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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ επεκβαηηθή αθηηλνινγία απνηειεί ηνλ θιάδν εθείλν ηεο Αθηηλνινγίαο πνπ 

αζρνιείηαη κε απεηθνληζηηθά θαζνδεγνχκελεο ηερληθέο, κε ζθνπφ ηελ δηάγλσζε θαη ζεξαπεία 

αγγεηαθψλ ή άιισλ παζήζεσλ ηνπ ζψκαηνο. Κχξηνο ζηφρνο ηεο είλαη ε θαιχηεξε 

ζεξαπεπηηθή ιχζε κε ηνπο ιηγφηεξνπο δπλαηνχο θηλδχλνπο θαη επηπινθέο, θαη ε ζπληνκφηεξε 

αλάξξσζε, απνθεχγνληαο έηζη ηελ αλνηρηή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 

Οη πεξηζζφηεξεο επεκβαηηθέο πξάμεηο πνπ εθηεινχληαη κε αθηηλνζθνπηθή 

θαζνδήγεζε, ραξαθηεξίδνληαη απφ απμεκέλν ρξφλν αθηηλνζθφπεζεο θαη πνιιαπιέο ιήςεηο 

ςεθηαθψλ αθηηλνγξαθηψλ. Πάλσ απφ 700.000 επεκβαηηθέο εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη θάζε 

ρξφλν. Ζ εθηεηακέλε ρξήζε αθηηλψλ Υ ζηηο ηερληθέο απηέο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θαζνξηζκέλσλ θαη ζηνραζηηθψλ θαηλνκέλσλ.  

Γηεζλείο επηηξνπέο θαη νξγαληζκνί έρνπλ επαηζζεηνπνηεζεί γχξσ απφ ην ζέκα ηεο 

αθηηλνπξνζηαζίαο ζηελ επεκβαηηθή αθηηλνινγία. Οξηζκέλνη απφ απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο, 

φπσο ε Γηεζλήο Δπηηξνπή Αθηηλνπξνζηαζίαο (ICRP), ν Οξγαληζκφο ηξνθίκσλ θαη θαξκάθσλ 

ησλ ΖΠΑ (FDA), ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο θαη ε Δπξαηνκ (Euratom), έρνπλ νξίζεη 

θαλφλεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαηά ηελ έθζεζε ζε ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο γηα ηαηξηθνχο 

ζθνπνχο. Δηδηθφηεξα ε νδεγία 97/43 ηεο Euratom επηβάιιεη θαζνξηζκφ δφζεσλ αλαθνξάο 

απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα θάζε Δπεκβαηηθή ηαηξηθή πξάμε πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε αλάπηπμε κίαο κεζφδνπ 

ππνινγηζκνχ εθηίκεζεο ηεο δφζεο ησλ αζζελψλ απφ ζπγθεθξηκέλεο αθηηλνζθνπηθά 

θαζνδεγνχκελεο πξάμεηο, κε ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ Monte Carlo θαη ε εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ απηήο γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαλνληθνπνηεκέλσλ δφζεσλ νξγάλσλ θαη ελεξγψλ 

δφζεσλ ζε ζρέζε κε ην δείθηε κάδαο ζψκαηνο ηνπ αζζελνχο. 

Ζ πξσηνηππία ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη, δελ 

ζπλαληψληαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία θαλνληθνπνηεκέλεο δφζεηο νξγάλσλ θαη ελεξγέο 

δφζεηο νη νπνίεο λα ζρεηίδνληαη κε ην δείθηε κάδαο ζψκαηνο ηνπ αζζελνχο γηα ζπγθεθξηκέλεο 

αθηηλνζθνπηθά θαζνδεγνχκελεο επεκβαηηθέο πξάμεηο. Ο θαζνξηζκφο ζπληειεζηψλ 

κεηαηξνπήο γηα πξνβνιέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αθηηλνζθνπηθέο δηαδηθαζίεο θαη ν 

ζπζρεηηζκφο απηψλ κε ην δείθηε κάδαο ζψκαηνο ηνπ αζζελνχο  απνηειεί πνιχηηκν εξγαιείν 

γηα ηνπο Φπζηθνχο Ηαηξηθήο θαη ηνπο Δπεκβαηηθνχο Αθηηλνιφγνπο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

ππνινγίζνπλ ηελ ελεξγφ δφζε θαη ηνλ αθηηληθφ θίλδπλν γηα νπνηνδήπνηε αζζελή, 

πνιιαπιαζηάδνληαο ην γηλφκελν δφζεο-επηθάλεηαο γηα θάζε εμέηαζε κε έλα κφλν αξηζκεηηθφ 

παξάγνληα. 
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ην γεληθφ κέξνο ηεο παξνχζαο κειέηεο πεξηγξάθνληαη νη γεληθέο θπζηθέο αξρέο 

απεηθφληζεο κε ρξήζε αθηηλψλ Υ ζηελ αθηηλνδηαγλσζηηθή θαη επεκβαηηθή αθηηλνινγία, θαη 

αλαπηχζζνληαη έλλνηεο ξαδηνβηνινγίαο θαη αθηηλνπξνζηαζίαο. Δπίζεο, γίλεηαη κία ζχληνκε 

αλαθνξά ησλ ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ Monte Carlo θαη ησλ ρξήζεψλ ηνπο. 

ην εηδηθφ κέξνο, γίλεηαη κία πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ κέζνδν εθηίκεζεο ηεο δφζεο αζζελψλ απφ αθηηλνζθνπηθά 

θαζνδεγνχκελεο επεκβαηηθέο εμεηάζεηο, κε ηελ εθαξκνγή ππνινγηζηηθψλ ηερληθψλ Monte 

Carlo. Υξεζηκνπνηήζεθε ν θψδηθαο κεηαθνξάο MCNP, ν νπνίνο  κπνξεί λα πξνζνκνηψζεη ηε 

δηάδνζε θσηνλίσλ, λεηξνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ζε ηξηζδηάζηαηε γεσκεηξία. Γηα δηάθνξεο 

ζπλζήθεο αθηηλνβφιεζεο θαη γηα ηξεηο δηαθνξεηηθνχο δείθηεο κάδαο ζψκαηνο, εθηηκήζεθαλ 

ππνινγηζηηθά νη δφζεηο απνξξφθεζεο ζπγθεθξηκέλσλ νξγάλσλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

αθηηλνζθνπηθά θαζνδεγνχκελσλ πξάμεσλ. Αθνινχζεζε ν ππνινγηζκφο θαλνληθνπνηεκέλσλ 

δφζεσλ σο πξνο ην γηλφκελν δφζεο-εκβαδνχ θαη ν θαζνξηζκφο ζπληειεζηψλ κεηαηξνπήο γηα 

θάζε πξνβνιή θαη γηα θάζε δηαθνξεηηθφ δείθηε κάδαο ζψκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε 

ππνινγίδεηαη ν αθηηληθφο θίλδπλνο ησλ αζζελψλ ζε ζρέζε κε ηελ ζπγθεθξηκέλε επεκβαηηθή 

ηερληθή πνπ ππνβιήζεθε ν θαζέλαο ηνπο.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή Ηαηξηθήο Φπζηθήο θ. Πεξηζπλάθε θαη ηνλ Αλαπιεξσηή 

Καζεγεηή Ηαηξηθήο Φπζηθήο θ. Γακειάθε, ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή Αθηηλνινγίαο θ. Σζέηε, 

θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγαζηεξίνπ Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Γξ. Ησάλλε 

ηξαηάθε γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο θαη ηε βνήζεηά ηνπ. Σέινο έλα κεγάιν επραξηζηψ 

νθείισ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ςπρνινγηθή, εζηθή θαη πιηθή ππνζηήξημε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΗ  ΤΛΗ  ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ 

 

2.1 Δηζαγσγή 

 

Καηά ηελ πξφζπησζε δέζκεο αθηηλψλ Υ ζε απνξξνθεηηθφ κέζν, ηα θσηφληα  

αιιειεπηδξνχλ κε ηελ χιε κεηαθέξνληαο ελέξγεηα. Καηά ηελ δηαδηθαζία απηή αξρηθά 

απειεπζεξψλνληαη ειεθηξφληα κε θηλεηηθή ελέξγεηα ηθαλή λα πξνθαιέζεη ηνληζκνχο θαη 

δηέγεξζε αηφκσλ. Αλ ην κέζν είλαη βηνινγηθφο ηζηφο, αξθεηή ελέξγεηα κπνξεί λα ελαπνηεζεί 

ζηα θχηηαξα θαη λα θαηαζηξέςεη ηελ αλαπαξαγσγηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Παξαηαχηα, ε 

πεξηζζφηεξε απφ ηελ ελαπνηηζέκελε ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα ρσξίο λα 

πξνθαιέζεη θάπνην βηνινγηθφ απνηέιεζκα. 

