodika
Spinduliuotės išeigos priklausomybė nuo antodinės įtampos apskaičiuojama
Norint apskaičiuoti paviršiaus įėjos dozę, reikia žinoti spinduliuotės išeigos
priklausomybę nuo antodinės įtampos. Ji matuojama atliekant kokybės kontrolės bandymus arba
klinikinės dozimetrijos metu. Spinduliuotės išeiga – tai kerma, išmatuota ore atstumu d
(neatsižvelgiant į išsklaidytąją spinduliuotę), tenkanti vienam rentgeno vamzdžio srovės stiprio
ir ekspozicijos trukmės sandaugos vienetui (mA·s). Kerma matuojama rentgeno spinduliuotės
srauto centrinės ašies taške atstumu d (dažniausiai 1 m) tarp židinio ir detektoriaus, medicininėje
praktikoje naudojamų anodinių įtampų intervale nuo 50 iki 120 kV (kas 10 kV), atsižvelgiant į
naudojamus filtrus. Spinduliuotės išeiga Y apskaičiuojama pagal 1 formulę kiekvienai
matavimuose naudotai įtampos vertei:
Y (d ) 

K (d )
,
I V  tV

(2)

čia: Y(d) – spinduliuotės išeiga, mGy·m2·(mA·s)-1; K(d) – išmatuota Kermos vertė,
atstumu d tarp židinio ir detektoriaus, mGy; IV – nustatyta vardinė srovės stiprio vertė, mA; tV –
nustatyta vardinė ekspozicijos trukmė, s.
Spinduliuotės išeigos priklausomybė nuo įtampos pavaizduojama grafiškai.
Naudojantis nubrėžta kreive arba šios kreivės lygtimi patogu nustatyti spinduliuotės išeigą bet
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kuriai anodinei įtampai, naudotai atliekant rentgenografijos procedūrą. Spinduliuotės išeigos
priklausomybės nuo anodinės įtampos kreivės pavyzdys pateiktas 1 paveiksle.
70

2

Spinduliuotės išeiga, μGy·m /mAs

60

50

0,1 mm Cu
fi l tra s
0,2 mm Cu
fi l tra s
0,3 mm Cu
fi l tra s

40

30

20

10

0
40

60

80

100

120

Anodinė įtampa, kV

1 pav. Spinduliuotės išeigos priklausomybės nuo anodinės įtampos kreivė.
Paviršiaus įėjos dozė apskaičiuojama
Paviršiaus įėjos dozė (toliau – PĮD) rodo gautą paciento apšvitintos odos paviršiaus
suminę dozę. Norint apskaičiuoti PĮD, be spinduliuotės išeigos priklausomybės nuo anodinės
įtampos, taip pat turi būti žinomi pagrindiniai atliktos rentgenografijos procedūros parametrai:
anodinė įtampa (kV), srovės ir ekspozicijos trukmės sandaugos vertė PIt (mA·s), atstumas tarp
židinio ir paciento paviršiaus arba paciento storis (m). Turint visus duomenis paviršiaus įėjos
dozė apskaičiuojama:
1. Naudojantis spinduliuotės išeigos nuo anodinės įtampos kreive arba jos lygtimi
nustatoma procedūros spinduliuotės išeiga.
2. Apskaičiuojama Kerma paciento paviršiuje (KP,i), miligrėjais:

K P ,i 

Y (d )  PIt  d 2 Y (d )  PIt  d 2

d 2 FSD
d FTD  d p 2

,

(3)

čia: Y(d) – spinduliuotės išeiga atstumu d, mGy·m2·(mA·s)-1; PIt – naudota srovės
stiprio ir laiko sandaugos vertė, mAs; d – atstumas tarp židinio ir detektoriaus matuojant
spinduliuotės išeigą, m; dFSD – atstumas tarp židinio ir paciento, m; dFTD – atstumas tarp židinio
ir stalo paviršiaus, m; dp – paciento storis, m.
3. Apskaičiuojama paviršiaus įėjos dozė, mGy:
PID  K P ,i  B ,

(4)

čia: KP,i – Kerma paciento paviršiuje, mGy, B – išsklaidytosios spinduliuotės
koeficientas. Tipinės išsklaidytosios spinduliuotės koeficiento vertės, esant įvairioms anodinėms
įtampoms, kai filtras 3mm Al koeficientų verčių pavyzdžiai pateikti 2 lentelėje. 2 lentelėje
pateikti išsklaidytosios spinduliuotės koeficientai iš [5]. [5] taip pat, galima rasti išsklaidytosios
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spinduliuotės koeficientus, kai naudojami kitokie rentgenografijos aparato nustatymai, nei
pateikta 2 lentelėje.
2 lentelė. Tipinės išsklaidytosios spinduliuotės koeficiento vertės esant įvairioms anodinėms
įtampoms, kai filtras 3mm Al

Išeiga (μGy/mAs 1 m atstumu)
Pusvertės sluoksnis (mm Al)
Lauko dydis
10 cm x 10 cm
15 cm x 15 cm
20 cm x 20 cm
30 cm x 30 cm

