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summary. The paper presents the results of treatment of 15 patients DTC with the drug rhTSH before radioiodine 
therapy. 
The use of rhTSH preparation is the method of choice in patients with low levels of endogenous TSH (46.6 % in 15 
patients) and in patients with bilateral paresis of the vocal folds (20 %). The use of rhTSH preparation significantly 
improves the quality of life of patients DTC due to the lack of clinical signs of hypothyroidism (33,4 %).
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ДОСВІД НАВчАННЯ СТУДЕНТІВ З ПИТАНЬ ЯДЕРНОї МЕДИцИНИ 
В УМОВАХ ВИЩОї шКОЛИ

TRAINING EXPERIENCE OF STUDENTS CONCERNING THE NUCLEAR 
MEDICINE IN THE CONDITIONS OF THE HIGHER SCHOOL

Сучасна ядерна медицина включає низку діа-
гностичних та терапевтичних методів, застосовуван-
ню яких немає альтернативи, а отримані діагностич-
ні зображення унікальні, високоінформативні, дозво-
ляють виявляти структурно-функціональні зміни ор-
ганів і тканин [1].

Діагностичні РФП використовують у клініч-
ній практиці, а впровадження нових технологій в ра-
діотерапії з використанням міченого альфа- та бета-
випромінювачів дозволяють отримувати значно біль-
ші рівні опромінення в пухлинному осередку, ніж 
у навколишніх здорових тканинах [1–5].

У світовій практиці визначилась тенденція 
до збільшення виробництва як діагностованих, так 
і терапевтичних радіофармацевтичних препаратів 
та збільшення кількості досліджень та лікувальних 
процедур з їх використанням. Отже, стає актуаль-
ною проблема підготовки лікарів з ядерної медицини 
ще на етапі навчання в медичних університетах на ка-
федрах радіології. Навчання студентів з питань ядер-
ної медицини проводить професорсько-викладацький 
склад кафедри радіології та радіаційної медицини 
Харківського національного медичного університету, 
яку очолює член-кореспондент НАМН України, про-
фесор, д. м. н. М. І. Пилипенко.

Метою роботи є ознайомлення з досвідом викла-
дання деяких питань ядерної медицини в курсі радіо-
логії.

Навчання проводиться відповідно до робочої 
програми з радіології, в якій обов’язковою складовою 
є питання з діагностичної та терапевтичної ядерної 
медицини (in vivo та in vitro методики радіонуклідної 
діагностики; методики терапевтичного використання 
«відкритих» РФП). Навчальною базою кафедри є ДУ 
«Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва 
НАМН України», в якому розташовано відділення 
ядерної медицини.

Відділення має потужний діагностичний потен-
ціал (проводиться понад 1500 радіонуклідних дослі-
джень різних органів та систем на рік), щорічно радіо-
нуклідну терапію з приводу диференційованого раку 
щитоподібної залози отримують понад 800 пацієн-
тів, з приводу тиреотоксикозу — 10–15 хворих; з при-
воду кісткових метастазів різних злоякісних пухлин 
40–50 хворих. Тобто, велика кількість діагностичних 
досліджень та терапевтичного використання РФП до-
зволяє отримати багатий архівний навчальний матері-
ал для засвоєння студентами та лікарями-інтернами.

Серед завдань курсу променевої діагностики:
– надання студентам знань щодо використан-

ня у клінічній практиці різних методів променевої ді-
агностики (в тому числі й радіонуклідних із застосу-
ванням 99mТс-пертехнетату та ін.) і променевої тера-
пії (з використанням терапевтичних РФП — 131І-NaI, 
131І-MIBG, 32Р-ортофосфату натрію; 89Sr-хлориду; 
153Sm-оксабіфору;

– надати студентам чітке уявлення про пока-
зання та протипоказання до променевого обстеження 
та лікування хворих із використанням РФП;

– освоєння методології отримання радіонуклід-
них зображень;

– навчити студентів розпізнавати на діагнос-
тичних зображеннях основні радіонуклідні симптоми 
та синдроми.

