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Läbivalgustusuuringute roll tänapäeval
● Uuringute arv väheneb

○ USAs on kaksikkontrasteerimine vähenenud 
95%, lihtkontrasteerimine Ba-ga 89% (1)

○ 2010. a Tartu Ülikooli Kliinikum, 133 519 
röntgenuuringut → 2020. a Tartu Ülikooli 
Kliinikum, 77 498 uuringut (2)

● Uuringute vähesuse tõttu (1, 3)
○ Keeruline õpetada residente

○ Õpe on ajamahukas
○ Röntgenoskoopia on operaatorsõltuv

○ Uuringut harva tegevatel radioloogidel on 
keeruline säilitada pädevust
■ Diagnostiline tundlikkus on 

spetsialistist madalam

Ballard DH, Sweet DE, Garg T et al. 21st-Century Fluoroscopy: What Will We Be Doing? A Trainee’s Perspective. RadioGraphics 2021; 41:E166-E168.
HH06: Radioloogia uuringud ja protseduurid haigla järgi. Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas. Kättesaadav: statistika.tai.ee.
Levine MS, Rubesin SE, Laufe I. Barium Studies in Modern Radiology: Do They Have a Role? Radiology: Volume 250: Number 1—January 2009.



Läbivalgustusuuringute roll tänapäeval

● Uued uuringumeetodid (1, 3)
○ Eri kiirgusvabad meetodid on asendanud suures mahus läbivalgustusuuringud

■ o   Mao kaksikkontrasteerimise asemel endoskoopia, 24-h pH monitoorimine, prooviravi 
relfukshaiguse diagnostikas

■ o   Irrigoskoopia asemel koloskoopia, kõhu KT-uuring
● Majanduslik aspekt (3)

○ Ei ole majanduslikult nii kasumlik asutusele kui KT- või MRT-uuring

Ballard DH, Sweet DE, Garg T et al. 21st-Century Fluoroscopy: What Will We Be Doing? A Trainee’s Perspective. RadioGraphics 2021; 41:E166-E168
Levine MS, Rubesin SE, Laufe I. Barium Studies in Modern Radiology: Do They Have a Role? Radiology: Volume 250: Number 1—January 2009



Hind (4)

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu. Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/102042022001 



Läbivalgustusuuringud ei ole kuhugi kadunud

● Videofluoroskoopiliste neelamisuuringute (VFS) arv on USAs 20 aastaga kasvanud 26%, 
moodustades fluoroskoopiatest 69% (1)

○ Näeb nii struktuuri kui ka funktsiooni
● Läbivalgustusuuringu eelised (3)

○ Gastroskoopia ees – GI funktsioon ja liikuvus tulevad paremini nähtavale
○ Lekete kindlakstegemine – nt bariaatrilistel pt-del ja postop tüsistuste hindamine (nt 

perforatsiooni paikme leidmine)
● ACR Appropriateness Criteria® järgi on teatud kliiniliste stsenaariumite korral fluoroskoopilised 

uuringud esmasuuringuna sobilikemad

Ballard DH, Sweet DE, Garg T et al. 21st-Century Fluoroscopy: What Will We Be Doing? A Trainee’s Perspective. RadioGraphics 2021; 41:E166-E168
Levine MS, Rubesin SE, Laufe I et al. Barium Studies in Modern Radiology: Do They Have a Role? Radiology: Volume 250: Number 1—January 2009. doi: 10.1148/radiol.2501080806 



Näited ACR 
sobivus-
kriteeriumitest
I (5)

● Kriteeriumid on üle 
vaadatud 2018

ACR Appropriateness Criteria. Dysphagia. Narrative. Kättesaadav:  https://www.acr.org/Clinical-Resources/ACR-Appropriateness-Criteria

https://www.acr.org/Clinical-Resources/ACR-Appropriateness-Criteria


● Kriteeriumid on üle 
vaadatud 2021

ACR Appropriateness Criteria. Epigastric pain. Narrative. Kättesaadav:  https://www.acr.org/Clinical-Resources/ACR-Appropriateness-Criteria