Tipinės išsklaidytosios spinduliuotės koeficiento vertės esant įvairioms
anodinėms įtampoms, kai filtras 3mmAl
60 kVp
70 kVp
80 kVp
90 kVp
100 kVp
120 kVp
46
61
78
96
115
155
2,3
2,7
3,2
3,6
4,1
5

1,27
1,30
1,31
1,33

Išsklaidytosios spinduliuotės koeficientas
1,29
1,30
1,33
1,37
1,32
1,34
1,37
1,4
1,33
1,35
1,38
1,41
1,35
1,37
1,4
1,43

1,42
1,45
1,46
1,48

4.2. Dozės ir ploto sandaugos įvertinimo metodika
Daugelyje rentgenodiagnostikos aparatų yra instaliuoti dozės ir ploto sandaugos
(toliau – DAP) matuokliai. DAP matuoklio vertė parodoma po kiekvienos atliktos ekspozicijos.
Reikia atkreipti dėmesį, kad DAP matuoklio parodymai paprastai automatiškai neišsitrina, todėl
prieš kiekvieną ekspoziciją arba procedūrą tai reikia padaryti rankiniu būdu. Vertinant pacientų
gautą apšvitą, kai naudojamos DAP vertės, surenkamos DAP matavimų vertės ir kiti reikalingi
duomenys, apskaičiuojamas DAP verčių vidurkis, standartinė paklaida bei palyginima su DAL.
Vertinant pacientų gautą apšvitą šiuo metodu, turi būti atsižvelgta į DAP matuoklio
tikslumą. Paprastai DAP matuoklio tikslumas yra patikrinamas kokybės kontrolės bandymų
metu ir išreikštas procentiniu nuokrypiu. Apskaičiuojant galutinę DAP vertę turi būti įvertintas
DAP matuoklio verčių nuokrypis – korekcijos koeficientas. Taip pat gali būti naudojamas
galiojančiame DAP kalibravimo sertifikate nurodytas korekcijos koeficientas. Tokiu atveju
rodoma DAPR vertė apskaičiuojama, ją dauginant iš korekcijos koeficiento k (5 formulė), ir
registruojama kaip paciento gautos apšvitos vertė:
DAP  DAPR  k ,

(5)

čia: DAP – apskaičiuota dozės ir ploto sandaugos vertė, mGy·cm2; DAPR – rentgeno
įrangoje instaliuoto DAP matuoklio rodoma vertė, mGy·cm2; k – korekcijos koeficientas.
Norint tiksliau apskaičiuoti DAP vertę, galima naudotis [5] pateiktu skaičiavimo
metodu, kai atskirai įvertinami visi veiksniai, darantys įtaką DAP matuoklio matavimo
rezultatams.

***
Rekomendacijų 1 priede pateiktas duomenų rinkimo, pacientų gautai apšvitai
rentgenografijoje įvertinti, protokolo formos pavyzdys ir Rekomendacijų 2 priede pateiktas
pacientų gautos apšvitos rentgenografijoje įvertinimo protokolo formos pavyzdys. Konkrečią
protokolo formą rengia ASPĮ. Duomenų rinkimo protokolas paprastesnis, juo lengva naudotis
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asmeniui, atliekančiam procedūras ir tik registruojančiam duomenis. Pacientų gautų apšvitos
dozių vertinimo protokolas yra sudėtingesnis, jis skirtas asmeniui, atliekančiam skaičiavimus.
Šiame protokole pateikti duomenys ir rezultatai, naudojami pacientų gautai apšvitai įvertinti ir
procedūroms optimizuoti.

5. Pacientų apšvitos vertinimas mamografijos procedūrų metu
Mamografijos procedūrų metu pacientų gautos apšvitos dozės, palyginti su kitomis
rentgenodiagnostikos procedūromis, yra nedidelės, bet krūtyse esantis liaukinis audinys yra
vienas jautriausių rentgeno spinduliuotei žmogaus kūno audinių. Šio audinio svorinis
koeficientas (wT) yra net 0,12, kai, pavyzdžiui, skydliaukės 0,05, o odos tik 0,01.
Tarptautinė radiacinės saugos komisija (angl. International Commission on
Radiologiocal Protection – ICRP) ir Tarptautinė spinduliuotės vienetų ir matavimų komisija
(angl. International Commission on Radiation Units and Measurements – ICRU), vertinant
krūtų apšvitą mamografijos procedūrų metu rekomenduoja naudoti vidutinę liaukinio audinio
dozę (VLD).
5.1. VLD apskaičiavimo metodika
Kaip ir rentgenografijos procedūrų atveju, norint apskaičiuoti pacientų gautą apšvitą
turi būti išmatuota Kerma ore ir apskaičiuota spinduliuotės išeiga (skaityti: 5.1 Paviršiaus įėjos
dozės įvertinimas / Spinduliuotės išeigos priklausomybė nuo įtampos).
Norint apskaičiuoti vidutinę liaukinio audinio dozę (VLD), reikia žinoti mamografijos
procedūros metu naudotą anodinę įtampą, anodinės srovės ir laiko sandaugos vertę, taikinio ir
filtro derinį, suspaustos krūties storį, pusvertės sluoksnio storio matavimų rezultatus ir
spinduliuotės išeigos priklausomybę nuo anodinės įtampos. Pacientų gauta apšvita
apskaičiuojama:
1. naudojantis spinduliuotės išeigos nuo anodinės įtampos kreive arba jos lygtimi
nustatoma procedūros spinduliuotės išeiga;
2. apskaičiuojama Kerma paciento paviršiuje (KP,i, miligrėjais) naudojant formulę:
Y (d )  PIt  d L  d ats 
,
(d L  d p ) 2
2

