סכנה

ושמה סי־טי
קרינה גורמותלנזק גופני

כמה
רמת

בדיקות הדמיההמכילות
במיוחד אצל
ילדים .כיום ,לאחד שהתרחב משמעותית הידע
בנושא ,נדרשים הרופאים לחפשתחליפים לא מזיקים

קרינה

מסתתרת

קרינה במיליסיוורט

בבדיקות סי-טי?

MSV

מצטבר,
||

הנספגת

באיברים

ראט

אלן

הקרינה למעשה גורמתלשי־
$TS1$לשינויים$TS1$,

ענד
ענר

הוא

מחקר

שפורסם ב 2009 -בכ־
$TS1$בכתב$TS1$

תב
$DN2$בכתב $DN2$העת of Internal
dna-h
$DN2$לשינויים $DN2$,מוטציות ,בהרכב
נויים,
דבר אחד

י $DN2$את
תי

שימח אותי כשקרא־
$TS1$כשקראתי$TS1$

המאמר ״מי מפחדמסי־טי״,

של גרעין

התא ,ואלועלולים

000,000,75
לגרום למותו המיידי ,אולשיבו־
$TS1$לשיבושים$TS1$

Medicine

המחקר

Annals
עקב

אחר

לב

בדיקות םי־טי שנע־
$TS1$שנעשו$TS1$

$DN2$שנעשו $DN2$ב 2007 -בארה״ב והסיק כי אצל
שו
$DN2$לשיבושים $DN2$במנגנוני הבקרה של שכפו־
$TS1$שכפולו$TS1$,
שים
שפורסם במרור זה בחורש שעבר:
בממוצע תופיע מחלת
000,92
כ-
לסרטני.תהליך זה הוא
$DN2$שכפולו$DN2$,ולהפכו
$TS1$ומטופלים $TS1$לו,
לדעת שכיום יותר ויותר הורים ומ־
גב
ועמוד
הסרטן כתוצאה ישירה מהבדיקה.
לים $DN2$מודעיםלהשפעההשלילית
טופלים
פונקציה של כמות הקרינהומופיע
טדרה
הסיכון לנזק הנגרם מקרינה
השהיה
תקופת
אחרי
המייננת
לקרינה
להיות
שעשויה
Latency
מייננת גבוה במיוחד אצלילדים.
(קרינה הגורמתלשינוי במבנה של
שנעה בין כמה שניםלעשרות.
אגן
זאת מכיווןשלילדים נפח גוף קטן
מינהל המזון והתרופות האמ־
$TS1$האמריקאי$TS1$
המשחרר חומרים כימיים
אטום,
הירכיים
-+
$DN2$האמריקאי fda $DN2$קבע שקרינה של
ריקאי
מזיקים) שקיימת בבדיקת הסי־טי.
יחסיתלמבוגרים וכמות הקרינה
הנספגתגדולהיותר.למעשה ,אצל
מיליםיוורט(היחידותשלפיהן
איןחולק על כך שבדיקת הסי־
$TS1$הסיטי$TS1$
10
מבוגרים היחס בין הקרינהלנזק הוא
מודדים את רמתהקרינה) ,למשל
י $DN2$היא המצאהשהצילהועורתציל
טי
השווהלקרינה ליניארי (אחד עלאחד),ואצלילדים
בסי־טי בטן אחר
מיליוני אנשים ,אבלאליה וקוץ
חיי
צילומי ריאות אקספוננציאלי
של
בה .בעשר השנים האחרונות הת־
$TS1$התרחב$TS1$
(מעריכי) כלומר,
004-005
עלייה ביחידת קרינה הסיכוי
טומנת בחובה סיכוןלחלות במחלה על כל
רחב $DN2$משמעותית הידע על הנזקים
רחב
לנזק
000,2
ל-
של
ממארת
בהדמיה
רנטגן
מקרינת
האפשריים
עולהבריבוע.
מעי
בנוסף ,בתקופתגדילה רוב תאי
בנוסף ,במאמר שפורסם ב2009 -
רפואית והמודעות להם גוברת.
הגוף נמצאיםבתהליך של התרבות
בכתב
היה
תרומה מכרעת לכך
New
העת
England
מהירהולכן רגישים יותרלקרינה
שבו
פרסום ב 2005 -של וערה מט־
$TS1$מטעם$TS1$
Journal of Medicine
מייננת ,שכאמורעלולה לשבש
000,959
עם
חזה
ם $DN2$האקדמיה הלאומיתלמדעים נבדקו נתוני קרינה על
את הבקרהעל קצבשכפול התאים.
בארה״ב  National Academyחולים ,נקבע כי רמה של ער
