ΙΑΣΡΙΚΕ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΕ, ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΣΕ
Πνιιέο θνξέο έρσ εξσηεζεί από αζζελείο κνπ , εάλ είλαη επηθίλδπλε ε αθηηλνγξαθία
πνπ ηνπο έγηλε ζην ζηόκα. Αθηηλνγξαθίεο δηελεξγνύληαη από ηαηξνύο αξθεηώλ
εηδηθνηήησλ γηαηί είλαη έλα πνιύηηκν εξγαιείν ζηε ζσζηή δηάγλσζε αζζελεηώλ ηνπ
αλζξσπίλνπ ζώκαηνο. Οη αζζελείο πνπ ζα ππνζηνύλ αθηηλνγξαθηθή εμέηαζε πξέπεη
λα ελεκεξώλνληαη γηα ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο, δηόηη ε αθηηλνβνιία Φ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηαηξηθή είλαη θαξθηλνγελεηηθή θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε
γλώζε όισλ ησλ δεδνκέλσλ από ηνλ ηαηξό, αιιά θαη από ηνλ αζζελή . Όηαλ νη
αζζελείο ππόθεηληαη ζε αθηηλνγξαθηθέο εμεηάζεηο, εθαηνκκύξηα θσηόληα πεξλνύλ
κέζσ ηνπ ζώκαηνο ηνπο. Απηά κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζε νπνηνδήπνηε
κόξην κε ηνληζκό ,αιιά ε βιάβε ζην DNA, είλαη ε πην ζεκαληηθή. Οη πεξηζζόηεξεο
βιάβεο ζην DNA, επηδηνξζώλνληαη άκεζα, αιιά ζπάληα έλα ηκήκα ελόο
ρξσκαηνζώκαηνο κπνξεί κόληκα λα κεηαβιεζεί(κεηάιιαμε). Απηό κπνξεί λα
νδεγήζεη ηειηθά ζην ζρεκαηηζκό όγθνπ. Η ιαλζάλνπζα πεξίνδνο ,δειαδή ν ρξόλνο
κεηαμύ έθζεζεο ζε αθηίλεο Φ θαη ηεο θιηληθήο δηάγλσζεο ελόο όγθνπ, κπνξεί λα είλαη
πνιιά ρξόληα. Με ηελ αύμεζε ηνπ πξνζδόθηκνπ επηβίσζεο(πόζα ρξόληα αλακέλεηαη
λα δήζεη θάπνηνο), ην αλζξώπηλν ζώκα γεξλώληαο ,θάλεη ιάζνο επθνιόηεξα ζηελ
αλαπιήξσζε ησλ ηζηώλ ηνπ θαη επθνιόηεξα δεκηνπξγνύληαη «κε θπζηνινγηθά
θύηηαξα», ηα θαξθηληθά. Απηά ηα ιάζε, ζηελ παξνπζία θαξθηλνγελεηηθώλ
παξαγόλησλ γίλνληαη ζπρλόηεξα . Σηηο κηθξέο ειηθίεο, ν νξγαληζκόο έρεη ηελ
δπλαηόηεηα λα επηδηνξζώλεη ηα κηθξά απηά ιάζε, ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ θπηηάξσλ
ηνπ. Υπνινγίδεηαη όηη θάζε ρξόλν πεζαίλνπλ γύξσ ζηα 7,000,000 άηνκα από θαξθίλν
θαη απηά ηα λνύκεξα ζα απμάλνληαη όζν κεγαιώλεη ην πξνζδόθηκν επηβίσζεο.
Σήκεξα έρνπλ αλαγλσξηζζεί αξθεηέο εθαηνληάδεο νπζίεο πνπ είλαη θαξθηλνγελεηηθέο
ή πηζαλόλ θαξθηλνγελεηηθέο . Η βελδίλε, ην θάπληζκα ηζηγάξσλ, ε ηνληίδνπζα
αθηηλνβνιία, νη αθιαηνμίλεο, νη δηνμίλεο ,αθόκα θαη ε παξαδνζηαθή καο ζνύβια
ελνρνπνηείηαη.