K P ,i 

(6)

čia: Y(d) – spinduliuotės išeiga naudotai įtampai atstumu d, mGy·m2·(mA·s)-1; PIt –
naudota srovės stiprio ir laiko sandaugos vertė, mA∙s; dL – atstumas tarp židinio ir krūties
laikiklio viršaus, m; dats – atstumas tarp židinio ir atskaitos taško (45 mm), m; dp – suspaustos
krūties storis, m.
VLD apskaičiuojama:
1. Jei atlikta 2D mamografijos procedūra, VLD (mGy) apskaičiuojama naudojant
formulę:

VLD  K P,i  g  c  s ,

(7)

14

čia: KP,i – Kerma paciento paviršiuje, mGy; g – koeficientas, įvertinantis suspaustos
krūties storį (laikoma, kad liaukos sudaro 80 proc. audinių); c – koeficientas, įvertinantis
liaukinio audinio kiekį krūtyse (nuokrypį nuo tipinės krūties, kai liaukinis audinys sudaro 50
proc. audinių); s – koeficientas, įvertinantis spinduliuotės spektrą.
2. Jei atlikta krūtų tomosintezės procedūra, VLD (mGy)) visai tomosintezės
procedūrai skaičiuojama naudojant formulę:
VLD  K P,i  g  c  s  T ,

(8)

čia: KP,i – Kerma paciento paviršiuje, mGy; g – koeficientas, įvertinantis suspaustos
krūties storį (laikoma, kad liaukos sudaro 80 proc. audinių); c – koeficientas, įvertinantis,
santykinį liaukinio audinio kiekį krūtyse (nuokrypį nuo tipinės krūties, kai liaukinis audinys
sudaro 50 proc. audinių s=1); s – koeficientas, įvertinantis spinduliuotės spektrą; T –
koeficientas, įvertinantis visą projekcinį skenavimą.
Koeficientų g, c, s ir T vertes galima surasti National Co-ordinating Centre for the
Physics of Mammography (NCCPM) interneto svetainėje. Jos surinktos iš kelių mokslinių
straipsnių [6–10].
5.2. VLD įvertinimas, kai VLD vertė rodoma automatiškai
Siekiant įvertinti pacientų gautą apšvitą naudojant rodomas VLD vertes, surenkamos
VLD matavimų vertės ir kiti reikalingi duomenys, apskaičiuojamas VLD verčių vidurkis,
standartinė paklaida bei jos palyginamos su DAL. Vertinant pacientų gautą apšvitą šiuo metodu,
turi būti įvertintas rodomos VLD vertės tikslumas.

***
Rekomendacijų 3 priede pateiktas duomenų rinkimo vidutinei liaukinio audinio dozei
įvertinti protokolo formos pavyzdys, o rekomendacijų 4 priede pateiktas pacientų gautos
apšvitos mamografijoje įvertinimo protokolo formos pavyzdys. Konkrečią protokolo formą
rengia ASPĮ. Duomenų rinkimo protokolas paprastesnis, juo lengva naudotis asmeniui,
atliekančiam procedūras ir tik registruojančiam duomenis. Pacientų gautų apšvitos dozių
vertinimo protokolas yra sudėtingesnis, jis skirtas asmeniui, atliekančiam skaičiavimus. Šiame
protokole turi būti visi duomenys ir rezultatai, reikalingi pacientų gautai apšvitai įvertinti ir
procedūroms optimizuoti.
6. Pacientų apšvitos vertinimas kompiuterinės tomografijos procedūrų

metu
Pacientų gautai apšvitai KT procedūrų metu vertinti naudojama DLP. Paprastai DLP
vertė rodoma dozės ataskaitoje (angl. dose report), pateikiamoje kaip paskutinis vaizdas atlikus
pacientui KT procedūrą. Jeigu KT aparatas neturi šios funkcijos, DLP vertę galima apskaičiuoti,
jei žinomas KTDI bei skenuotas paciento kūno dalies ilgis.
Atkreipiame dėmesį, kad DLP vertė neparodo tikrosios paciento gautos apšvitos dozės.
Norint apskaičiuoti pacientų vidutinę gautą efektinę dozę, DLP dauginamas iš atitinkamo
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konversijos koeficiento EDLP [11, 12]. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metodu negalima
individualiai apskaičiuoti paciento gautos apšvitos dozės! Tai susiję su prielaidomis,
padarytomis apskaičiuojant koeficientų EDLP vertes.
6.1. DLP įvertinimas, kai DLP vertė rodoma automatiškai
DLP yra visos sistemos spinduliuotės išeigos rodiklis, susijęs su paciento gauta apšvita.
DLP vertė yra tiesiogiai priklausoma nuo KTDI ir procedūros metu nuskenuotos paciento kūno
dalies ilgio:

DLP  KTDI vol  L ,

(9)

čia: DLP – dozės ir ilgio sandaugos vertė, mGy·cm; KTDIvol – tūrinis kompiuterinės
tomografijos dozės indeksas, mGy; L – nuskenuotos paciento kūno dalies ilgis procedūros metu,
cm. Jei KT aparatas rodo DLP vertę, tai lengviausias būdas įvertinti paciento gautą apšvitą –
surinkti duomenis apie pacientus, jiems atliktas procedūras ir apskaičiuoti DLP vertės vidurkį.
Vertinant pacientų gautą apšvitą šiuo metodu, turi būti įvertintas rodomos DLP vertės tikslumas.
Tai galima netiesiogiai atlikti kokybės kontrolės bandymų metu įvertinant rodomos KTDI vertės
tikslumą. Jei nustatoma netikslumų, turi būti įvedami korekcijos koeficientai k, ištaisantys
rodomų verčių netikslumus.
Šiuo metodu vertinant pacientų gautas apšvitos dozes, nereikia atlikti skaičiavimų,
kuriuose naudojami kiti dydžiai, tačiau rekomenduojama registruoti visus svarbiausius KT
procedūros parametrus.
6.2. DLP įvertinimas, kai DLP vertę reikia apskaičiuoti
Atliekant kokybės kontrolės bandymus yra išmatuojamas KTDI. KTDI yra standartinis
KT spinduliuotės išeigos matas, leidžiantis tarpusavyje lyginti skirtingus KT aparatus. KTDI yra
dviejų rūšių: svorinis KT dozės indeksas (toliau – KTDIW) (vidutinės dozės aproksimacija
fantomo X ir Y koordinačių plokštumoje) ir tūrinis KT dozės indeksas (KTDIvol) (vieno pjūvio
apšvitos matas). Svorinį ir tūrinį KT dozės indeksus sieja lygtis:
KTDI vol  KTDI W 

NT KTDI w

l
p

,

(10)

čia: KTDIvol – tūrinis KT dozės indeksas, mGy; KTDIW – svorinis KT dozės indeksas,
mGy; NT – nominali kolimacija; l – stalo poslinkis per vieną apsisukimą; p – KT žingsnis.
Žinant KTDIvol DLP vertė apskaičiuojama naudojant 9 formulę.
Jei atlikus kokybės kontrolės matavimus nustatomas skirtumas tarp išmatuotos KTDIvol
(arba KTDIw) vertės ir KT aparato rodomos KTDIvol (arba KTDIw) vertės, prieš įvertinant
pacientų gautas apšvitos dozes, turi būti nustatyti korekcijos koeficientai k. Žinant koeficientų k
vertes, KTDIvol (arba KTDIw) rodomos vertės perskaičiuojamos naudojant 11 arba 12 formules:

KTDI Pw  KTDI Iw  k ,
KTDI Pvol  KTDI Ivol  k ,

(11)
(12)
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čia: KTDIPw ir KTDIPvol – apskaičiuotos svorinio ir tūrinio KTDI vertės, mGy; KTDIIW
ir KTDI Ivol – rodomos svorinio ir tūrinio KTDI vertės, mGy; k – korekcijos koeficientai.
6.3. Vaikų apšvitos vertinimas naudojant DLP vertę
DLP nusako, kiek jonizuojančiosios spinduliuotės energijos buvo perduota fantomui.
Rodoma DLP vertė priklauso nuo to, kokį galvos ar kūno fantomą KT aparatas parinko,
skaičiuodamas KTDIvol vertę. Koks fantomas bus naudojamas atliekant KT procedūras
suaugusiems, priklauso nuo tiriamos paciento kūno vietos. Koks fantomas bus naudojamas
DLP vertei apskaičiuoti atliekant KT procedūras vaikams, priklauso nuo KT gamintojo.
Paciento gauta apšvitos dozė priklauso nuo paciento dydžio ir KT aparato
spinduliuotės išeigos. DLP susijęs tik su KT aparato spinduliuotės išeiga ir neįvertina paciento
dydžio. Kai pacientas yra standartinio dydžio (atitinka standartinio dydžio galvos arba kūno
fantomą), naudojant rodomą KTDIvol (DLP) vertę paciento gauta apšvita įvertinama gana
tiksliai. Tačiau, kai vertinama vaikų gauta apšvita, reikia atsižvelgti į tai, kad vaikai dažnai
būna mažesni už standartinio dydžio fantomus, todėl jie iš tikro gauna maždaug 2–3 kartus
didesnę apšvitą, nei KT aparatas apskaičiuoja. [13].
Norint tiksliai įvertinti vaikų gautą apšvitą, reikia perskaičiuoti KT aparato rodomą
DLP vertę:
1. Nustatomas konversijos koeficientas [13]. Yra parengtos koeficientų lentelės,
skirtos 16 cm ir 32 cm skersmens fantomams. Jas naudojant konversijos koeficientą galima
nustatyti pagal apskaičiuotą efektinį diametrą, pagal paciento skenuojamos kūno dalies storio
AP ir pločio LAT sumą arba pagal kiekvieno jų dydį atskirai. Jei korekcijos koeficientas
nustatomas pagal efektinį skersmenį, kuris apskaičiuojamas naudojant 13 formulę:
Efektinis skersmuo  AP  LAT