לנמוכה ,עד וככל שיותר תאים מעורבים בתה־
$TS1$בתהליך$TS1$,
שקמה בעקבות מיליםיוורט
נחשבת
of Sciences
אנגיוגרפיה
$DN2$בתהליך $DN2$,גובר הסיכוןלמחלה .זאת
לבינונית ,מ 20 -ועד  50גבוהה ליך,
20
הטלת פצצות האטום על הירושי־
$TS1$הירושימה$TS1$
ועור,
ומעל  50גבוהה מאוד.
מה
מה $DN2$ונגסאקי ב1945 -
(נלי דם)
תוחלת חייהם ארוכה יותר ,משמע:
חלק מן המוטציות שנוצרו בתאים
דוגמה אחת מיני רבות למחקר
הפר־
$TS1$הפרסום$TS1$
מסקנות
בגדול,
לשרור,להתרבות עם הש־
$TS1$השנים$TS1$
סום
סום$DN2$
שבדק את הקשר בין סי־טילסרטן
Health Risks
from
עשויות
הגוף כולו
לגידול סרטני.
$DN2$השנים$DN2$ולהפוך
נים
to
Low
Levels
of
Exposure
וכך סופג הילד הישראלי
VII
Radiation
Beir
Ionizing
הממוצע קרינה מבדיקותמילדות
 Phaseמקובלות היום כבסיס לילד הישראלי
2009
מקור; כתב העת  2009 New England Journal of Medicineוכתב RadiologyJiiin
לכל דיון בנושא נזקי הקרינה ,כד־
$TS1$כדלהלן$TS1$:
וער בגרות:בילדותו הוא עשוי
הממוצע עשוי
$TS1$קרבית $TS1$,איןלהקטין ראש גםלגבי
) ,יש לקחת בחשבון את הבדיקות
40
צילומי
ליחידה קר־
להלן:
ילד ,אם יתגייס
$TS1$לפחות $TS1$לאותו
לעבור כמה בדיקות רנטגן :לפ־
ן $DN2$:הנזק שנגרם כתוצאה מקרינה
לסבול
בית,
$DN2$לפחות$DN2$צילום רנטגן אחד של הריאות
חות
רנטגן ובדיקות עם חומר רריו־אק־
$TS1$רריואקטיבי$TS1$
%51-%02
$DN2$קרבית $DN2$,סיכוי של
לצופן הגנטי של תאי הגוף DNA-n ,להיות רזומה
שכבר עבר ואת אלה שהואעלול
$DN2$רריואקטיבי $DN2$במיפוי עצמות שגם בהן קיימת לעבור בהמשךחייו.
טיבי
במקרה
עולה ביחס ישירלכמותהקרינה; כל
משבר מאמץ ואזיעבור,
לבירור מחלות חום אושיעול
עשיר של בדיקות
שפורסם באפריל
במאמר
(לדוגמה ,במיפוי עצמות יש
קרינה
שכיחותואולי גםצילום גפיים הטוב ,מיפוי עצמות אחד .הילד
קרינה,ולו הנמוכה ביותר ,מסבה
עם קרינה:
-+מיליסיוורט,בצילום ריאות
חבלות.בגיל התבגרות יופנה הישראלי אםכן,עלוללהתחיל את
נזק מסוים ,גם אם לא ניתן
 2013בכתב העת Journal of
לכמתו;
עקב
 20.0ובצילום עמוד השדרה Pediatric Orthopedicsנבחנו
יש כ-
$TS1$פנורמיים $TS1$חייו הבוגרים עם רזומה עשיר של
במקרים רביםלצילומים פנור־
מנת
ההשפעההשלילית של
קרינה
מצילום ריאות
648,2
שיטות הדמיה שונות בקרב
.) 1-3ולכן בכל מקרה ,כא־
$TS1$כאשר$TS1$
המותני
בדיקות הכרוכות בקרינה מייננת.
ליישור שיניים
$DN2$פנורמיים$DN2$לצורךטיפול
מיים
קיימת בין אם היא נספגת באחת או
בילדות ועד מיפוי
הסובלים מכאבי
מתבגרים מארה״ב
$DN2$כאשר$DN2$שוקליםלבצע בדיקה עם קרינה
שר
כאמור ,עיקר הקרינה בבדיקות
(לאחרונה נכנסה לשימושלצורך
למנות קטנות.דהיינו :הנזק
מחולקת
בצבא
עצמות
צילום רנטגן פשוט בשניכיוונים,
גב:
ההדמיה היא בבדיקות סי־טי ,אבל מייננתלילד או אדם צעיר(עדגיל
זה גם בדיקתהסי־טי) .לאחר מכן
מצטברובלתיהפיר.