2.2 Δμαζζέλεζε δέζκεο θσηνλίσλ  

 

ηαλ κηα δέζκε θσηνλίσλ Υ ή γ πξνζθξνχεη ζε πιηθφ κέζν, ηξία πηζαλά γεγνλφηα 

κπνξεί λα ζπκβνχλ: ην θσηφλην α) κπνξεί λα απνξξνθεζεί, δει. λα κεηαθέξεη ηελ ελέξγεηα 

ηνπ ζηα άηνκα ηνπ πιηθνχ ζηφρνπ θαηά ηελ δηάξθεηα κίαο ή πεξηζζφηεξσλ αιιειεπηδξάζεσλ 

β) λα ζθεδαζηεί θαηά ηελ δηάξθεηα κίαο ή πεξηζζφηεξσλ αιιειεπηδξάζεσλ ή γ) λα 

δηαπεξάζεη ην πιηθφ ρσξίο θακία αιιειεπίδξαζε [2]. 

Αλ ην θσηφλην απνξξνθεζεί ή ζθεδαζηεί ε δέζκε ιέγεηαη φηη έρεη εμαζζελήζεη. Ζ 

δηαδηθαζία εμαζζέλεζεο είλαη πνιχπινθε. Μπνξεί λα ζπκβεί κεξηθή απνξξφθεζε, θαηά ηελ 

νπνία κφλν έλα κέξνο ηεο ελέξγεηαο ηνπ θσηνλίνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ απνξξνθεηή. 

Δπίζεο, ε ζθέδαζε ζε κηθξέο γσλίεο κπνξεί λα κελ αθαηξέζεη ην θσηφλην απφ ηελ δέζκε, 

εηδηθά αλ ε δέζκε είλαη αξθεηά επξεία [2]. 

Ο αξηζκφο ησλ θσηνλίσλ πνπ εμαζζελνχλ ζε έλα κέζν εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

θσηνλίσλ πνπ δηαδίδνληαη ζε απηφ. Αλ ε δέζκε είλαη κνλνελεξγεηαθή (δει. φια ηα θσηφληα 

έρνπλ ηελ ίδηα ελέξγεηα) θαη εμαζζελεί ππφ ζπλζήθεο θαιήο γεσκεηξίαο (δει. ε δέζκε είλαη 

ζηελή θαη δελ πεξηέρεη θαλέλα ζθεδαδφκελν θσηφλην), ηφηε ν αξηζκφο ησλ θσηνλίσλ (dN) 

πνπ δηαπεξλά έλα ιεπηφ θχιιν πιηθνχ είλαη αλάινγνο ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζπηπηφλησλ 

θσηνλίσλ (N) θαη ηνπ πάρνπο dx ηνπ πιηθνχ [1,2,5]:  

         

           

πνπ κ=κ(x) είλαη ζηαζεξά αλαινγίαο θαη νλνκάδεηαη ζπληειεζηήο εμαζζέλεζεο. Ζ 

παξαπάλσ εμίζσζε κπνξεί λα εθθξάζεη θαη ηελ εμαζζέλεζε ηεο έληαζεο ηεο δέζκεο: 
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πνπ      είλαη ε έληαζε δέζκεο πνπ δηαπεξλά πιηθφ πάρνπο x, θαη    ε αξρηθή έληαζε ηεο.  

Πάρνο ππνδηπιαζηαζκνχ (half-value layer, HVL) νλνκάδεηαη ην πάρνο ηνπ πιηθνχ πνπ 

απαηηείηαη γηα λα εμαζζελήζεη ηελ έληαζε ηεο δέζκεο ζην κηζφ ηεο αξρηθήο ηεο ηηκήο. Σν 

HVL πεξηγξάθεη ηελ πνηόηεηα ή αιιηψο ηελ δηεηζδπηηθή ηθαλόηεηα ηεο δέζκεο. Γηα κία 

κνλνελεξγεηαθή δέζκε θσηνλίσλ Υ ή γ, πνπ πξνζθξνχεη ζε κέζν, ην πάρνο HVL είλαη [1]: 

    
   

 
 

     

 
 

Ο εθζεηηθφο παξάγνληαο      , εθθξάδεη ηελ πηζαλφηεηα δηέιεπζεο ηεο δέζκεο απφ 

ην πιηθφ ρσξίο εμαζζέλεζε, θαη ην κείνλ ηελ ειάηησζε ηεο έληαζήο ηεο. Ζ πηζαλφηεηα απηή 

είλαη ην γηλφκελν ησλ πηζαλνηήησλ πνπ δείρλεη φηη ην θσηφλην δελ ζα αιιειεπηδξάζεη κε 

θακία απφ ηηο 5 αιιειεπηδξάζεηο [2,3]: 

                                             

Οη ζπληειεζηέο σ, η, ζ, θ, π  αληηπξνζσπεχνπλ ηελ εμαζζέλεζε ιφγσ ζχκθσλεο ζθέδαζεο 

(σ), θσηνειεθηξηθήο απνξξφθεζεο (η), ζθέδαζεο Compton (ζ), δίδπκε γέλεζε (θ), θαη 

θσηνδηάζπαζε (π), δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζα πεξηγξάθνπλ παξαθάησ[2]. 

Αλ ην πάρνο x κεηξηέηαη ζε κήθνο ηφηε ην κ νλνκάδεηαη γξακκηθόο ζπληειεζηήο 

εμαζζέλεζεο θαη έρεη κνλάδα 1/κήθνο. Ο νιηθόο γξακκηθόο ζπληειεζηήο εμαζζέλεζεο 

δίλεηαη απφ ηε ζρέζε [3-5]: 

            

ηελ δηαγλσζηηθή αθηηλνινγία (25 έσο 150 keV), ζπκκεηέρνπλ κφλν νη κεραληζκνί ηεο 

θσηνειεθηξηθήο απνξξφθεζεο θαη ηεο ζθέδαζεο Compton. Έηζη ν νιηθφο γξακκηθφο 

ζπληειεζηήο εμαζζέλεζεο γξάθεηαη [2]: 

      

O γξακκηθφο ζπληειεζηήο εμαζζέλεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ ελέξγεηα ησλ θσηνλίσλ 

θαη ηελ θχζε ηνπ πιηθνχ. Δθφζνλ ε εμαζζέλεζε ηεο δέζκεο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

ειεθηξνλίσλ ηνπ απνξξνθεηή, ν ζπληειεζηήο κ εμαξηάηαη θαη απφ ηελ ππθλφηεηα ηνπ 

πιηθνχ. Ζ εμάιεηςε απηήο ηεο εμάξηεζεο γίλεηαη δηαηξψληαο ηνλ γξακκηθφ ζπληειεζηή 

εμαζζέλεζεο κ (1/cm) κε ηελ ππθλφηεηα ξ (kg/cm
3
). Πξνθχπηεη ινηπφλ, ν καδηθόο 

ζπληειεζηήο εμαζζέλεζεο κ/ξ ( cm
2
/kg), ν νπνίνο είλαη αλεμάξηεηνο ηεο ππθλφηεηαο ηνπ 

πιηθνχ θαη εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ αηνκηθή ηνπ ζχλζεζε. Ο νιηθφο καδηθφο ζπληειεζηήο 

εμαζζέλεζεο δίλεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο ζπληειεζηψλ εμαζζέλεζεο γηα θάζε 

αιιειεπίδξαζε δηαηξεκέλνπο κε ηελ ππθλφηεηα ηνπ πιηθνχ [2,5]: 
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Αθφκε νξίδνληαη νη ζπληειεζηέο [5]: 

Α) ειεθηξνληθόο ζπληειεζηήο εμαζζέλεζεο (κe):    
 

 
 

 

  
     ζε cm

2
/electron 

Β) αηνκηθόο ζπληειεζηήο εμαζζέλεζεο (κα):    
 

 
 

 

  
          ζε cm

2
/atom 

πνπ Ε ν αηνκηθφο αξηζκφο ηνπ πιηθνχ,     
    

  
  ν αξηζκφο ησλ ειεθηξνλίσλ αλά 

γξακκάξην, NΑ ν αξηζκφο Avogadro θαη Aw ην αηνκηθφ βάξνο ηνπ πιηθνχ[5]. 

