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  .סיכוני הקרינה עקב בדיקות הדמיה קרדיולוגיות דף מידע לרופאים
  
  

יעילותם  .  גדלה בהתמדהתכמות הבדיקות האבחנתיות הקרדיולוגיות והרדיולוגיות המשתמשות בקרינה מייננ

מחלת לב הגדולה באבחנה והערכת הסיכון לתחלואה קרדיווסקולרית תורמת לירידה בתחלואה ובתמותה מ

עם זאת בשימוש בכל בדיקה אבחנתית  יש לשקול  באופן מושכל את  יתרונות הבדיקה לעומת . כלילית

, הסיכון שבה ובכל מקרה לבחור את הבדיקה ופרוטוקול הבדיקה אשר יקטינו למינימום את הסיכון לנבדק 

  .לבודק ולציבור הרחב

) ת בגוף משוקללת בהתאם לנזק הביולוגי הנגרם כמות האנרגיה המייננת הנספג(החשיפה לקרינה מייננת 

    . Sievert (Sv)נמדדת ביחידות  

   .mSv -ערכים אופייניים מתבטאים  ב 

    , Sv m 10-15הסיכון לממאירות במשך החיים אצל מבוגר העובר צנתור לב הגורם לחשיפה של  

 מהם יפתחו ממאירות 6-לקרינה זו כ מבוגרים ייחשפו 10,000אם ,  במילים אחרות.  1,600 ל 1 - מוערך בכ

   מתוך 4,200הסיכון המיוחס לקרינה מכלל הגידולים הוא נמוך מאחר ו . כתוצאה מהחשיפה

  . יפתחו ממאירות במהלך חייהם מסיבות אחרות10,000 -ה

.  וגבוה יותר מפי ארבע בילודים20סיכון זה עלול להיות גדול עד פי שתיים וחצי אצל אישה צעירה בת 

  . הסיכון נמוך יותר70וגרים מעל גיל במב

  כגון צרוף ת יש להתחשב בעובדה כי נבדקים רבים עוברים מספר בדיקות אבחנתיות הכרוכות בקרינה מייננ

ובנוסף חלקם עוברים בדיקות , צנתור אבחנתי וצנתור טיפולי,  של העורקים הכליליים CT, של מיפוי לב

  . של אברים אחריםCTנוספות כגון 

  

  : של חשיפה בבדיקות שונותםערכים אופייניי
  

 במהלך *הסיכון המוסף לממאירות  החשיפה  הבדיקה 
 מספר מקורב -החיים מבדיקה אחת

  מוערך 

כמות הקרינה בהשוואה 
 מספר –לצילום בית חזה 

  מקורב  מוערך לעדכן
 1 נמוך mSv 0.01  צלום בית חזה

 0.4  ממוגרפיה
mSv 

1:50,000  50 

CT 5-7   חזה mSv      1:3000  500 
 CTראש   

1-2 mSv  
   בחשיפת מבוגריםימינימאל

 משמעותי יותר בחשיפת ילדים
 

100 

 sestamibi  Tc* * mSv לב  ימיפו
8 

   1:2500  450 

 35 – 17  ** תליום  לבימיפו
28 

 mSv 

   1:700  850 

CT20 – 5   של העורקים הכליליים mSv    1:1600  400-600 
 mSv   כלי דם / לבתיאבחנצנתור 

10-15 
  1:1600  

 
105-350 

 mSv  אבחנתי וטיפוליכלי דם/לבצנתור 
20-30 

  1:800  
 

375-2850 

  
  בהתאם להערכות הסיכון ,     נתונים לגבי הסיכון לממאירות ניתנים בהתבסס על מודל הסיכון הלינארי*

  .      המחמירות ובממוצע של כל הגילאים באוכלוסיה
  בפרוטוקול הבדיקה בתלות ** 
  
  
  
  



  
  
  
  

  :מסקנות 
נושאת בחובה תוספת סיכון קטן אך ממשי ,  במהלך בדיקות  רדיולוגיות קרדיולוגיות  תחשיפה לקרינה מייננ

. ונשים בהריון) בעיקר נשים (מבוגרים צעירים , ילדים, בעיקר חשופים לסיכון . לקרצינוגניות וטרטוגניות
כמו כן הסיכון .  יותר) ה(צעיר) ת(גדולה יותר וככל שהנבדקהסיכון גדל ככל שהחשיפה וכמות הקרינה 

  .מצטבר ואין סף מינימאלי לחשיפה
  

   :המלצות
  :כאשר הינך מזמין בדיקה אבחנתית הכרוכה בקרינה מומלץ

 .תועלת/השימוש בבדיקות הכרוכות בחשיפה לקרינה צריך להיות מוצדק במונחי סיכון .1
  . במידה וקיים תחליף מתאים וזמין ללא קרינה מביצוע בדיקות עם קרינה מיננתעלהימנ .2
 עם מבצע ץונשים בהריון מומלץ  להתייע) גברים ויותר מזה נשים (מבוגרים צעירים , בילדים .3

 .הבדיקה לפני הזמנתה
 .TL-  במידה וזמין לעומת השימוש בsestamibi Tc לב יש להעדיף שימוש באיזוטופ יבהפניה למיפו .4
 .נים והסיכויים בבדיקה כולל הסיכון שבקרינהיש להסביר לנבדק את  הסיכו .5
  .תאו בדיקות סקר קרדיולוגיות הכרוכות בקרינה מייננ"  שגרתיות " מבדיקות ע יש להימנ .6
יש להתחשב בעובדה כי הסיכון לקרצינוגניות  מצטבר ככל שמתבצעות יותר בדיקות עם קרינה  .7

 .תמייננ
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