


 טומוגרפיה ממוחשבת

  ניתן שלא במחלות או בבעיות ,פולשניים בטיפולים להנחייה/לאבחון•

 .רנטגן צילום באמצעות לאתר

 .גדל השיקוף זוויות שמספר ככל גדל הטומוגרפיה תוצאת של דיוקה•

 החלולים והאיברים הדם כלי ,רכות רקמות של ההדמיה איכות להגדלת•

 .ניגודי חומר למטופל ניתן

  .בבריטניה האונספילד .נ גודפרי ידי על 1972 בשנת הומצאה•

 . זו המצאה על נובל פרס את קיבל הוא 1979 בשנת•

 נזקקו לשעות לבצוע סריקה ואסיפת נתונים גולמיים - בעבר•

 .  ולמספר ימים לנתח את הנתונים

והפקת מודל תלת ממדי באופן , שניות ספורותסריקה תוך  – כיום

 . מיידיכמעט 

 



 טומוגרפיה ממוחשבת

 זוויות שמספר ככל גדל הטומוגרפיה תוצאת של דיוקה•

 .גדל השיקוף

 

 הדם כלי ,רכות רקמות של ההדמיה איכות להגדלת•

 .ניגודי חומר למטופל ניתן החלולים והאיברים

 



 ראש

הצטברות סידן  , גידולים מוחיים, אבחון שבץ מוחי•

 . דימום מוחי ושברים בגולגולת, תוך גולגלתי

 .עשויים להעיד על בצקת ושבץמבנים כהים 

,  עשויים להעיד על הצטברות סידןמבנים בהירים 

 .דימומים ונזקים לגולגולת

 

זיהוי גידולים מוחיים מתאפשר בהדמיה באמצעות  •

הנוצרים  , זיהוי עיוותים באנטומיה הנכונה של המוח

 .כתוצאה מנפיחות

 

צילום טומוגרפיה ממוחשבת המדגים שבר בלסת 

 תחתונה עם תזוזה

 טומוגרפיה ממוחשבת



 ריאות

כלי לאבחון שינויים כרוניים  •

 . ותהליכי מחלה ברקמת הריאות

יתרון על פני צילום רנטגן באבחון  •

כגון מחלת ריאות , מחלות ריאה

פיברוזיס , חסימתית כרונית

לעיתים הבדיקה . ומחלות דומות

 .נערכת גם בזמן נשימה ונשיפה

יעילה באבחון תסחיף ריאתי  •

בהחדרת חומר ניגודי לגוף 

המאפשר את דימות עורקי 

 .הריאה

 טומוגרפיה ממוחשבת





(a) CT versus (b) steady-
state free precession MRI 
in a 14-year-old boy with 
cystic fibrosis demonstrate 
bronchiectasis in the left 
upper lobe (arrows) 

Pierluigi Ciet, et al. Pediatr 
Radiol. 2015;45(13):1901-
1915. 

 

Bronchiectasis 



a CT versus (b) steady-state 
free precession MRI in a 16-
year-old boy with end-stage 
cystic fibrosis. Note widely 
dilated bronchi filled with 
thick mucus and 
aspergillomas (arrows) 

Pierluigi Ciet, et al. Pediatr 
Radiol. 2015;45(13):1901-
1915. 

. 

 

Aspergilloma in cystic fibrosis 



MR compatible spirometer setting during MRI 
of a 10-year-old girl with cystic fibrosis. 

A plastic adjustable 
tripod holds the 
mouthpiece that is 
connected through a 
plastic black corrugated 
tube to the control 
computer at the 
scanner operator’s side. 
The child is in the feet-
first position to ease 
the use of the 
mouthpiece in the MRI 
gantry. 



 חלל הבטן והאגן

 .כלי אבחוני רגיש לגילוי מחלות בחלל הבטן•

דלקת , אבנים בכליות, לבירור כאבי בטן חדים•

, דיברטיקוליטיס, דלקת לבלב, התוספתן

 .מפרצת באבי העורקים וחסימת מעיים

לעתים נעשה שימוש כדי לקבוע דירוג גידול  •

 .סרטני

כלי העדיף לאבחון פגיעות באיברים גרמיים •

 .באזור האגן לאחר פגיעה טראומטית

 

 טומוגרפיה ממוחשבת



 גפיים

כלי אבחוני לזיהוי ולהערכת שברים מורכבים  •

 .בעיקר באזור המפרקים, בגפיים

 

 .דימות ברור לשברים ופגיעות בגידים•

 