Η αλά κνλάδα επηθαλεηαθή ππθλόηεηα πηζαλόηεηαο λα κεηαβιεζεί ε ελέξγεηα ή θαη ε 

πνξεία ελόο θωηνλίνπ κε θάπνην κεραληζκό αιιειεπίδξαζεο εθθξάδεηαη κέζσ ηνπ καδηθνχ 

ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο [1]. Ο ζπληειεζηήο απηφο δελ δίλεη θακία πιεξνθνξία γηα ηελ 

κεηαθεξφκελε ελέξγεηα ζηελ χιε, εμαηηίαο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ. 

ηαλ έλα θσηφλην αιιειεπηδξά κε ηελ χιε, κέξνο ή νιφθιεξε ε ελέξγεηά ηνπ 

κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ ειεθηξνλίσλ. Αλ έλα κφλν κέξνο ηεο ελέξγεηάο ηνπ 

κεηαθεξζεί, ηφηε ην θσηφλην ζθεδάδεηαη κε ρακειφηεξε ελέξγεηα. Σν ζθεδαδφκελν θσηφλην 

κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη πάιη, κεηαθέξνληαο νιηθά ή κεξηθά ηελ ελέξγεηά ηνπ θ.ν.θ. 

Δπνκέλσο, έλα θσηφλην κπνξεί λα ππνζηεί κία ή πνιιαπιέο αιιειεπηδξάζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

ε απψιεηα ελέξγεηαο θσηνλίνπ κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ ειεθηξνλίσλ[5]. 

Σπληειεζηήο κεηαθνξάο ελέξγεηαο, κtr νξίδεηαη ην αλά κνλάδα επηθαλεηαθήο 

ππθλφηεηαο κεηαθεξφκελν θιάζκα ηεο ελέξγεηαο ησλ θσηνλίσλ, κε ηελ κνξθή θηλεηηθήο 

ελέξγεηαο ησλ θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ (θπξίσο ειεθηξνλίσλ)  ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη 

θαηά ηηο αιιειεπηδξάζεηο αλά κνλάδα πάρνπο ηνπ απνξξνθεηή θαη δίλεηαη απφ ηελ 

παξαθάησ ζρέζε[5]: 

    
   

  
  

πνπ     είλαη ε κέζε ελέξγεηα ησλ θσηνλίσλ πνπ κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή 

ελέξγεηα ησλ θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ αλά αιιειεπίδξαζε. Ο καδηθφο ζπληειεζηήο 

κεηαθνξάο ελέξγεηαο νξίδεηαη σο          [2,5]. 

Σα πεξηζζφηεξα ειεθηξφληα, φηαλ απειεπζεξψλνληαη απφ ηα θσηφληα, ράλνπλ ηελ 

ελέξγεηά ηνπο κέζσ κε ειαζηηθψλ θξνχζεσλ (ηνληζκφ ή δηέγεξζε) κε ηξνρηαθά ειεθηξφληα. 

Οξηζκέλα φκσο, ράλνπλ ηελ ελέξγεηά ηνπο κέζσ αιιειεπηδξάζεσλ πέδεζεο κε ηνπο ππξήλεο 

ησλ αηφκσλ (bremsstrahlung). Ζ αθηηλνβνιία πέδεζεο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο απνξξνθεκέλεο ελέξγεηαο θαζψο απηή δηαπεξλά ην πιηθφ [1]. 

Ο ζπληειεζηήο απνξξόθεζεο ελέξγεηαο κen νξίδεηαη σο ην γηλφκελν ηνπ ζπληειεζηή 

κεηαθνξάο ελέξγεηαο κε ηνλ παξάγνληα (1-g), φπνπ g είλαη ην θιάζκα ηεο ελέξγεηαο ησλ 
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δεπηεξνγελψλ θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ πνπ ράλεηαη σο αθηηλνβνιία πέδεζεο κέζα ζην 

πιηθφ [5]: 

             

 Ο καδηθφο ζπληειεζηήο απνξξφθεζεο ελέξγεηαο νξίδεηαη σο      . Γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο κε καιαθφ ηζηφ ή πιηθφ ρακεινχ Ε, ε ζπληζηψζα ηεο 

αθηηλνβνιίαο πέδεζεο είλαη ακειεηέα, άξα        . Οη δχν ζπληειεζηέο δηαθνξνπνηνχληαη 

ζεκαληηθά φηαλ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ δεπηεξεπφλησλ ζσκαηηδίσλ είλαη κεγάιε θαη ην 

πιηθφ έρεη πςειφ Ε [1,5]. 

2.3 Γηεηζδπηηθή ηζρύο 

 

Σα θσηφληα ρακειήο ελέξγεηαο κίαο πνιπελεξγεηαθήο δέζκεο, έρνπλ κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα λα εμαζζελήζνπλ κέζα ζην πιηθφ, ελψ ηα θσηφληα πςειήο ελέξγεηαο είλαη πην 

πηζαλφ ην δηαπεξάζνπλ ρσξίο θακία αιιειεπίδξαζε. πλεπψο, κεηά ηελ δηείζδπζε ζε έλα  

πιηθφ εμαζζέλεζεο, ε ζπλεηζθνξά ησλ ελεξγεηψλ ησλ θσηνλίσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηε δέζκε είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ είρε ε δέζκε πξηλ πξνζθξνχζεη ζην πιηθφ. Ζ 

εμεξρφκελε δέζκε, αλ θαη πεξηέρεη ζπλνιηθά ιηγφηεξα θσηφληα, έρεη κεγαιχηεξε κέζε 

ελέξγεηα θσηνλίσλ απφ ηελ αξρηθή. Απηφ ην απνηέιεζκα νλνκάδεηαη θηιηξάξηζκα ή 

ζθιήξπλζε ηεο δέζκεο (beam hardening). Μηα δέζκε, ε νπνία έρεη ππνζηεί θηιηξάξηζκα, 

ιέγεηαη φηη είλαη πην ζθιεξή επεηδή έρεη πςειφηεξε κέζε ελέξγεηα θαη επνκέλσο κεγαιχηεξε 

δηεηζδπηηθή ηζρχ [2]. 

  Γηα ηελ αθαίξεζε ησλ ρακειήο ελέξγεηαο θσηνλίσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο 

δηεηζδπηηθφηεηαο ηεο δέζκεο, ζε κία δηαγλσζηηθή ή ζεξαπεπηηθή κνλάδα αθηηλψλ Υ, 

ηνπνζεηνχληαη κπξνζηά απφ ηε δέζκε θίιηξα ραιθνχ, αινπκηλίνπ, κνιχβδνπ ή θαζζίηεξνπ. 

ηηο πεξηζζφηεξεο δηαγλσζηηθέο κνλάδεο αθηηλψλ Υ ζπλήζσο πξνζηίζεηαη 1 κε 3 mm 

αινπκηλίνπ. Δπεηδή ε ζπλεηζθνξά ηεο ελέξγεηαο κεηαβάιιεηαη, θαζψο ε πνιπελεξγεηαθή 

δέζκε δηεηζδχεη ζηελ χιε, δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κία ηηκή γηα ηνλ ζπληειεζηή 

εμαζζέλεζεο. Χζηφζν, απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ HVL κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν ελεξγόο 

ζπληειεζηήο εμαζζέλεζεο [2]:  

     
   

   
 

Ζ ελεξγόο ελέξγεηα κίαο δέζκεο αθηηλψλ Υ είλαη ε ελέξγεηα ησλ κνλνελεξγεηαθψλ 

θσηνλίσλ κε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο, ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κέζν, ίζν κε ηνλ ελεξγφ 

ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο γηα κία δέζκε αθηηλψλ Υ ζην ίδην κέζν [2]. 
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2.4 Μεραληζκνί απνξξόθεζεο θαη ζθέδαζεο 

2.4.1 ύκθσλε ζθέδαζε (Rayleigh) 

 

Σα θσηφληα εθηξέπνληαη ή ζθεδάδνληαη κε ακειεηέα απψιεηα ελέξγεηαο κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο ζχκθσλεο ζθέδαζεο. Ζ θιαζηθή πεξηγξαθή ππνζέηεη φηη, γηα ρακειέο 

ελέξγεηεο θσηνλίσλ, ηα ειεθηξφληα ηνπ αηφκνπ ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ δίπνια φια καδί, 

επαλεθπέκπνπλ ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θσηνλίνπ ζε θάζε ή ζχκθσλα 

κεηαβάιινληαο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ θσηνλίνπ (δειαδή ζθέδαζε θαηά κηθξή γσλία) ρσξίο 

απψιεηα ελέξγεηαο. Ζ πηζαλφηεηα ηεο ζχκθσλεο ζθέδαζεο είλαη ζεκαληηθή κφλν γηα ηηο 

ρακειέο ελέξγεηεο θαη γηα απνξξνθεηέο κε πςειφ Ε. Ζ κέζε γσλία εθηξνπήο ηεο ηξνρηάο ησλ 

θσηνλίσλ κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ε ελέξγεηα ηνπο, πεξηνξίδνληαο έηζη αθφκα πεξηζζφηεξν 

ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηηο ρακειέο ελέξγεηεο[1,4].  