Näited ACR 
sobivus-
kriteeriumitest
II (5)

https://www.acr.org/Clinical-Resources/ACR-Appropriateness-Criteria


● Kriteeriumid on üle 
vaadatud 2021

ACR Appropriateness Criteria. Epigastric pain. Narrative. Kättesaadav:  https://www.acr.org/Clinical-Resources/ACR-Appropriateness-Criteria

Näited ACR 
sobivus-
kriteeriumitest
III (5)

https://www.acr.org/Clinical-Resources/ACR-Appropriateness-Criteria


Insuldijärgse neelamisfunktsiooni hindamine 
taastusraviperioodil - FEES vs VFS? (6)

● Logopeed peab statsionaarsel tegema neelamishäire 

raskusastme ja etioloogia hindamiseks sõeltesti ja 

vajadusel instrumentaalsed uuringud
● FEES ja VFS-ga saab ainsana usaldusväärselt 

aspiratsiooni diagnoosida

● Fiiberendoskoopiline neelamisuuring (FEES)
○ Kulutõhus, usaldusväärne ja portatiivne

○ Odavam kui VFS

● Videofluoroskoopiline neelamisuuring (VFS)
○ Uuring on kompleksne, ajamahukas, patsient peab 

suutma teha koostööd ja istuda

○ Ioniseeriv kiirgus

Insuldijärgne taastusravi. RJ-I/37.1-2019. Ravijuhendite nõukoda. 2019 https://news.christianacare.org/2010/11/speech-pathologists-now-visiting-skilled-nursing-homes/



Kiirgusohutusnõuded
● Diagnostiline meditsiinikiirituse protseduur – ioniseeriva kiirguse kasutamisel põhinev haiguse 

diagnoosimiseks tehtav protseduur (7)

● Protseduuri tegija - radioloog või muu vastava protseduuri põhjendatuse hindamiseks ja tegemiseks 

vajaliku väljaõppe saanud arst või radioloogi või muu vastava protseduuri tegemiseks vajaliku 

väljaõppe saanud arsti juhendamisel radioloogiatehnik või erialase väljaõppe saanud muu 

kiirgustöötaja (7)

● Kiirgustöötaja efektiivdoosid (8)

○ Töötaja ei tohi saada 1 a jooksul efektiivdoosi üle 20 mSv

○ Elaniku 1 a jooksul kiirgustegevusest saadav efektiivdoosi piirmäär on 1 mSv

○ Rase töötaja ei tohi saada kogu raseduse jooksul üle 1 mSv 

Meditsiinikiirituse protseduuride kiirgusohutusnõuded, meditsiinikiirituse protseduuride kliinilise auditi nõuded ning diagnostilised referentsväärtused ja nende määramise nõuded“ § 8, ptk 3. Riigi Tteataja.
Kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdoosi ning silmaläätse, naha ja jäsemete ekvivalentdoosi piirmäärad. Riigi Teataja.



Uuringu sobivus ja vajalikkus (7, 9)
● Meditsiinikiirituse kasutamise põhjendatuse tagab protseduuri tegija 

○ Uuring peab olema põhjendatud ja optimeeritud

■ protseduuri tegija tagab põhjendatuse, võttes arvesse temale kättesaadavaid 

protseduuri ja metoodika valiku seisukohalt olulisi patsiendi terviseandmeid ja 

varasemaid protseduure, et vältida meditsiinikiirituse põhjendamata kasutamist ja 

tagada kiirgusohutuse nõuete täitmine

■ protseduuri tegija võib saatekirjale märgitud protseduuri muuta, kui samaväärne 

tulemus on saavutatav patsiendi tervise seisukohalt otstarbekama protseduuriga, või 

protseduuri tegemisest loobuda, teavitades sellest meditsiinikiirituse protseduurile 

suunajat

○ ALARA või ALARP printsiibi järgi

○ Uuringut peab tegema eriväljaõppe saanud personal nõuetekohase aparatuuriga

Meditsiinikiirituse protseduuride kiirgusohutusnõuded, meditsiinikiirituse protseduuride kliinilise auditi nõuded ning diagnostilised referentsväärtused ja nende määramise nõuded“ § 8, ptk 3. Riigi Teataja.
Radioloogia eriala arengukava 2021–2026. Eesti Radioloogia Ühing. 



