צילום

בגידולי מוח .החוק־
$TS1$החוקרים$TS1$
$TS1$ומיפוי $TS1$בלוקמיה ו135 -
בארבעהכיוונים ,סי־טי ומי־

$DN2$החוקרים $DN2$הסיקו שיש צורך בבקרה הדוקה
רים
תועלתן ורמות הק־
$TS1$הקרינה$TS1$.
$DN2$ומיפוי $DN2$עצמות,לפי
פוי

$DN2$הקרינה $DN2$.מסקנות
רינה.

המחקר היו כי כמות

הרבה

יותר על האינדיקציותלבדי־
$TS1$לבדיקות$TS1$

בפועל,וכי
קות
הקרינה הנספגת בכל הגוף מבריקות
$DN2$לבדיקות $DN2$סי־טי וגםעלביצוען

אין כלויכוח כיאפילו

$TS1$שלושהארבעה$TS1$
שלו־
סי־טי ומיפוי עצמות היא פי
בצילום גב
$DN2$שלושהארבעה $DN2$מזו הנספגת
שה־ארבעה
אפסית ,את הסיכוןלחלות בסרטן.
מותני
רגיל ,ובאיברים מסוימים(כגון
ושחלות) רמות
מח עצם,שלפוחית
נכון גםשלסי־טי איןלעתים
mri-h
מכשיר
$TS1$ומיפוי $TS1$תחליף ,אך כיום
הקרינה הנספגות לאחר סי־טי ומי־
$DN2$ומיפוי $DN2$הן אף יותר גבוהות .בנוסף ,אחוז למשל ,שבו אין קרינה,הולך ומ־
$TS1$ומשתכלל$TS1$
פוי
$DN2$ומשתכלל $DN2$כל הזמן ובמקרים רבים
שתכלל
האבחון הנכון בבדיקות המייננות
 %57בצילום יכול להחליף את הסי־טי .ואכן,
עמרעל כ-׳ל 90לעומת
כיום הכיוון בתחום אורתופדיית
תוספת שלרוב אין לה מש־
$TS1$משמעות$TS1$
רגיל
טיפולית .וזה רק קצה הקרחון ילדים ובתחומי רפואה נוספים הוא
מעות
$DN2$משמעות$DN2$
של הידע העדכני בנושא.
לבצע פחות בדיקות םי־טיומיפוי
ולהחליפןבאולטרה סאונד
רמות
החדישים
נכון ,במכשירים
עצמות
או  mriאין ויכוח בספרות על כך
הקרינה נמוכות בהרבה אבלעדיין
שקרינה גורמתלנזק מצטבר
החולים חשופים לכאלושיכולות
ועלו־
$TS1$ועלולה$TS1$
$DN2$ועלולה$DN2$לגרום בסופו של דבר למחלה
להגיע אףל90 -
מיליסיוודט בבדיקה לה
אחת ,כפי שהראו נתוניםשהתקבלו
של ממש ,שהרבה פעמים גרועה
מהמחלה שבגינה בוצעה הבדיקה.
ממחקר שערכו המכונים
ב2007 -
כרופאים היא
לבריאות בארה״ב nih
הלאומיים
לכן ,חובתנו
לעשות שימושרציונלי ומושכל
וממחקרים רבים נוספים.
סקרים ומחקרים מתערים גם
בבדיקות הכרוכות בקרינה,ולו הפ־
$TS1$הפשוטות$TS1$
$DN2$הפשוטות $DN2$ביותר ,בשאיפה להפחיתה
שוטות
את מספר הבדיקות הרב שניתן
כמה שיותר ובהתבססעל מידעקלי־
$TS1$קליני$TS1$
למנועולהחליף בבדיקות בטוחות
חוקרים
לגבי
מצטבר
ני
$DN2$קליני$DN2$
יותר .סקר עדכני שעשו
בעיית
מעמיקוידע
שלפנינו.עיקרון זה נקרא בס־
$TS1$בספרות$TS1$
$TS1$קליפורניה $TS1$החולה
בארה״ב מאוניברסיטתקליפור־
בדיקת סי־טי

אחת מגבירה במידה קטנה ,אך

$DN2$קליפורניה $DN2$ופורסם
ניה
ב2009 -

בדק

פרות
Lancet
בכתב העת
$DN2$בספרות $DN2$המקצועית
000,24
תיקים של

As Low

Achievable
Reasonably

לא

alar:
As

רופא המפנה חולה בכלגיל,
ילדים מ 25 -בתיחולים שעברו סי־
$TS1$סיטי$TS1$
מתחת
$DN2$סיטי $DN2$מוח עקבחבלה .מסקנתם היתה
טי
ובעיקר ילדים וצעירים
$TS1$ורבע $TS1$לגיל  40לבדיקת סי־טי גם נדרש
שהמישיתמהילדים מעלגיל ור־
מתחתלגיל שנתיים להסבירלחולה או הוריו על השי־
$TS1$השיקולים$TS1$
$DN2$ורבע$DN2$מהילדים
בע
$DN2$השיקולים $DN2$והסיכונים שעומדים מאחורי
לא היו זקוקיםלבדיקה כלל אלא קולים
בדיקה כזאת .בנוסףעליו לשקול
קליני.
רקלמעקב
בחודש שעבר אף פורסם מאמר
אםלהפנותחוליםלבדיקות הכו־
$TS1$הכוללות$TS1$
$DN2$הכוללות $DN2$קרינה לצורך שאינו רפואי
בניו יורק טיימס שכותרתו Are we :ללות
גרידא לדוגמה עבורפרופיל
Giving Ourselves Cancer
צבאי או קביעת אחוזי נכות.
ורנטגנולוגית
שכתבוקרדיולוג
המאמר
קליפורניה.
מאוניברסיטת
ובעיקר ,רופא המפנהלבדי־
$TS1$לבדיקת$TS1$
קת
קליני שנ־
$TS1$שנעשה$TS1$
התייחס בין השארלמחקר
$DN2$לבדיקת $DN2$סי־טי חייב לשאול את עצמו
באנגליה ,שפורסם בכתב העת אם הבריקה הכרחית כרילהגיע
עשה
$DN2$שנעשה$DN2$
ילדים לאבחנה ,אם תוצאותיה ישנו את
 Lancetב 2012 -נמצא בו כי
תוכניתהטיפול ואם קיים תחליף
שעברו בדיקות סי־טי היו בסיכון
לזכור; פחות
ללא קרינה .ובקיצור,
גידול ממאיר במוח
גבוה יותר לפתח
פחות סכנה.
קרינה
או
לויקמיה ,והוא גבר עםריבוי הב־
$TS1$הבדיקות$TS1$.
000,081
$DN2$הבדיקות $DN2$.המחקר עקב אחר כ-
דיקות.

ילדים
 1985ל-

ד"ר אלן ענד הוא מנהל
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וולפסוץ
ע״ש
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