(13)

čia: AP – paciento nuskenuotos kūno dalies storis (atstumas tarp priekinės ir galinės
plokštumos), LAT – priekinio vaizdo plotis (atstumas tarp kairiojo iš dešiniojo šono). AP ir
LAT išmatuojami naudojant apžvalginius KT vaizdus. Nustatant konversijos koeficientą būtina
žinoti, kokio skersmens fantomo duomenis naudojo KT aparatas.
2. Apskaičiuojama tikroji DLP vertė naudojant 14 formulę:

DLP  f  KTDI vol  L

(14)

čia: f – konversijos koeficientas, priklausantis nuo naudoto fantomo skersmens ir
paciento dydžio; rodoma KTDIvol vertė; L – nuskenuotos paciento kūno dalies ilgis.

***
Rekomendacijų 5 priede pateiktas duomenų rinkimo pacientų gautai apšvitai KT
įvertinti, protokolo formos pavyzdys, o 6 priede pateiktas pacientų gautos apšvitos
kompiuterinėje tomografijoje įvertinimo protokolo formos pavyzdys. Konkrečią protokolo
formą rengia ASPĮ. Duomenų rinkimo protokolas paprastesnis, juo lengva naudotis asmeniui,
atliekančiam procedūras ir tik registruojančiam duomenis. Pacientų gautų apšvitos dozių
vertinimo protokolas yra sudėtingesnis, jis skirtas asmeniui, atliekančiam skaičiavimus. Šiame
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protokole pateikti duomenys ir rezultatai naudojami pacientų gautai apšvitai įvertinti ir
procedūroms optimizuoti.

7. Pacientų apšvitos vertinimas rentgenoskopijos ir intervencinės radiologijos
procedūrų metu
Pacientų apšvitos vertinimas rentgenoskopijoje ir intervencinėje radiologijoje
atliekamas naudojant dozės ir ploto sandaugos matuoklius.
DAP vertė apskaičiuojama naudojant DAP matuoklio parodymus ir korekcijos
koeficientus. Matavimai atliekami su instaliuotu rentgenoskopijos įrangoje DAP matuokliu.
Reikia atkreipti dėmesį, kad DAP matuoklio parodymai paprastai automatiškai neišsitrina, todėl
prieš kiekvieną rentgenoskopijos arba intervencinės radiologijos procedūrą tai reikia padaryti
rankiniu būdu.
Vertinant pacientų gautą apšvitą turi būti atsižvelgta į DAP matuoklio tikslumą.
Paprastai DAP matuoklio tikslumas yra patikrinamas kokybės kontrolės bandymų metu ir yra
išreikštas procentiniu nuokrypiu. Apskaičiuojant galutinę DAP vertę turi būti įvertintas DAP
matuoklio verčių nuokrypis – korekcijos koeficientas. Taip pat gali būti naudojamas
galiojančiame DAP kalibravimo sertifikate nurodytas korekcijos koeficientas. Tokiu atveju
tikroji DAP vertė apskaičiuojama, rodomą DAPR vertę dauginant iš korekcijos koeficiento k (15
formulė), ir registruojama kaip paciento gautos apšvitos vertė:
DAP  DAPR  k ,

(15)

čia: DAP – apskaičiuota DAP vertė, mGy·cm2; DAPR – rentgeno įrangoje instaliuoto
DAP matuoklio rodoma vertė, mGy·cm2; k – korekcijos koeficientas.
Norint tiksliau apskaičiuoti DAP vertę, galima naudotis [5] pateiktu skaičiavimo
metodu, kai atskirai įvertinami visi veiksniai, darantys įtaką DAP matuoklio matavimo
rezultatams.
Rekomendacijų 7 priede pateiktas duomenų rinkimo ir pacientų gautos apšvitos
intervencinėje radiologijoje įvertinimo protokolo formos pavyzdys. Rentgenoskopijai pritaikyta
protokolo forma būtų labai panaši, todėl čia nepateikiama. Konkrečią protokolo formą rengia
ASPĮ. Duomenų rinkimo protokolas paprastesnis, juo lengva naudotis asmeniui, atliekančiam
procedūras ir tik registruojančiam duomenis. Pacientų gautų apšvitos dozių vertinimo protokolas
yra sudėtingesnis, jis skirtas asmeniui, atliekančiam skaičiavimus. Šiame protokole pateikti
duomenys ir rezultatai naudojami pacientų gautai apšvitai įvertinti ir procedūroms optimizuoti.
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8. PRIEDAI
1 priedas. Duomenų rinkimo pacientų gautai apšvitai rentgenografijoje įvertinti protokolo formos pavyzdys