Baariumit 
sisaldavate 
kontrastainete 
ohutus (10)

● Baariumsulfaat on veeslahustumatu, baarium 

peaaegu ei imendu organismi

● Allergilised reaktsioonid on harvad
● Kerged (lööbed, kerge bronhospasm) ligi 1:750 

000 protseduuri kohta

● Veeslahustuvat joodi sisaldavat kontrastainet 

kasuta

● Gastrostoomi asendi kontrollimisel

● Tugeva aspiratsioonikahtluse korral
● Suured kogused võivad põhjustada

pneumooniat või isegi ARDSi

● Vahetult enne sooleoperatsiooni

ESURi kontrastainete kasutamist käsitlev juhis. Euroopa Urogenitaalse Radioloogia Selts

ACR Manual on Contrast Media. ACR Committee on Drugs and Contrast Media, 2021.



Patsiendidoos (11)

● Patsiendidoos (või doos) – diagnostilise protseduuri käigus röntgenkiiritust või radioaktiivse

päritoluga kiiritust saava patsiendi (või ekvivalentse fantoomi) kiirgusdoosi üldmõiste, mille all 

sõltuvalt diagnostilisest modaliteedist mõistetakse füüsikalise suurusena kas doospindala,

pealelangevat õhukermat, naha sisenddoosi, rinnanäärmedoosi, kompuutertomograafia

volumeetrilist doosiindeksit, doospikkust, manustatud radionukliidi aktiivsust, efektiivdoosi või muu

dosimeetrilist suurust  

Sotsiaalministeerium. Juhend meditsiiniradioloogia protseduuridel patsiendidoosi hindamiseks. 24.11.2013.



Doosisuuruste mõõdikud läbivalgustusel (11, 12)

● Doosipindala (DAP) - soovituslik ühik mGy-cm2
○ Primaarne füüsikaline suurus 

○ Mõõdetud kiirituse ja kiirgusvälja pindala korrutisest 

arvutatud suurus

○ võrreldav sama  protseduuri raames erinevate  seadmete ja 

patsientide vahel

● Läbivalgustuskestus (FT) - min
○ Ei ole üks-üheselt seotud patsiendidoosiga

● Õhukerma (K) - mGy
○ Sekundaarne suurus
○ Iseloomustab kaudselt  naha lokaalset neeldumisdoosi ja 

kiirguse võimalikku deterministlikku toimet

● Maksimaalne nahadoos (PSD)
○ Kiirguse deterministliku toime hindamiseks

Sotsiaalministeerium. Juhend meditsiiniradioloogia protseduuridel patsiendidoosi hindamiseks. 24.11.2013.
Patsiendidosimeetria; kvaliteeditagamine; kiirguskaitse. Juhan Saaring, MSc. Tartu 08.09.2021. Esitlus 



Doosipindala (DAP) ja 
läbivalgustuskestus (FT)

● DAP ja FT kuvatakse juhtekraanil (ja salvestatakse 
DICOM‐doosiprotokolli) (11)

● Uuringute kiirgusdoosi omavahelisel võrdlemisel jälgi ühikuid

Näide juhteekraanist. Erakogu



Patsiendidoos läbivalgustusuuringul (13)

UNSCEAR, 2010. Sources and Effects of Ionizing Radiation. UNSCEAR 2008 Report. United Nations, New York.