2.4.2 Φσηνειεθηξηθό θαηλόκελν 

 

Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο θσηνειεθηξηθήο απνξξφθεζεο, έλα θσηφλην ελέξγεηαο 

       πξνζθξνχεη ζε ειεθηξφλην εζσηεξηθήο ειεθηξνληθήο ζηνηβάδαο κε ελέξγεηα 

ζχλδεζεο   . Σν θσηφλην εμαθαλίδεηαη κε απζφξκεηε εθπνκπή ηνπ ειεθηξνλίνπ απφ ην 

άηνκν (Δηθφλα 2.1). Σν εθπεκπφκελν ειεθηξφλην έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε         

    θαη νλνκάδεηαη θωηνειεθηξόλην. Δπνκέλσο, ην θσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν κεηαηξέπεη 

ηελ ελέξγεηα  ηνπ θσηνλίνπ ζε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ, ε νπνία απνζεθεχεηαη 

ηνπηθά ζην κέζν. 

 

Δηθόλα 2.1: Φσηνειεθηξηθή απνξξόθεζε θσηνλίνπ κε ηαπηόρξνλε εθπνκπή ελόο ειεθηξνλίνπ[2]. 

 

Γηα καιαθνχο ηζηνχο, ηα ειεθηξφληα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Κ ζηνηβάδα έρνπλ κέζε 

ελέξγεηα ζχλδεζεο 0.5 keV. Δπνκέλσο, έλα θσηνειεθηξφλην, εθπεκπφκελν απφ ηε Κ 

ζηνηβάδα ελφο αηφκνπ ηνπ ηζηνχ, έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα πεξίπνπ 0.5 keV ιηγφηεξν απφ ηελ 

ελέξγεηα ηνπ πξνζπίπηνληνο θσηνλίνπ. Σα θσηνειεθηξφληα πνπ απειεπζεξψλνληαη ιφγσ 

αιιειεπίδξαζεο θσηνλίσλ ρακειήο ελέξγεηαο, εθπέκπνληαη ζε γσλίεο ζχκθσλεο κε ηελ 
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θίλεζε ησλ πξνζπηπηφλησλ θσηνλίσλ. Με ηε αχμεζε ηεο ελέξγεηαο, κεηψλεηαη ε κέζε γσλία 

κεηαμχ πξνζπηπηφλησλ θσηνλίσλ θαη θσηνειεθηξνλίσλ [1,5]. 

Καηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ θσηνειεθηξνλίνπ, δεκηνπξγείηαη κία νπή ζηελ 

ζηνηβάδα ηνπ αηφκνπ. Απηή ε θελή ζέζε ζπκπιεξψλεηαη ακέζσο απφ έλα άιιν ειεχζεξν 

ειεθηξφλην ηνπ πιηθνχ, ή απφ ειεθηξφλην ζε κεγαιχηεξν ελεξγεηαθφ επίπεδν. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηα ειεθηξφληα ησλ ζηνηβάδσλ αλαδηαηάζζνληαη. ηελ πξψηε πεξίπησζε παξάγνληαη 

έλα ή πεξηζζφηεξα θσηφληα ραξαθηεξηζηηθήο αθηηλνβνιίαο Υ, ελψ ζηελ δεχηεξε εθπέκπεηαη 

ε ελέξγεηα ελφο ειεθηξνλίνπ κέζσ ελφο ειεθηξνλίνπ Auger [1,5]. 

Σν θσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν είλαη ε επηθξαηέζηεξε αιιειεπίδξαζε ησλ ρακειήο 

ελέξγεηαο θσηνλίσλ. Ζ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί απμάλεη αλάινγα κε ηνλ αηνκηθφ αξηζκφ     ) 

ηνπ πιηθνχ, θαη κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ελέξγεηαο        ). Αλαιπηηθή έθθξαζε ηεο 

πηζαλφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ, γηα φιν ην εχξνο ησλ ελεξγεηψλ ησλ θσηνλίσλ θαη ησλ Ε δελ 

ππάξρεη. Χζηφζν, ηζρχεη ε πξνζέγγηζε: 

 

                          
        

φπνπ ν n κεηαβάιιεηαη απφ 4 έσο 5 αλάινγα κε ηελ ελέξγεηα ηνπ θσηνλίνπ θαη    ε ελέξγεηα 

θσηνλίνπ[1,2,4]. 

2.4.3 θέδαζε Compton 

 

Σν θαηλφκελν Compton αλαθέξεηαη ζηελ ζθέδαζε ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο 

αθηηλνβνιίαο, ελέξγεηαο κεηαμχ 30 keV θαη 30 MeV, απφ θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα. Καηά ηελ 

δηαδηθαζία απηή κία ειεθηξνκαγλεηηθή δέζκε πξνζπίπηεη ζε έλα κεηαιιηθφ ζηφρν θαη 

ζθεδάδεηαη απφ ηα ειεθηξφληά ηνπ. Έλαο αληρλεπηήο ηνπνζεηεκέλνο δηαδνρηθά ζε δηάθνξεο 

γσλίεο κεηξά ηε ζπρλφηεηα ηεο εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο ζπλαξηήζεη ηεο γσλίαο ζθέδαζεο 

ζ. Σν 1923, κεηά απφ πεηξακαηηθέο έξεπλεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ρξεζηκνπνηψληαο δέζκε 

αθηηλψλ Υ, ν Compton έθηαζε ζηνλ εμήο πεηξακαηηθφ λφκν[6]. 

Η ζθεδαδόκελε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία έρεη ζπρλόηεηα κηθξόηεξε από ηελ 

αξρηθή. Η ηηκή ηεο εμαξηάηαη από ηελ γσλία ηεο ζθέδαζεο. 

Καηά ηελ θσηνληθή ζεσξία ηεο αθηηλνβνιίαο, ην θαηλφκελν Compton είλαη κία 

ειαζηηθή θξνχζε κεηαμχ ελφο θσηνλίνπ κε έλα ειεθηξφλην. Σν θσηφλην απνξξνθάηαη πξνο 

ζηηγκήλ απφ ην ειεθηξφλην θαη επαλεθπέκπεηαη ζε κία θαηεχζπλζε δηαθνξεηηθή ελ γέλεη απφ 

ηελ αξρηθή. Καζψο ην δεπηεξνγελέο θσηφλην εθπέκπεηαη, θαη εθφζνλ ηζρχεη ε αξρή 

δηαηήξεζε ηεο νξκήο, ην αξρηθά αθίλεην ειεθηξφλην ζα θηλεζεί απνθηψληαο κία θηλεηηθή 

ελέξγεηα. Άξα θαη ε ελέξγεηα ηνπ δεπηεξεχνληνο θσηνλίνπ ζα είλαη κεησκέλε, ζε ζρέζε κε 

ηελ αξρηθή, θαηά πνζφ ίζν κε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ απέθηεζε ην ειεθηξφλην. Αλ ε θαη έ, 
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λ θαη ΄λ θαη ι θαη ι΄ είλαη νη αξρηθέο θαη ηειηθέο ηηκέο ελέξγεηαο, ζπρλφηεηαο θαη κήθνπο 

θχκαηνο ηνπ θσηνλίνπ αληίζηνηρα ηφηε [6]:   

 ' ' ' 'hv hv v v            

Ζ αιιαγή ηνπ κήθνπο θχκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ γσλία εθπνκπήο ζ κέζσ ηεο ζρέζεο 

 ' / (1 cos )h mc            

Ζ πνζφηεηα /h mc νλνκάδεηαη κήθνο θχκαηνο Compton ηνπ ειεθηξνλίνπ. Δθθξάδεη 

ηελ κεηαβνιή ζην κήθνο θχκαηνο ηνπ θσηνλίνπ γηα γσλία ζθεδάζεσο ζ=90
ν
, θαη είλαη 

ζηαζεξή αλεμάξηεηα απφ ηελ αξρηθή ελέξγεηα ηνπ θσηνλίνπ[6]. 