 טומוגרפיה ממוחשבת



  משמעותית גבוהה בעוצמה קורנים ממוחשבת טומוגרפיה סורקי

 זרימת ,קטראקט ,לסרטן סיכון גורם ומהווים ,רגילות רנטגן קרני ממצלמות

 של יכולתו .א"בדנ אלו קרניים של מהפגיעה הנובעות בעיות ועוד ,לקויה דם

  אצלם התיקון שיכולת אנשים .לאדם מאדם שונה א"בדנ שברים לתקן התא

 .לקרינה חשיפה עקב לוואי תופעות מיותר יסבלו פחותה

 

 

 סיכונים



 

 

כמויות קרינה מייננת     
לוקח  שהיה  השניםמספר 

הקרינה   מנתאת לספוג  לאיבר

 מהטבע

 (mGy) נספגתמנה 
 באיבר המוקרן

 ((mSvמנה אפקטיבית 
 לכל הגוף

 המקרה

 קרינת רקע שנתית [13]    2.4 [13]    2.4 1

 CTראש  [11]    1-2 [14]    56 23

 CTבטן  [15]      8 [14]    14 5.8

 CTחזה  [11]    5-7 [14]    13 5.4

 CTחזה בטן ואגן  [14]    9.9 [14]    12 5

41 40-100    [9] 9-12   [11] Cardiac CT angiogram 

8.3 20    [9] 20    [10] Neonatal abdominal CT 

6-11    [11] CT colonography 

6.25 15    [9] 15     [10] Barium enema 

1.25 3    [10] [9] 0.4    [16] Screening mammography 

 רנטגן חזה [15]    0.02 [9]    0.01-0.15 0.0625

[9]. Hall, EJ; Brenner, DJ (May 2008). "Cancer risks from diagnostic radiology.". The British journal of radiology. 

[10]. Brenner DJ, Hall EJ (November 2007). "Computed tomography--an increasing source of radiation exposure". N. Engl. J. Med. 

[11]. Furlow, B (May–June 2010). "Radiation dose in computed tomography.". Radiologic technology. 

[13]. Cuttler JM, Pollycove M (2009). "Nuclear energy and health: and the benefits of low-dose radiation hormesis". Dose Response 7 (1): 52–89. doi:10.2203/dose-response.08-024.Cuttler. 

[14]. Shrimpton, P.C; Miller, H.C; Lewis, M.A; Dunn, M. Doses from Computed Tomography (CT) examinations in the UK - 2003 Review 

[15]. "What are the Radiation Risks from CT?". Food and Drug Administration. 2009. 

[16]. Davies, H. E.; Wathen, C. G.; Gleeson, F. V. (25 February 2011). "The risks of radiation exposure related to diagnostic imaging and how to minimise them". 



 

 

CT  הסיכון המחושב בילדים לפתח סרטן מבדיקת  

[*].Pearce MS, Salotti JA, Little MP, et al. Radiation exposure from CT scans in childhood and 
subsequent risk of leukaemia and brain tumours: a retrospective cohort study. Lancet 2012; 
380:499. 

 ובהשואה – 22לפני גיל  CTבמעקב אחר ילדים אשר עברו בדיקות •

 : 5mGy> קיבלו לקבוצת ילדים אשר 

את הסיכוי לפתח    3מעלה פי  – 30mGy< כמות קרינה מצטברת•

    לאוקמיה

 mGy 50< בחולים שקיבלו 3הסיכון לפתח גידול מוחי גדל פי •

 



 

 

 סיכוני קרינה מייננת בילדים

[*].Linet MS, Kim KP, Rajaraman P. Children's exposure to diagnostic medical radiation and cancer risk: 
epidemiologic and dosimetric considerations. Pediatr Radiol 2009; 39 Suppl 1:S4. 

 

  באוכלוסיהסכנות קרינה בילדים גדולות יותר מאשר 
 –הבוגרת 

 

גדולה  -גופם של הילדים קטן יותר ולפיכך הפגיעה ליחידת שטח •

 יותר

 

משך החיים בילדים ארוך יותר ולכן עולה הסיכון להתפתחות  •
 מחלה סרטנית במהלך החיים  

 . 