Η ηαηξηθή αθηηλνβνιία, δειαδή απηή πνπ δερόκαζηε γηα ηαηξηθνύο ζθνπνύο είλαη έλα
κηθξό θνκκάηη ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ δερόκαζηε από θπζηθέο πεγέο (backround
radiation). Τέηνηεο είλαη ε αθηηλνβνιία από ην δηάζηεκα,(cosmic radiation),ε ειηαθή
αθηηλνβνιία θαη ε «πεξηξξένπζα αθηηλνβνιία» από ηελ γε πνπ κπνξεί λα αλαδύεηαη
απεπζείαο από ξαδηελεξγά πεηξώκαηα(γξαλίηεο, ζρηζηόιηζνη) ή κε ηελ κνξθή
αεξίνπ(ξαδόλην).
Υπνινγίδεηαη όηη ζήκεξα πεζαίλνπλ από θαξθίλν ησλ πλεπκόλσλ ιόγσ εηζπλνήο
ξαδνλίνπ πνπ ζπζζσξεύεηαη ζηα ζπίηηα καο ,ην 10% ησλ ζπλνιηθώλ θαξθίλσλ. Απηό
απνηειεί ηελ δεύηεξε κεγαιύηεξε αηηία ζαλάηνπ από θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα, κεηά ην
θάπληζκα. Τν ξαδόλην είλαη έλα αέξην ,παξάγσγν ηεο δηάζπαζεο ηνπ Οπξαλίνπ πνπ
ππάξρεη ζηα πεηξώκαηα θαη έξρεηαη ζηελ επηθάλεηα κέζσ δηάρπζεο. Η Ακεξηθαληθή
επηηξνπή Πεξηβάιινληνο ζπζηήλεη όια ηα παιηά ζπίηηα λα ειέγρνληαη γηα απηό ην
αέξην. Οη πιένλ επηθίλδπλνη ρώξνη είλαη ηα ππόγεηα , εηδηθά ησλ λέσλ ζρεηηθά
θηηξίσλ πνπ θηίδνληαη κε θαιή κόλσζε .Σπζηήλεηαη ηα ππόγεηα λα εμαεξίδνληαη
ηαθηηθά κε άληιεζε ηνπ αέξα από απηά. Τπραία αλαθαιύθζεθε ζε έλα ππόγεην ζηελ
Πελζπιβάληα, πνζόηεηα ξαδνλίνπ πνπ αληηζηνηρνύζε κε ηελ βιαβεξή επίδξαζε
θαπλίζκαηνο 135 παθέησλ ηζηγάξσλ ηελ εκέξα ! Σηελ Κύπξν κε βάζε κηα κειέηε
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ην ξαδόλην ζην λεξό θαη ηνλ αέξα είλαη ρακειό
(11Bq/m3+-8), αιιά απηέο νη κεηξήζεηο δελ κπνξνύλ λα ηζρύνπλ γηα ην θάζε ζπίηη
θαη ππόγεην. Όζν πην ςειά αλεβαίλεη θάπνηνο ζε πνιπθαηνηθία ηόζν ιηγνζηεύεη

απηόο ν θίλδπλνο θαη όζν πην ρακειά θαηεβαίλεη ηόζν κεγαιώλεη, επεηδή ην ξαδόλην
είλαη βαξύηεξν από ηνλ αέξα θαη καδεύεηαη ζηα ππόγεηα.