Студентам при виборі методів отримання зобра-
ження пропонується керуватися такими критеріями, 
як інформативність даного виду зображення для вирі-
шення конкретного діагностичного завдання, доступ-
ність методу, потенціальна шкідливість для пацієнта 
променевого навантаження, економічні затрати при 
їх використанні.

Розділ ядерної медицини з використанням РФП 
студенти вивчають за допомогою лекційного матері-
алу, який надається у вигляді мультимедійних презен-
тацій з використанням численних зображень (радіо-
нуклідних, рентгенологічних, магнітно-резонансних 

©  О. М. Астап’єва, Я. Е. Вікман, О. І. Паскевич,  
М. Є. Слабодчиков, 2015



IssN 1027-3204                      UKRAINIAN JOURNAL OF RADIOLOGy. 2015. VOL. XXIII. PUB. 2                        

 Conference Proceedings «Current issues of diagnostics and therapy in nuclear medicine»       [181]

діагностичних зображень органів та систем); при цьо-
му велике значення надається оцінці особливостей зо-
браження при різних видах променевих досліджень 
та правильному використанню термінології для скла-
дання протоколів променевих досліджень для розу-
міння результатів досліджень.

На практичних заняттях студенти самостійно ви-
вчають сцинтиграми та сканограми після проведення 
радіонуклідних досліджень, користуючись численни-
ми архівними матеріалами відділення ядерної меди-
цини. Матеріали для занять підготовлені в необхідній 
кількості, щоб забезпечити самостійну роботу кожно-
го студента.

Крім того, завдяки наявності телекомунікаційної 
системи у відділенні ядерної медицини студенти мають 
можливість спостерігати на екрані монітора за проце-
дурами фасування відкритих РФП та проведенням ра-
діойодотерапії хворим; перорального отримання хво-
рими 32Р-ортофосфату натрію; внутрішньовенними 
ін’єкціями РФП, які проводяться у спеціальних примі-
щеннях відділення, оснащених відеокамерами.

Контроль знань здійснюється щоденним опиту-
ванням, рішенням ситуаційних задач та комп’ютерним 
тестуванням за відповідними темами.

Крім того, наявність у достатній кількості «те-
матичних» хворих у відділенні ядерної медицини 

дозволяє студентам «наживо» спілкуватись із хво-
рими на рак щитоподібної залози, тиреотоксикозом 
та з кістковими метастазами різних злоякісних захво-
рювань, що необхідно для засвоєння матеріалу та на-
писання історій хвороб.

Велика увага надається позааудиторній роботі 
студентів для більш поглибленого вивчення питань 
з радіонуклідної діагностики та терапії шляхом напи-
сання рефератів, що безперечно розширює горизонт 
знань студентів та заохочує їх в майбутньому виборі 
спеціальності з ядерної медицини для практичної ді-
яльності.

Подальший розвиток ядерної медицини значною 
мірою пов’язаний не тільки з розробкою та впрова-
дженням у широку клінічну практику нових високо-
ефективних РФП, удосконаленням радіодіагностич-
ної апаратури і оснащенням нею медичних установ, 
а і навчанням студентів медичних університетів з пи-
тань ядерної медицини, що є одним з основних зав-
дань роботи кафедри радіології ХНМУ.

Можливість дистанційного спостереження 
за основними процедурами терапевтичного викорис-
тання РФП (фасування, введення РФП та ін.) без опро-
мінення студентів, проте без зменшення обсягу інфор-
мації для них надає використання телекомунікаційної 
системи відділення ядерної медицини.
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Резюме. Работа посвящена особенностям подготовки специалистов по ядерной медицине на этапе обуче-
ния в медицинском университете на кафедре радиологии и радиационной медицины.
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summary. The special aspects of training nuclear medicine specialists during education time in radiology 
department of medical university are the main conception of this work.
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