  בישראל בשימוש שנמצאים CT-ה מכשירי 66-מ 12 ,הביקורת במועד•

 שיעור את המצמצמת תכנה הכוללת טכנולוגיה כוללים אינם (18%)

  התמונה באיכות לפגוע בלי 40%-70%-ב מהם הנפלטת הקרינה

 .המתקבלת

 

 

 

 קרינהלהפחתת בישראל הכוללים תוכנה   CTבמכשירישימוש 
 2014ח מבקר המדינה לשנת "דו

 החולים בתי את המחייב נוהל הביקורת במהלך והוציא בבעיה הכיר הבריאות משרד•

  מכשירים 2017 סוף עד לרכוש או 2016 סוף עד במכשירים הטכנולוגיה את לשלב

 CT-ה מכשירי בדבר מידע לציבור מפרסם אינו המשרד אולם .אותה הכוללים חדשים

  פחות הפולטים במכשירים להיבדק לבחור לחולים לאפשר כדי ,חולים בית בכל הפועלים

 .קרינה

 :  מיליון בדיקות דימות מתקדמות 1.3-בוצעו בישראל כ 2013-ב•

  ,CT (78%)מיליון בדיקות  1.03-כ

 MRI (19%  )בדיקות  246,000-כ

   PETCT (3%.)בדיקות  41,000-וכ



 CTבדיקת מתבצעת בפועל ,MRI לבדיקת להפנות רצוי מסוימים רפואיים שבמקרים אף•

 בדיקה שזו מאחר .הרפואי למצב פחות ומתאימה מיותרת לקרינה הנבדק את החושפת

  MRI בדיקת עלות .כלכלית היא לכך שהסיבה חשש עולה ,בהרבה פחותה שעלותה

  גם להשפיע עלולים ,הארוכים ההמתנה ותורי MRI במכשירי המחסור ,CT בדיקת לעומת

 היא שבהם במצבים גם  MRI לבדיקת במקום CT לבדיקת להפנות הרופאים החלטת על

 .מתאימה פחות

 

 MRIבמקום לבדיקת   CTהפניה לבדיקת 
 2014ח מבקר המדינה לשנת "דו

 נתוני משרד הבריאות הישראלי

 (בכלל המכונים בארץ) 1995-2011השנים בין ( נפש 1,000-ל) CT-השיעור בדיקות 



שיפור משמעותי באיכות הציוד מאפשר רזולוציה טובה •

מינון  = רזולוציה גבוהה : בעבר. )יותרנמוך במינון  יותר

 (גבוה יותר

 בילדיםהגדרות ופרוטוקולים למינונים •

 

 

 

התאמת בדיקות  .C.T לילדים .C.Tיתרונות בדיקות   

www.health.gov.il/hoser   

 



 תועלת מול סיכון

 :.C.Tעקרונות מנחים לביצוע בדיקת 

•As Low As Reasonably Achievable  (ALARA) 

 בדיקה המאפשרת מינימאלית חשיפה של עקרון

 .איכותית אבחנתית

 

 (Justification)הצדקה •

 ההליך בביצוע הכרוך הסיכון מול התועלת את לשקול הרופא על

 .MRI, U.S :כגון ,האחרות החלופות בדיקת תוך ,הרפואי

 
 www.health.gov.il/hoser   

 



צעדים לטווח ארוך להפחתת כמות 

 הקרינה
  מהדור C.T במכשירי ושימוש בילדים בפרוטוקולים ושימוש התפתחות עידוד•

 .מופחתת קרינה פולטי – החדש

  אפנדיציטס לאבחון סונוגרפיה קודם :כגון סלקטיביות באסטרטגיות שימוש עידוד•

 .(הבעיה סוג לפי) .C.F כמו – ריאה מחלת אחרי למעקב MRI או

 כדי לרדיולוגיה ומחוץ בתוך וכנסים מאמרים ,עת-כתבי פרסום באמצעות חינוך•

 ..C.T-ב הצורך והערכת החשיפה הגדרות את ליעל

 אישית להתאים מנת-על והמינון .C.T-ה איכות בין הקשר לקביעת מחקרים עריכת•

  .לילדים הסריקה את

 .נוסף לסרטן סיכון לבין .C.T קרינת בין הקשר הבהרת•
 
 

C.T. Radiation in Kids: hoe much of Risks Really 
Lourie Scoudder, DNP, PNP: Alan S.brody, Md June 05/2014 

 



 ...לסיכום

  הרחב והציבור הרפואיים הצוותים בקרב המודעות גוברת האחרונות בשנים•

   .מייננת מקרינה האפשריים לסיכונים

 ..C.T בנושא המערכת מצד Abuse יש•

 .כלכלית עלות של עניין ויש MRI הוא .C.T של המחדל ברירת•

 מול התועלת את לשקול בדיקה ובכל ,הנכונות באינדיקציות .C.T לבצע חשוב•

   .חלופיות הדמיות בחינת תוך .הסיכון

  .לקרינה מחשיפה הסיכונים על עולה לטיפול הבדיקה שחשיבות לזכור יש•



 

 

 סוף
 ההקרנה