DUOMENŲ RINKIMO PACIENTŲ GAUTAI APŠVITAI RENTGENOGRAFIJOJE ĮVERTINTI PROTOKOLAS
Pradėta pildyti:__________

Baigta pildyti:__________

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga:___________________________________________________
PROCEDŪRA: _______________________________
1. Rentgenodiagnostikos įranga:
Įrangos modelis: ____________________________________

Kabineto Nr.: _______

2. Surinkti duomenys:
Atstumas tarp židinio ir stalo paviršiaus (dFTD): ____________ cm
Eil.
Nr.

Paciento duomenys
Tyrimo data

Amžius,
m.

Svoris,
kg

Lytis

Anodinė
įtampa, kV

Srovės ir laiko
sandauga,
mA·s

Atstumas tarp
židinio ir
paciento, cm

DAP,
mGy·cm2

Duomenis
registravęs
darbuotojas

1.
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2 priedas. Pacientų gautos apšvitos rentgenografijoje įvertinimo protokolo formos pavyzdys
PACIENTŲ GAUTOS APŠVITOS RENTGENOGRAFIJOJE ĮVERTINIMO
PROTOKOLAS
Asmens sveikatos priežiūros įstaiga:_________________________________________________________
Procedūros atliktos (laikotarpis): _______________
1. Rentgenodiagnostikos įranga:
Įrangos modelis: _______________________________________________
Atvaizdavimui naudoti filmai

Atvaizdavimui naudota DR / CR sistema

Filmo – ekrano sistema: ___________________
Filmų ryškinimo įrangos modelis: ___________________

Atvaizdavimo įrangos modelis: _________________________

2. Kermos paciento paviršiuje ir paviršiaus įėjos dozės skaičiavimas:
Atstumas tarp židinio ir stalo paviršiaus (dFTD): ____ cm;
Eil.
Nr.

Kabineto Nr. ______________

Tyrimo
data

Paciento duomenys
Amžius,
m.

Svoris,
kg

Lytis

Srovės ir
laiko
sandauga,
mA·s

Anodinė
įtampa,
kV

Atstumas tarp detektoriaus ir židinio (d): _______ cm

Atstumas
tarp židinio
ir paciento,
cm

Koeficientas
B

Kerma
paciento
paviršiuje2,
mGy

PĮD,
mGy

DAP,
mGy·cm2

1.
Vidutinė PĮD, mGy

Protokolą parengė:

Sx

Rekomenduojama PĮD, mGy

________________________
(pareigos)

Vidutinė DAP, mGy·cm2

Sx

Rekomenduojama DAP, mGy·cm2

_______________

__________________________

(parašas)

(vardas, pavardė)
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3 priedas. Duomenų rinkimo vidutinei liaukinio audinio dozei įvertinti protokolo formos pavyzdys
DUOMENŲ RINKIMO VIDUTINEI LIAUKINIO AUDINIO DOZEI ĮVERTINTI PROTOKOLAS
Pradėta pildyti:__________

Baigta pildyti:__________

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga:___________________________________________________
1. Rentgenodiagnostikos įranga:
Įrangos modelis: ____________________________________

Kabineto Nr.: _______

2. Surinkti duomenys:
Eil.
Nr.

Tyrimo
data

Paciento duomenys
Suspaustos
Amžius, m.
krūties
storis, mm

Taikinio/filtro
derinys

Anodinė
įtampa, kV

Srovės stiprio ir
ekspozicijos
trukmės
sandauga, mA·s

Rodoma VLD,
mGy

Duomenis
registravęs
darbuotojas

1.
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4 priedas. Pacientų gautos apšvitos mamografijoje įvertinimo protokolo formos pavyzdys
PACIENTŲ GAUTOS APŠVITOS MAMOGRAFIJOJE ĮVERTINIMO
PROTOKOLAS
Asmens sveikatos priežiūros įstaiga:______________________________________________________
Procedūros atliktos (laikotarpis): _______________
1. Rentgenodiagnostinė įranga
Įrangos modelis: _______________________________________________
Atvaizdavimui naudoti filmai
Filmo ir ekrano derinys: ___________________
Filmų ryškinimo įrangos modelis: ___________________

Kabineto Nr.:______________

Atvaizdavimui naudota DR / CR sistema
Atvaizdavimo įrangos modelis: _________________________

2. Kermos paciento paviršiuje ir vidutinės liaukinio audinio dozės skaičiavimas
Eil
. Nr.

Tyrimo
data

Paciento duomenys
Amžius,
m.