Ζ πηζαλφηεηα ζθέδαζεο Compton αλά άηνκν ηνπ απνξξνθεηή εμαξηάηαη απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ ειεθηξνλίσλ, θαη γηα απηφ ην ιφγν απμάλεηαη γξακκηθά κε ηνλ 

αηνκηθφ αξηζκφ. Ζ γσληαθή θαηαλνκή ησλ ζθεδαδφκελσλ θσηνλίσλ αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή 

Klein-Nishina γηα ηελ δηαθνξηθή ελεξγφ δηαηνκή ζθέδαζεο (dζ/dΧ)[1].  

  

  
    

  
 

           
 
 

 
       

 
    

           

                      
  

πνπ         
  θαη    ε θιαζηθή αθηίλα ηνπ ειεθηξνλίνπ. 

Ο ειεθηξνληθφο ζπληειεζηήο εμαζζέλεζεο, γηα ην θαηλφκελν Compton, κεηψλεηαη 

βαζκηαία κε ηελ αχμεζε ηεο ελέξγεηαο ησλ θσηνλίσλ (Εηθόλα 2.2). Ο καδηθφο ζπληειεζηήο 

εμαζζέλεζεο, γηα ην θαηλφκελν Compton, εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ ππθλφηεηα ειεθηξνλίσλ 

(ειεθηξφληα αλά ρηιηφγξακκν) ηνπ απνξξνθεκέλνπ κέζνπ, δηφηη αιιειεπηδξάζεηο Compton 

εκθαλίδνληαη πξψηηζηα κε ηα ειαθξψο ζπλδεδεκέλα ειεθηξφληα (πρ ειεθηξφληα εμσηεξηθψλ 

ζηνηβάδσλ). Τιηθφ κε πιενλάδνλ αξηζκφ ειεχζεξσλ ειεθηξνλίσλ, ζα εμαζζελεί πεξηζζφηεξα 

θσηφληα κέζσ ηεο ζθέδαζεο Compton απφ φηη πιηθφ κε ιηγφηεξα ειεχζεξα ειεθηξφληα [2]. 

 Ο καδηθφο ζπληειεζηήο εμαζζέλεζεο Compton είλαη ζρεδφλ αλεμάξηεηνο ηνπ 

αηνκηθνχ αξηζκνχ ηνπ κέζνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, αθηηλνγξαθίεο πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε πςειέο 

ελέξγεηεο εκθαλίδνπλ ρακειή αληίζεζε. ηαλ ηα πεξηζζφηεξα θσηφληα κηαο δέζκεο 

αιιειεπηδξνχλ κε ζθέδαζε Compton, ζπκβαίλεη κηθξή επηιεθηηθή απνξξφθεζε ζε πιηθά κε 

δηαθνξεηηθφ αηνκηθφ αξηζκφ. Ζ αθηηλνδηαγλσζηηθή εηθφλα, απφ έθζεζε αζζελνχο ζε πςειή 

ελέξγεηα θσηνλίσλ, δελ είλαη απνηέιεζκα ησλ δηαθνξεηηθψλ αηνκηθψλ αξηζκψλ ησλ 

αλαηνκηθψλ πεξηνρψλ ηνπ αζζελνχο. Αληίζεηα, αληηπξνζσπεχεη ηελ δηαθνξά ζηελ θπζηθή 

ππθλφηεηα (ρηιηφγξακκα αλά θπβηθφ κέηξν) αλάκεζα ζηηο πεξηνρέο (πρ νζηφ θαη ηζηφο)[1]. 
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Δηθόλα 2.2: Ηιεθηξνληθόο ζπληειεζηήο εμαζζέλεζεο Compton ζπλαξηήζεη ηεο ελέξγεηαο ησλ θσηνλίσλ  [2]. 

 

2.4.4 Γίδπκε γέλεζε 

 

Ζ δίδπκε γέλεζε ιακβάλεη ρψξα θπξίσο ζην πεδίν ησλ ππξήλσλ ησλ αηφκσλ ηνπ 

πιηθνχ εμαζζελήζεσο. Έλα δεχγνο ειεθηξνλίσλ δεκηνπξγείηαη κε ηαπηφρξνλε εμαθάληζε 

ελφο θσηνλίνπ, κε κφλε πξνυπφζεζε ε ελέξγεηα ηνπ θσηνλίνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε ή 

κεγαιχηεξε ηνπ 1.02 MeV. Γειαδή, δηπιάζηα απφ ηελ ελέξγεηα εξεκίαο ηνπ ειεθηξνλίνπ 

(0.511 MeV). Σν θσηφλην κνηξάδεη ηελ ελέξγεηά ηνπ ζε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ δχν λέσλ 

ζσκαηηδίσλ [1,2]. 

 1.02 k k
hv E E      

 
Δηθόλα 2.3: Τςειήο ελέξγεηαο θσηόλην αιιειεπηδξά κέζσ ηεο δίδπκεο γέλεζεο κε ππξήλα κε παξάγνληαο 

έλα δεύγνο ειεθηξνλίνπ-πνδηηξνλίνπ [2]. 

 

Σα δχν παξαγφκελα ζσκαηίδηα, νδεχνπλ κέζα ζηε χιε ράλνληαο θηλεηηθή ελέξγεηα 

κέζσ ηνληζκψλ. Σν ειεθηξφλην ηειηθά, ζα θαιχςεη θάπνηα θελή ζέζε ζηνλ ειεθηξνληθφ 

θινηφ θάπνηνπ αηφκνπ. Σν πνδηηξφλην ζα ζπλδπαζηεί κε έλα ειεθηξφλην ηνπ πιηθνχ θαη ζα 

εμαυισζεί, παξάγνληαο ηαπηφρξνλα δχν θσηφληα κε ελέξγεηεο 0.511 MeV ην θαζέλα, θαη κε 

αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο [1,2]. 
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Ζ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί δίδπκε γέλεζε είλαη κεδεληθή γηα ελέξγεηεο θάησ ησλ 1.02 

MeV, ελψ γηα κεγαιχηεξεο ελέξγεηεο ηνπ 1.02 MeV, απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ελέξγεηαο. 

Γηα πιηθά κε κεγάιν αηνκηθφ αξηζκφ, επεηδή ε επίδξαζε ηνπ πεδίνπ ηνπ ππξήλα ειαηηψλεηαη 

ζεκαληηθά απφ ηα πεδία ησλ πεξηθεξεηαθψλ ειεθηξνλίσλ, ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ην 

θαηλφκελν απμάλεη θαη είλαη αλάινγε κε ηνλ αηνκηθφ αξηζκφ ζε δχλακε κηθξφηεξε ηνπ 2, ελψ 

γηα πιηθά κε κηθξφ αηνκηθφ αξηζκφ είλαη αλάινγε ηνπ        θαη ηνπ    [4]. 

                    Z ό  

                                      Z ά   

ηελ Δηθφλα 2.4 θαίλεηαη ε ζρεηηθή ζπνπδαηφηεηα ηνπ θσηνειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ, ηεο 

ζθέδαζεο Compton, θαη ηεο δίδπκεο γέλεζεο ζε δηαθνξεηηθά πιηθά. ηνπο κχεο ή ζην λεξφ 

(Εeff=7.4), νη πηζαλφηεηεο ηεο θσηνειεθηξηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ζθέδαζεο Compton 

είλαη ίζεο γηα ελέξγεηα θσηνλίσλ 35 keV. Χζηφζν, δελ ελαπνηίζεηαη ζηνλ ηζηφ ίζε ελέξγεηα 

θαη απφ ηηο δχν απηέο αιιειεπηδξάζεηο, δηφηη κφλν έλα κέξνο ηεο ελέξγεηαο ηνπ θσηνλίνπ 

ελαπνηίζεηαη ζηνλ ηζηφ κέζσ ηεο ζθέδαζεο Compton. Ίζε ελαπφζεζε ελέξγεηαο είλαη 

δπλαηφλ λα ζπκβεί γηα ελέξγεηα 60 keV [2]. 

