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 Čo ovplyvňuje poškodenie plodu ? 

• Veľkosť ožiarenia  (orgánová dávka na plod ) 

       od 100 mGy dochádza k zdvojnásobeniu spontánneho rizika poškodenia plodu 

      
 

• Obdobie tehotenstva : 
 
 - obdobie preimplantácie (2 týždne) 
    “zygota” 
 - obdobie organogenézy   (3-6 týždeň) 
   “embryo” 
 - fetálne skoré a neskoré obdobie  
   “plod” 



Embryo - organogenéza 

• ku koncu 1. mesiaca má sformovanú hlavu a trup 

• postupne sa vyvíjajú základy väčšiny orgánov a zhruba okolo 
23. až 25. dňa mu už začína biť srdce 

• taktiež sú položené základy centrálnej nervovej sústavy 
(mozog a miecha), vzniká zároveň sluchovy ́ aparát,vylučovací 
systém (ľadviny a močovod)  

•  vzniká veľká časť pohlavných orgánov 



Aké sú riziká poškodenia plodu ? 



 Čo ovplyvňuje veľkosť ožiarenia plodu pri CT ? 

• Fyzické rozmery pacientky (AEC) 

 
• Vyšetrovaná oblasť  (hlava, brucho, panva) 

 
• Expozičné parametre : 

 
    - CTDI  (kV, mA, doba rotácie… ) 

 
    - DLP   ( šírka skenovanej oblasti,pitch faktor…) 



   

kazuistika 



Anamnéza 

• 30 ročná pacientka 

• zoskočila  z rebríka  

• bolesti v LS oblasti 

• bolesti postupovali do ĽDK po zadnej strane 
stehna a  lýtka až do prstov 

• vyšetrenie u ortopéda 

• vyšetrenie u neurológa – indikácia MR 

• vyšetrenie u neurológa – indikácia CT (PRT) 

 



ODÔVODNENIE 

• Indikujúci lekár nezisťoval či je pacientka 
tehotná (nie je o tom záznam) 

• Pacientka nevedela, že je tehotná a tak lekára 
neinformovala 

• Nasledovali 3 CT vyšetrenia – PRT,OZÓN,PRT (8 týždňov) 

• Pacientka podpísala pred každým vyšetrením 
informovaný súhlas  



Informovaný súhlas 

Predmet súhlasu: 

 

Röntgenové žiarenie negatívne vplýva na človeka v 
prípade dlhodobého aj krátkodobého veľmi intenzívneho 
pôsobenia.  

Pri jeho pôsobení môže prísť k poškodeniu kože, plodu, 
očnej šošovky, kostnej drene, vo vysokých dávkach až k 
chorobe z ožiarenia. Pri rádiodiagnostických vyšetreniach 
sa však používajú nízke tzv. podprahové dávky 
ionizujúceho žiarenia, preto k týmto účinkom 
nedochádza, alebo len veľmi zriedkavo. 



Informovaný súhlas 

Riziko spojené s ionizujúcim žiarením:  

Poučeniu som porozumel(a). Toto vyhlásenie dávam pri plnom vedomí 
a svojím podpisom potvrdzujem, že som právne spôsobilý(á) 
samostatne sa rozhodovať bez akéhokoľvek obmedzenia mojej 
spôsobilosti na právne úkony a moja vôľová stránka nie je oslabená 
danosťou môjho zdravotného stavu.  

Na základe tohto poučenia dávam súhlas s navrhovaným liečebným 
postupom a zároveň svojim podpisom potvrdzujem, že som bol(a) 
počas dnešného lekárskeho vyšetrenia poučený(á) a informovaný(á) o 
povahe môjho ochorenia, dôvode, účele,  spôsobe a možnostiach 
zdravotnej starostlivosti, ktorá mi má byť poskytnutá, vrátane 
navrhovaných diagnostických alebo liečebných postupov, prípadne 
potrebných zdravotných výkonov ako aj o možných následkoch              
a rizikách vývoja môjho zdravotného stavu.  



Informovaný súhlas 



PRT pod CT kontrolou 

PRT Adam a Eva 





Monte Carlo simulácie 







≈ 150 mGy 



Optimalizácia radiačnej ochrany 
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Záver 

1.Dieťa (2,5 kg) sa narodilo predčasne (o mesiac skôr)– odtok plodovej vody. 
   Pôrod prebehol bez komplikácii, prirodzenou cestou. 
   Dievčatko sa narodilo bez malformácii a akýchkoľvek problémov. 
 
2. Plod  bol vystavený zvýšenému riziku  ožiarenia ( ≈150 mGy)  
    a stochastické účinky sa môžu prejaviť aj neskôr ( bez špecificity) 
 
3.Informovaný súhlas bol podpísaný, ten ale nezníži riziko poškodenia plodu. 
 
4. Ako  v praxi minimalizovať riziko ožiarenia?   
 
   Aplikovať 10 dňové pravidlo   pri rtg vyšetreniach 
  
   Dôsledne uplatňovať optimalizáciu RO - DRÚ 