Suspaustos krūties
storis, mm

Taikinio/
filtro
derinys

U, kV

PIt,
mA·s

dFSD,
mm

Y(d),
mGy·m2/
mA·s

Ki,
mGy

d1/2,
mm Al

Koef. s

Koef. g,

Koef. c,

1.

Protokolą parengė:

Vidutinė VLD, mGy

Sx

________________________

_______________

(pareigos)

Rekomenduojama VLD, mGy

(parašas)

__________________________
(vardas, pavardė)
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VLD,
mGy

5 priedas. Duomenų rinkimo pacientų gautai apšvitai KT įvertinti protokolo formos pavyzdys
DUOMENŲ RINKIMO PACIENTŲ GAUTAI APŠVITAI KT ĮVERTINTI PROTOKOLAS
Pradėta pildyti:__________

Baigta pildyti:__________

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga:___________________________________________________
PROCEDŪRA: _______________________________
1. Rentgenodiagnostikos įranga:
Įrangos modelis: ____________________________________

Kabineto Nr.: _______

2. Surinkti duomenys:
Paciento
Anodinė Vidutinė Paciento
Duomenis
duomenys
Eil. Tyrimo
Skenavimo
Nuskenuotas KTDIw,
DLP,
2
3
Fazė Seka įtampa,
PIt,
storis
registravęs
Nr.
data
ilgis, mm
mGy mGy·cm
Amžius, Svoris, režimas1
kV
mA·s
(tp), cm
darbuotojas
m.
kg
1.
1
Spiralinis ar sluoksninis skenavimo režimas.
2
Vienas tiriamos srities nuskenavimas.
3
Jei procedūros metu rentgenodiagnostikos aparato parametrai kinta (anodinė įtampa, žingsnis ir pan.), tai laikoma, kad vieną fazę,
sudaro kelios sekos.
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6 priedas. Pacientų gautos apšvitos KT įvertinimo protokolo formos pavyzdys
PACIENTŲ GAUTOS APŠVITOS KT ĮVERTINIMO
PROTOKOLAS
Pradėta pildyti:_____________

Baigta pildyti:_____________

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga:______________________________________________________
Procedūros atliktos (laikotarpis): _______________
Rentgenodiagnostikos įranga
KT įrangos modelis: _______________________________________________
Paciento
duomenys
Eil. Tyrimo
Nr.
data
Amžius,
m.

Svoris,
kg

Fazė

Seka

Kabineto Nr.: ______________

Vidutinė
Stalo
Srovės
poslinkis
Įtampa, stiprio ir Kolimacija,
per 1
laiko
kV
mm
apsisukimą,
sandauga,
mm
mAs

Apsisukimo
laikas, s

Nuskenuotas
paciento
KTDIw,
DLP,
kūno dalies
mGy mGy·cm
ilgis, mm

1.
Vidutinė DLP, mGy

Protokolą parengė:

___________________________
(pareigos)

Sx

Rekomenduojama DLP, mGy

_____________
(parašas)

______________________
(vardas, pavardė)
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7 priedas. Duomenų rinkimo ir pacientų gautos apšvitos intervencinėje radiologijoje įvertinimo protokolo formos pavyzdys
DUOMENŲ RINKIMO IR PACIENTŲ GAUTOS APŠVITOS INTERVENCINĖJE RADIOLOGIJOJE ĮVERTINIMO
PROTOKOLAS
Pradėta pildyti:_____________

Baigta pildyti:_____________

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga:___________________________________________________
PROCEDŪRA _____________________________
1. Rentgenodiagnostikos įranga:
Įrangos modelis: ____________________________________
Kabineto Nr. _______
Atvaizdavimo įrangos modelis: _________________________
Ar naudotas tinklelis:
TAIP
NE
2. DAP matuoklis:
DAP matuoklio modelis: _______________
3. Surinkti duomenys:
Paciento duomenys
Eil.
Nr.

Tyrimo
data

Amžius,
m.

Anodinė
Paciento įtampa,
svoris,
kV
kg

Serijos Nr.: _________________

Automatinės
šviesumo
Nuotraukų/kino
kontrolės
seansų skaičius
nustatymai

Vaizdo
didinimo
režimas

DAP,
Gy·cm2

Kalibravimo data: ___________
Atskaitos
Procedūros
taško
trukmė,
Kerma ore,
min
mGy

Duomenis
registravęs
darbuotojas

1.
Vidutinė DAP, mGycm2

Protokolą parengė:

_________________________
(pareigos)

Rekomenduojama DAP, mGycm2

Sx

_____________
(parašas)

______________________
(vardas, pavardė)

26

8 priedas. DAL viršijimo priežastys

DAL viršijimo priežastys
Kai DAL yra viršijami turi būti išsiaiškintos viršijimo priežastys bei numatyti ir atlikti
korekciniai veiksmai. Korekcinių veiksmų tikslas – užtikinti, kad ateityje DAL nebūtų viršijami.
Dažniausiai pasitaikančios DAL viršijimo priežastys:
1) neteisinga matavimų metodika;
2) įrangos gedimai ar nesuderinamumas;
3) procedūros atlikimo metodika;
4) mišrūs atvejai.
Matavimų metodika:
Atliekant pacientų gautos apšvitos dozės vertinimą turi būti užtikrinta:
1) pacientų gautos apšvitos dozė turi būti vertinama naudojant patikimus ir tinkamus apšvitos
dozės matavimų ir (ar) skaičiavimų duomenis;
2) pacientų gautos apšvitos dozės matavimų metu naudojamos įrangos (pvz., TLD tablečių,
dozės ir ploto matuoklio ir t. t.) tinkamas kalibravimas (patikrinimas).
Didelę įtaką pacientų gautos apšvitos dozės vertinimo rezultatams taip pat turi pacientų aibė.
Atliekant palyginimą tarp dviejų aibių, jos turi būti panašios, kad atliekamų matavimų rezultatas būtų
teisingas. Jei nacionaliniai DAL, nustatyti standartinio dydžio pacientų aibei, kuri santykinai nedidelė,
bet turi aiškius kriterijus (pvz., pacientų vidutinis svoris būtų 70±10 kg), tai ir ASPĮ atliekant pacientų
gautos apšvitos dozės įvertinimą ir palyginimą su nacionaliniais DAL turi būti atrinkti pacientai,
atitinkantys tuos pačius kriterijus. Praktikoje gali būti, kad nustatant DAL atsižvelgta ir į kitokius
pacientų atrankos kriterijus, tuomet ASPĮ taip pat turi į juos atsižvelgti.
Jei atlikus pacientų gautos apšvitos dozių vertinimą nustatoma, kad DAL viršijami, matavimų
metodika turi būti peržiūrėta, siekiant įsitikinti, kad vertinant nepadaryta klaidų.
Įrangos gedimai ir nesuderinamumas
Atrodo, kad tai lengviausiai identifikuojama priežastis, bet įrangos veiklos sutrikimai
dažniausiai yra mažiausiai tikėtina nacionalinių DAL viršijimo priežastis. Įrangos veikimo sutrikimai
dažniausiai yra greitai nustatomi kokybės kontrolės bandymų metu ir pašalinami.
Lyginant pacientų gautas apšvitos dozes su vietiniais DAL, situacija yra sudėtingesnė. Gali
būti, kad toje pat įstaigoje esančiuose skirtingose rentgenodiagnostikos kabinetuose pacientai gaus
skirtingas apšvitos dozes, nors ir buvo stengiamasi standartizuoti rentgeno įrangą. Taip gali nutikti dėl
kelių priežasčių:
1) naudojamos skirtingos vaizdo gavimo sistemos (CR, DR ar filmų naudojimas);
2) nevienodai naudojamas tinklelis;
3) nevienodas rentgeno spinduliuotės filtravimas;
4) neteisingi AEV įrangos nustatymai;
5) naudojami skirtingi filmų/ekranų deriniai;
6) naudojami skirtingų gamintojų vaizdo stiprintuvai ir kt.
Kiekviena iš šių priežasčių reikalauja skirtingų sprendimų, kai kuriuos jų ne visos ASPĮ gali
lengvai įgyvendinti arba net neįgyvendinti.
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Procedūros atlikimo metodika
Kiekvienas darbuotojas, dirbantis tam tikrą darbą, turi savo metodiką – veiksmų seką, kuria
atlieka darbą. Nors dažniausiai yra nustatomos pagrindinės taisyklės, tam tikrą darbo dalį darbuotojas
pasirenkama laisvai, nuo jo priklauso, kaip jis įgyvendins nustatytus reikalavimus. Kuo ASPĮ didesnė
(yra daug rentgenodiagnostikos kabinetų, skyrių ar padalinių, atliekančių procedūras), tuo sunkiau
suvienodinti procedūros atlikimo metodiką ir standartizuoti protokolą tiek dėl skirtingos įrangos, tiek
dėl darbuotojų veiksmų. Tokiu atveju gali būti sudėtinga taikyti vietinius DAL, nes pacientų gautos
apšvitos dozės lygiai gali labai skirtis. Vis dėlto, procedūros atlikimo metodika gali būti
kontroliuojama konsultuojantis su medicinos fiziku, įrangos techninę priežiūrą atliekančiais
specialistais ar gydytoju-radiologu. Kuo mažesnė ASPĮ, tuo šis procesas turėtų būti paprastesnis. Nors
ASPĮ rentgenodiagnostikos kabinetuose, skyriuose ar padaliniuose praktikos skiriasi, tačiau
nacionaliniai DAL atliekant standartines procedūras, neturi būti viršijami.
Mišrūs atvejai
Tai atvejai, kai dėl tam tikrų aplinkybių arba asmenų apšvitos dozės negalime palyginti su
DAL. Pavyzdžiui, greitosios pagalbos priimamuosiuose pacientai patiria didesnę apšvitą, nes jie
atvežami sunkios būklės ir rentgenodiagnostikos procedūras būtina atlikti per kuo trumpesnį laiką.
Tokiais atvejais nuolat viršijami nacionaliniai DAL gali būti pagrįsti.
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