  

 

Δηθόλα 2.4: Οη ζρεηηθέο ζπνπδαηόηεηεο ησλ θύξησλ αιιειεπηδξάζεσλ ζε ζπλάξηεζε ηνπ αηνκηθνύ 

αξηζκνύ ηνπ πιηθνύ. Οη θακπύιεο αληηπξνζσπεύνπλ ζπλδπαζκνύο ελέξγεηαο/αηνκηθνύ αξηζκνύ ζηνπο 

νπνίνπο νη 2 γεηηληάδνληεο αιιειεπηδξάζεηο έρνπλ ίζε πηζαλόηεηα λα ζπκβνύλ [2]. 

 

ηνλ πίλαθα 2.1 παξνπζηάδεηαη κία πεξίιεςε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ γξακκηθφ 

ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο γηα ην θσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν, ηε ζθέδαζε Compton θαη ηελ 

δίδπκε γέλεζε [2]. Παράγοντεσ που επθρεάηουν το γραμμικό ςυντελεςτι εξαςκζνθςθσ για τισ τρείσ 

κφριεσ αλλθλεπιδράςεισ [2]. 
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 Δμάξηεζε ηνπ γξακκηθνχ ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 

Αιιειεπίδξαζε Δλέξγεηα θσηνλίνπ 

hv 

Αηνκηθφο 

αξηζκφο Z 

Ζιεθηξνληθή 

ππθλφηεηα    

Φπζηθή 

ππθλφηεηα   

Φσηνειεθηξηθφ 

θαηλφκελν 

 

     
 

   --   

Compton  

  
 

--      

Γίδπκε γέλεζε                Z --   

Πίλαθαο 2.1: Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην γξακκηθό ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο γηα ηηο ηξείο θύξηεο 

αιιειεπηδξάζεηο [2]. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΔΟΙΜΕΣΡΙΑ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

Ο ηνληζκφο ηεο νξγαληθήο χιεο πξνθαιεί κεηαβνιέο, έζησ θαη παξνδηθέο, ζηα άηνκα 

θαη ηα κφξηα ησλ ρεκηθψλ ελψζεσλ, κε απνηέιεζκα νξηζκέλεο θνξέο ηελ εκθάληζε βιάβεο 

ζηα θχηηαξα. Δάλ ε βιάβε είλαη κφληκε εκπνδίδεη ηελ επηβίσζε ηνπ θπηηάξνπ ή αθφκε θαη 

ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ, ή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έλα βηψζηκν αιιά κεηαιιαγκέλν θχηηαξν 

[3,11]. Σα απνηειέζκαηα απηά ζρεηίδνληαη κε ηελ ρσξηθή θαη ρξνληθή θαηαλνκή ηεο 

ελέξγεηαο πνπ απνζεθεχεηαη ζηνπο ηζηνχο. [2]. 

 Ζ ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αθηηλνβνιίαο ζε έλα πιηθφ, 

απαηηεί αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη δηάθνξεο ζπληζηψζεο ηνπ πεδίνπ αθηηλνβνιίαο 

αιιειεπηδξνχλ κε ηα άηνκα θαη ηα κφξηα ηνπ πιηθνχ. πλεπψο, ε θαηαλφεζε βαζηθψλ 

ελλνηψλ Γνζηκεηξίαο είλαη απφιπηα ζεκαληηθή[2].  

3.2 Δίδε αθηηλνβνιηώλ 

 

Ο φξνο ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία αλαθέξεηαη ζε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία κε 

ελέξγεηα ηθαλή λα ηνλίζεη ηελ χιε είηε άκεζα (ζσκάηηα α, β θαη p), είηε έκκεζα (θσηφληα 

αθηηλψλ Υ ή γ). Σα πην δεκνθηιή είδε ηνληηδνπζψλ αθηηλνβνιηψλ είλαη ε αθηηλνβνιία Υ, πνπ 

παξάγεηαη απφ ηηο αθηηλνινγηθέο ιπρλίεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ Ηαηξηθή, θαζψο 

θαη νη α, β θαη γ αθηηλνβνιίεο, νη νπνίεο εθπέκπνληαη απφ ηνπο θπζηθνχο ή ηερλεηνχο 

αζηαζείο ππξήλεο ησλ αηφκσλ θάπνησλ ζηνηρείσλ, ηα ξαδηντζφηνπα [3]. 

Οη θπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ αθηηλνβνιίαο, θαζνξίδνπλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηελ χιε θαη θαηά ζπλέπεηα, ηελ ζρεηηθή 

βιαπηηθφηεηά ηνπο φηαλ πξνζβάιινπλ ηνλ αλζξψπηλν ηζηφ. ζν κηθξφηεξε είλαη ε κάδα θαη 

ην θνξηίν ηεο αθηηλνβνιίαο, ηφζν κεγαιχηεξε δηεηζδπηηθφηεηα έρεη.  

ηαλ αθηηλνβνιία κηθξήο εκβέιεηαο (δει. δηεηζδπηηθφηεηαο) πξνζπίπηεη ζε ηζηφ, 

ελαπνζέηεη φιε ηελ ελέξγεηά ηεο ζε κηθξφ κήθνο δηαδξνκήο, δεκηνπξγψληαο βιάβεο ζηα 

θχηηαξα ιφγσ ηεο κεγάιεο ρσξηθήο ππθλφηεηαο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ.  Αληίζεηα, 

αθηηλνβνιίεο κε κεγάιε εκβέιεηα θαηαλέκνπλ ηελ ελέξγεηά ηνπο ζε κεγαιχηεξν κήθνο 

δηαδξνκήο, φπνπ θαη ε ηνπηθή ππθλφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ είλαη κηθξή. Γη‟απηφ ην ιφγν, 

νη βιάβεο ησλ πξνζβαιιφκελσλ θπηηάξσλ είλαη ζρεηηθά κηθξφηεξεο. Σν θπζηθφ κέγεζνο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηνλ ηξφπν ελαπφζεζεο ηεο ελέξγεηαο ζηελ χιε θαη απνηειεί κέηξν ηεο 

βιαπηηθφηεηαο κηαο αθηηλνβνιίαο, είλαη ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο κεηάδνζεο ηεο ελέξγεηαο 
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LET (Linear Energy Transfer). Αθηηλνβνιίεο κε κεγάιν LET είλαη βιαπηηθφηεξεο απφ ηηο 

αληίζηνηρεο κε κηθξφ LET [1-3].  

  Ζ αθηηλνβνιία α είλαη ζσκαηηδηαθή αθηηλνβνιία πξνεξρφκελε απφ ξαδηελεξγνχο 

ππξήλεο κεηά απφ παξαγσγή ζε επηηαρπληή ζσκαηηδίσλ. Σα  ζσκαηίδηα α δηαγξάθνπλ  

πξαθηηθά επζχγξακκε ηξνρηά, έρνπλ πνιχ κηθξή εκβέιεηα θαη πνιχ κεγάιε απψιεηα 

ελέξγεηαο, dT/dx, αλά κνλάδα κήθνπο δηαδξνκήο κε απνηέιεζκα έληνλν ηνληζκφ ηεο χιεο 

(πνιιέο ρηιηάδεο δεχγε ηφλησλ/cm δηαδξνκήο) [3]. ηαλ πξνζπίπηνπλ ζηελ χιε, 

επηβξαδχλνληαη έληνλα ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο  κε ηα ηζρπξά ειεθηξνκαγλεηηθά θαη 

βαξπηηθά πεδία ησλ αηφκσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα ζσκαηίδηα α απνξξνθνχληαη άκεζα ζηα 

πξψηα πάρε ηνπ πιηθνχ. Ζ αθηηλνβνιία α ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ LET θαη κπνξεί λα 

απνξξνθεζεί πιήξσο απφ έλα ιεπηφ θχιιν ραξηί [1].  

Ζ αθηηλνβνιία β είλαη ζσκαηηδηαθή αθηηλνβνιία εθπεκπφκελε απφ ξαδηελεξγνχο 

ππξήλεο, θαη κπνξεί λα παξαρζεί ζε επηηαρπληέο ζσκαηηδίσλ. Σα ειεθηξφληα έρνπλ 

αθαλφληζηε ηξνρηά, νη εκβέιεηά ηνπο είλαη κηθξή κελ αιιά αξθεηά κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ 

βαξέσλ ζσκαηίσλ, έηζη έρνπλ ζρεηηθά κηθξφηεξε απψιεηα ελέξγεηαο. πλεπψο, ε αθηηλνβνιία 

β έρεη ζρεηηθά ρακειφ LET θαη κεξηθά ρηιηνζηά Plexiglas κπνξνχλ λα ηελ απνξξνθήζνπλ 

[3].  