Υπνινγίδεηαη όηη ε δόζε ηεο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο πνπ δέρεηαη έλαο επηβάηεο
πνπ βξίζθεηαη ζε εκπνξηθό αεξνζθάθνο ζηα 10,000 κέηξα ζηελ πηήζε ΛάξλαθαΑζήλα-Λάξλαθα είλαη πεξηζζόηεξε από ηελ δόζε πνπ παίξλεη από κηα νδνληηαηξηθή
αθηηλνγξαθία θάησ γνκθίνπ . Η πηήζε Λάξλαθαο-Λνλδίλνπ ηζνδπλακεί κε 4 ηέηνηεο
αθηηλνγξαθίεο. Όζν πην ςειά αλεβαίλεη έλα αεξνζθάθνο ηόζν πεξηζζόηεξε
αθηηλνβνιία πξνζιακβάλεη. Απηή ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην κεηαιιηθό πεξίβιεκα
ησλ αεξνζθαθώλ έιαβε ππόςε ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία αεξνζθαθώλ Boeing θαη
ζηα λέα αεξνζθάθε, ηνπνζέηεζε κε κεηαιιηθό πεξίβιεκα(carbon). Αλαιύνληαο ηα
δεδνκέλα απηά βξίζθεη θαλείο αζηείν λα αζρνινύκαζηε κε ηελ κε ηνληίδνπζα
αθηηλνβνιία (θηλεηή ηειεθσλία,αληέλεο ηειεόξαζεο,κηθξνθύκαηα) πνπ δελ δηαζέηεη
ηελ ελέξγεηα λα επεξεάζνπλ ζνβαξά ηα θύηηαξα καο.
Πξνζνρή επίζεο πξέπεη λα δίλεηαη ζηηο αμνληθέο ηνκνγξαθίεο(CT scans) πνπ θάπνηε
νη αζζελείο απηόθιεηα δεηνύλ , κε ςύιινπ πήδεκα ! Οη αμνληθέο ρξεηάδνληαη
ηεξάζηηα δόζε ( κέρξη 1000 θνξέο ηελ δόζε κηαο παλνξακηθήο αθηηλνγξαθίαο ή
κέρξη 500 θνξέο ηε δόζε κηαο πηήζεο ζην Λνλδίλν) θαη δελ πξέπεη νη αζζελείο λα
δεηνύλ κόλνη ηελ δηελέξγεηα ηέηνησλ αθηηλνγξαθηώλ. Ελαιιαθηηθή δηαγλσζηηθή
ιύζε είλαη ε Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία(MRI) πνπ δελ είλαη αθηηλνγξαθία θαη ζε
καιαθνύο ηζηνύο δίλεη ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα. Με βάζε ηειεπηαία δεδνκέλα ν
θίλδπλνο λα αλαπηπρζεί θαξθίλνο εμαηηίαο κηαο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο, είλαη γύξσ
ζην 0,2% θαη ζπγθξίλεηαη κε ηελ δόζε πνπ πήξαλ απηνί πνπ επέδεζαλ από ην
νινθαύησκα ζηελ Ιαπσλία.
Η πηζαλόηεηα λα αλαπηπρζεί θαξθίλνο από έθζεζε ζε ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία είλαη
γεληθά κηθξόο αιιά, επεξεάδεηαη ηνπιάρηζην από
Α. Τελ δόζε , κεγαιώλεη όζν κεγαιύηεξε είλαη ε δόζε
Β. ηελ ειηθία πνπ πξσηνεθζέζεθε ην άηνκν, ζε παηδηθή ειηθία έθζεζε απμάλεη ηνλ
θίλδπλν , ιόγσ ηεο έληνλεο αλαπαξαγσγήο όισλ ησλ θπηηάξσλ ζηελ παηδηθή ειηθία,
άξα απμεκέλεο πηζαλόηεηαο «ιάζνπο» θαη
Γ. νη γπλαίθεο είλαη πεξηζζόηεξν επαίζζεηεο από ηνπο άλδξεο γηα ηελ ίδηα δόζε θαη
ειηθία.
Σπζηήλεηαη ζηνπο αζζελείο λα θξαηνύλ ηζηνξηθό ησλ ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ
αθηηλνγξαθίαο πνπ έρνπλ δηελεξγήζεη γηα όιε ηνπο ηελ δσή, λα ελεκεξώλνπλ όινπο
ηνπο ηαηξνύο ηνπο γηα ηηο παιηέο αθηηλνγξαθίεο πνπ έρνπλ θάλεη, λα θπιάζζνπλ ηηο
παιηέο αθηηλνγξαθίεο θαη λα ηηο θέξλνπλ ζηνπο ηαηξνύο θαη επίζεο λα ελεκεξώλνπλ
ηνπο ηαηξνύο εάλ ππάξρεη πηζαλόηεηα εγθπκνζύλεο.
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