Personali kiirgusdoos neelamisuuringul (14)

Radiation Safety in Videofuoroscopic Swallowing Study: Systematic Review. Hong J-Y,  Hwang N-K, Lee G et al. Dysphagia.36: 73–82 (2021). https://doi.org/10.1007/s00455-020-10112-3



Personali kaitse (12, 15)

● Õiged töövõtted
○ Isikukaitsevahendid

■ Kaitsepõlled, kilpnäärmekaitsed

■ Dosimeetrid 

● Kasutatakse ühe või kolmekuulise ajaperioodi jooksul

● Kantakse ühe dosimeetri korral kaitsepõlle peal rindkere piirkonnas

● Kahe dosimeetri korral kantakse ühte põlle all ja teist peal
○ Hajukiirguse leviku arvestamine

■ Põhiline kiirgusallikas on patsient
■ Kauguse suurenedes väheneb kiirgus ruutvõrdeliselt
■ Väiksemad patsiendidoosid →  vähem hajukiirgust → väiksem personali doos

● Kaitsetõkked
○ Seinade ja uste varjestamine pliiplekiga

○ Vaateaknad on enamasti plii sisaldusega

Saaring J. Patsiendidosimeetria; kvaliteeditagamine; kiirguskaitse. Tartu 08.09.2021. Esitlus
Lintrop M. Kiirguskaitse põhialused ja kiirguskaitse roll radioloogiliste uuringute valikul.Radioloogiliste uuringute kasutamine lasteradioloogias ja rasedatel lähtuvalt kiirguskaitse aspektist. Loeng V kursusele. 



Patsiendidoos, kui uuringut viib läbi algaja 
resident

● Eelneva õppeta seede- või urotrakti fluoroskoopilisi uuringuid teinud residendid vs 

veebikoolituse läbinud residendid (16)
○ Fluoroskoopia kestus (FT) ja doosipindala (DAP) vähenesid veebikoolituse saanud residentide rühmas 

statistiliselt oluliselt

● Seede- või urotrakti fluoroskoopilisi uuringute teinud residentide FT enne ja pärast 

kontrollnimekirja kasutuselevõtmist (17)
○ Keskmine FT vähenes statistiliselt oluliselt (41 sekundit) teise aasta residentide seas

Frederick-Dyer KC ,Faulkner AR, Chang TT et al. Online training on the safe use of fluoroscopy can result in a significant decrease in patient dose. Acad Radiol. 2013 Oct;20(10):1272-7
Leschied JR, Glazer DI, Bailey JE et al. Improving our PRODUCT: a quality and safety improvement project demonstrating the value of a preprocedural checklist for fluoroscopy. Acad Radiol. 2015 
Mar;22(3):400-7.



Fluoroskoobi ehitus

● TÜK radioloogia osakonnas on hetkel kasutusel Siemensi 

Axiom Luminos dRF 

● Juhtkonsool 

Näide aparatuurist. Erakogu



Juhtkonsooli ekraan 

● Doosi suuruse valimise režiim
○ Suurendades suureneb doos

● Automaatika väljalülitamine

● Skopeerimise salvestamine

● Piltide arv sekundis (skopeerimisel)
○ Suurendades suureneb doos

● Fluoroskoopia kaadrite arv sekundis
○ Suurendades suureneb doos

● Suurendus
○ Suurendades suureneb doos

Näide juhtkonsooli ekraanist. Erakogu



Bushberg, Jerrold T., et al. The Essential 
Physics of Medical Imaging. 3rd ed., 
Lippincott Williams and Wilkins, 2011, 
Lk 310 tabel 9.2.



Kokkuvõte 

● Fluoroskoopiliste uuringute arv on vähenenud, kuid neil on jätkuvalt oma roll seedetrakti 

haiguste diagnostikas

● Tuleta meelde kiirgusohutuse printsiibid

● Protseduuri tegija tagab meditsiinikiirituse kasutamise põhjendatuse

○ Kohustus ja õigus uuringust loobuda või asendada

● Oska masinat käsitseda ja tea, mis parameeter muudab kiirgusdoosi
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Tänan tähelepanu eest!