Αλ νη δηαζηάζεηο ηνπ νξγάλνπ είλαη ηεο ίδηαο ηάμεο εκβέιεηαο ησλ ζεσξνχκελσλ 

θνξηηζκέλσλ ζσκαηίσλ ηφηε, ε απψιεηα ελέξγεηαο θαη ν αληίζηνηρνο ηνληζκφο ζα 

ζπγθεληξσζνχλ ζην φξγαλν κε αλάινγα βηνινγηθά απνηειέζκαηα. Ο ηνληζκφο ηεο χιεο 

απνηειεί ηε βάζε γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο δνζηκεηξηθνχο ππνινγηζκνχο, παξφηη ε απψιεηα 

ελέξγεηαο ελφο θνξηηζκέλνπ ζσκαηηδίνπ πνπ νδεγεί ζηε δηέγεξζε ηεο χιεο είλαη πνιιέο 

θνξέο εμίζνπ ζεκαληηθή κε εθείλε ηνπ ηνληζκνχ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε βηνινγηθή ζεκαζία 

ηνπ ηνληζκνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθφηεξε απφ ηε βηνινγηθή ζεκαζία ηεο δηέγεξζεο [3].  

Σα θσηφληα ηνλίδνπλ έκκεζα ηελ χιε κέζσ ησλ θνξηηζκέλσλ ζσκαηίσλ πνπ 

απειεπζεξψλνπλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην πιηθφ [3]. Ζ αθηηλνβνιία γ είλαη 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία πςειήο ελέξγεηαο εθπεκπφκελε απφ ηηο ξαδηελεξγέο 

δηαζπάζεηο ησλ ππξήλσλ. Σα θσηφληα αθηηλψλ γ έρνπλ κηθξφ LET θαη άξα είλαη πνιχ 

δηεηζδπηηθά, κε απνηέιεζκα λα κελ απνθφπηνληαη εχθνια. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ 

αθηηλνβνιία Υ, ε νπνία είλαη θαη απηή ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία πςειήο ελέξγεηαο 

πξνεξρφκελε φκσο απφ ηηο ειεθηξνληθέο ζηνηβάδεο ησλ αηφκσλ (ραξαθηεξηζηηθή 

αθηηλνβνιία), ή απφ ζηφρνπο επηβξάδπλζεο ηαρέσο θηλνπκέλσλ θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ 

(αθηηλνβνιία πέδεζεο) ζε εηδηθέο γηα ην ζθνπφ απηφ δηαηάμεηο (ιπρλίεο αθηηλψλ-Υ, 

επηηαρπληέο ζσκαηίσλ) [5]. 
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3.3 Έληαζε αθηηλνβνιίαο 

 

Ο ρψξνο δξάζεσο κίαο πεγήο νλνκάδεηαη πεδίν. Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ πεδίνπ κπνξεί 

λα γίλεη πιεξέζηεξνο κε ηελ πξνζζήθε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ελέξγεηα ησλ 

ζσκαηηδίσλ ηεο πεγήο, ηελ δηεχζπλζή ηνπο ζηνλ ρψξν θαη ηελ εμάξηεζε ηεο ξνήο, ηεο 

ελέξγεηάο ηνπο θαη ησλ δηεπζχλζεψλ ηνπο απφ ηνλ ρξφλν. Ο φξνο έληαζε αλαθέξεηαη ζηελ 

ελέξγεηα αλά κνλάδα επηθάλεηαο αλά κνλάδα ρξφλνπ [2]. 

  Ζ ξνή θσηνλίσλ είλαη ν ιφγνο  ηνπ αξηζκνχ, N, ησλ θσηνλίσλ πνπ εηζέξρνληαη ζε 

κία λνεηή ζθαίξα ελεξγνχο δηαηνκήο Α πξνο ηελ δηαηνκή απηή  (ηππηθή κνλάδα: ζσκαηίδην / 

cm
2
) [1,2] : 

  
 

 
 

Ο ξπζκφο ξνήο ή ππθλφηεηα ξνήο (θ) είλαη ε ξνή αλά κνλάδα ρξφλνπ (ηππηθή κνλάδα: 

ζσκαηίδηα/ cm
2
 sec) [1,2]: 

  
 

 
 

 

   
 

Αλ ε δέζκε είλαη κνλνελεξγεηαθή, ε ξνή ελέξγεηαο Φ είλαη ην γηλφκελν ηνπ Φ κε ηελ 

ελέξγεηα Δ αλά ζσκάηην ή θσηφλην (ηππηθή κνλάδα: MeV/cm
2
) [1,2]: 

      
   

 
 

Οκνίσο, ε ξνή θ ησλ ζσκαηίσλ ή θσηνλίσλ κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ξνή ελέξγεηαο ς 

γλσζηή θαη σο έληαζε αθηηλνβνιίαο, πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ ελέξγεηα Δ αλά ζσκάηην ή 

θσηφλην (ηππηθή κνλάδα:  MeV/ cm
2
 sec) [1,2]: 

    
  

  
 

   

   
 

Αλ ε δέζκε είλαη πνιπελεξγεηαθή, ηφηε ε έληαζε δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν [2]: 

        

 

   

   

πνπ fi ην θιάζκα ησλ ζσκαηίσλ κε ελέξγεηα Δi . Γηα ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία 

     άξα   
  

  
  ,φπνπ Δt ε νιηθή ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεη ην θχκα ζε ρξφλν t [2]. 

ηηο εθαξκνγέο ηεο δνζηκεηξίαο, είλαη πνιιέο θνξέο ρξήζηκνο ν ραξαθηεξηζκφο ελφο 

θάζκαηνο ελέξγεηαο ζσκαηηδίσλ κε ηελ κέζε ελέξγεηα ηνπο ή άιιεο θνξέο κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή (ελεξγφ) ηνπο ελέξγεηα. Απηή ε ηειεπηαία είλαη ε ηηκή ηεο ελέξγεηαο πνπ ζα 

έπξεπε λα έρνπλ φια ηα ζσκαηίδηα ηνπ πεδίνπ γηα λα πξνθαιέζνπλ ην ίδην απνηέιεζκα πνπ 

πξνθαινχλ κε ηελ πξαγκαηηθή ελέξγεηα θαηαλνκή ηνπο[1-3,5]. 
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3.4 Έθζεζε αθηηλνβνιίαο 

 

Καζψο ε ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία αιιειεπηδξά κε ηα άηνκα ηνπ κέζνπ, παξάγνληαη 

πξσηνγελή δεχγε ηφλησλ (ειεθηξφληα θαη ζεηηθά ηφληα), ηα νπνία δαπαλνχλ ηελ ελέξγεηά ηνπο 

ηνλίδνληαο γεηηνληθά άηνκα. Απφ ηνλ ηνληζκφ απηφ, δεκηνπξγνχληαη δεπηεξνγελή δεχγε 

ηφλησλ, ν νιηθφο αξηζκφο ησλ νπνίσλ είλαη αλάινγνο ηεο ελέξγεηαο πνπ ελαπνηίζεηαη ζην 

κέζν. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιηθνχ 

ρξεζηκνπνηείηαη ν δνζηκεηξηθφο φξνο έθζεζε. Ο φξνο απηφο βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ην 

απνξξνθνχκελν κέζν είλαη ν αέξαο. Ζ έθζεζε δίλεηαη απφ ην πειίθν dQ/dm, φπνπ dQ είλαη ε 

απφιπηε ηηκή ηνπ νιηθνχ θνξηίνπ ησλ ηφλησλ πνπ παξάγνληαη ζηνλ αέξα, φηαλ φια ηα 

ζσκάηηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα θσηφληα ζηνλ αέξα κάδαο dm ζηακαηνχλ κέζα ζε απηφλ 

[7]. 

 Ζ πην δεκνθηιήο κνλάδα ηεο έθζεζεο είλαη ην Roentgen 1R = 2,58x 10
-4

 C/kgair  

(              ). Έλα R είλαη ε πνζφηεηα αθηηλνβνιίαο Υ ή γ, ηεο νπνίαο ε νιηθή 

ζσκαηηδηαθή εθπνκπή παξάγεη ζε 1 cm
3
 αέξα (ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο) ηφληα ζπλνιηθνχ 

θνξηίνπ ίζνπ κε κία ειεθηξνζηαηηθή κνλάδα θνξηίνπ (3.3x10
-10

C) [1,2]. 

 Σν Roentgen ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα αθηηλνβνιία Υ ή γ, θαη γηα ελέξγεηεο 

θσηνλίσλ κηθξφηεξεο απφ πεξίπνπ 3 MeV. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, γηα Δγ>3MeV είλαη πάξα 

πνιχ δχζθνινο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ δεπηεξνγελψλ δεπγψλ ηφλησλ πνπ 

παξάγνληαη έμσ απφ ηνλ φγθν ζαλ απνηέιεζκα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα 

ζε απηφλ θαη ην αλάπνδν [2]. πλεπψο, ην R δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δέζκεο 

ζσκαηηδίσλ ή γηα δέζκεο πςειήο ελέξγεηαο θσηνλίσλ.  

Ζ έθζεζε δελ ζπκκεηέρεη πιένλ ζηηο κνλάδεο δνζηκεηξίαο, έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ 

ην kerma (kinetic energy released in matter). Σν kerma νξίδεηαη σο ην πειίθν ησλ αξρηθψλ 

θηλεηηθψλ ελεξγεηψλ dEk ησλ θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ, ηα νπνία απειεπζεξψλνληαη απφ κε 

θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα ζε ζηνηρεηψδε κάδα dm [3]. 

  
   

  
 

Μνλάδα ηνπ kerma είλαη ην           (           ). Δάλ ην πιηθφ 

απνξξφθεζεο είλαη αέξαο, ηφηε ην kerma νλνκάδεηαη kerma αέξνο (air kerma) θαη 

αληηθαζηζηά ηελ έθζεζε ζε πξνβιήκαηα δνζηκεηξίαο. Τπνζέηνληαο Υ  έθζεζε, ηφηε ην αλά 

κνλάδα άζξνηζκα ησλ αξρηθψλ θηλεηηθψλ ελεξγεηψλ ησλ ζσκαηηδίσλ ηα νπνία ζηακαηνχλ 

εληφο ηνπ αέξα, Κair , δαπαλάηαη γηα ηελ δεκηνπξγία δεπγψλ ηφλησλ ζπλνιηθνχ θνξηίνπ dQ 

κέζσ κεραληζκψλ ηνληζκνχ. Αλ ε κέζε ελέξγεηα γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο δεχγνπο ηφλησλ 

ζηνλ αέξα είλαη W/e, ηφηε ε ζρέζε κεηαμχ έθζεζεο θαη kerma ζα είλαη [1]: 
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3.5 Απνξξνθνύκελε δόζε 

 

 Απφ ηα παξαπάλσ είλαη ζαθέο φηη ην kerma αθνξά ηελ κεηαθεξφκελε ελέξγεηα απφ 

έκκεζεο αιιειεπηδξάζεηο ζε ζηνηρεηψδε φγθν κάδαο dm. Παξαθάησ ζα δνχκε φηη ε 

απνξξνθνχκελε δφζε ζε κάδα dm, αθνξά ηε κέζε ηηκή ηεο ελέξγεηαο ε νπνία ελαπνηίζεηαη 

ζηελ ίδηα κάδα dm [3]. 

 Ζ ελέξγεηα ησλ θσηνλίσλ, πνπ ηειηθά απνξξνθάεη ην πιηθφ, είλαη ε ελέξγεηα ησλ 

θσηνλίσλ πνπ κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ δεπηεξεπφλησλ ειεθηξνλίσλ 

(θσηνειεθηξφληα θαη ειεθηξφληα Compton) [3]. Γηα n θσηφληα ελέξγεηαο    αλά     αλά 

     θαη έληαζε δέζκεο      , ε απνξξνθνχκελε ελέξγεηα ζε πάρνο    είλαη [1]: 

                     

Ζ απνξξνθνχκελε ελέξγεηα αλά κνλάδα φγθνπ θαη ρξφλνπ (MeV/cm
2
sec) είλαη       

    . Ο ξπζκφο δφζεο είλαη ν ξπζκφο απνξξνθεκέλεο ελέξγεηαο αλά κνλάδα κάδαο ηνπ 

πιηθνχ (          ) [8]: 

  
  

   
    

 

 
     

     

 
  

Γφζε αθηηλνβνιίαο ζα είλαη ε ελαπνηηζέκελε ελέξγεηα αλά κνλάδα κάδαο ηνπ πιηθνχ ζηε 

κνλάδα ηνπ ρξφλνπ:         ή         , φπνπ    ε κέζε ηηκή ηεο ελέξγεηαο πνπ 

ελαπνηίζεηαη ζε κάδα dm ηνπ πιηθνχ. 

 πλεπψο, ε απνξξνθνύκελε δόζε είλαη ην δνζηκεηξηθό κέγεζνο πνπ εθθξάδεη ηελ 

ελέξγεηα πνπ ελαπνηίζεηαη από ηελ πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία αλά κνλάδα κάδαο ηεο 

πξνζβαιιόκελεο ύιεο. Μνλάδα απνξξνθνχκελεο δφζεο είλαη ην Gray (1Gy= Joule/kg) [8]. 

 Γηα ηελ πεξηνρή ησλ δφζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αθηηλνβφιεζε ηνπ αλζξψπνπ απφ 

θπζηθέο θαη ζπλήζεηο ηερληθέο πεγέο ρξεζηκνπνηνχληαη ππνπνιιαπιάζηα ηνπ Gy φπσο, 

milligray (mGy) θαη microgray (κGy).  

 Ζ αλά κνλάδα κάδαο χιεο απνξξνθνχκελε ελέξγεηα, ηζνχηαη κε ην γηλφκελν ηεο ξνήο 

κνλφ-ελεξγεηαθψλ θσηνλίσλ, επί ηελ ελέξγεηά ηνπο, επί ην θιάζκα ηεο αξρηθήο θηλεηηθήο 

ελέξγεηαο ησλ θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ ηα νπνία ηίζεληαη ζε θίλεζε απφ ηα θσηφληα, θαη ηα 

νπνία απνξξνθψληαη ηνπηθά αλά κνλάδα επηθαλεηαθήο ππθλφηεηαο ηνπ πιηθνχ απνξξφθεζεο 

ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε [1]: 
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3.6 πληειεζηήο βηνινγηθήο δξαζηηθόηεηαο RBE 

 

Σα ρεκηθά θαη βηνινγηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ απνξξφθεζε νξηζκέλεο δφζεο 

αθηηλνβνιίαο εμαξηψληαη απφ α) ηνλ ξπζκφ δφζεο θαη β) απφ ηελ ππθλφηεηα ηνληζκνχ θαηά 

κήθνο ηεο ηξνρηάο ηεο αθηηλνβνιίαο [3]. Σν ηειεπηαίν, φπσο αλαθέξζεθε, θαζνξίδεηαη απφ 

ηελ επζχγξακκε κεηάδνζε ελέξγεηαο (Linear Energy Transfer, LET). Σν κέγεζνο ηνπ 

βηνινγηθνχ απνηειέζκαηνο απμάλεη κε ηελ αχμεζε ηνπ LET, θαηά ζπλέπεηα, γηα ην ίδην πνζφ 

απνξξνθνχκελεο δφζεο, ε βηνινγηθή βιάβε πνπ πξνθαινχλ ηα ζσκαηίδηα α είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ πξνθαινχλ ηα θσηφληα X [2,3]. 

 Ο ζπληειεζηήο βηνινγηθήο δξαζηηθφηεηαο (RBE) πεξηγξάθεη ηελ δξαζηηθφηεηα ή 

ηελ ηθαλφηεηα, κε ηελ νπνία αθηηλνβνιία ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ, δεκηνπξγεί έλα βηνινγηθφ ή 

ρεκηθφ απνηέιεζκα. Ο RBE ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε [2,9]: 

    
 ό      ό          ί        ά              ί          έ           ό       έ       

 ό          ή      ί              ί              ί                 ό     έ     
  

Ο παξάγνληαο RBE επηηξέπεη ηελ κεηαηξνπή ηεο απνξξνθνχκελεο δφζεο ζε ηζνδχλακε 

δφζε, H, ε νπνία αλαθέξεηαη παξαθάησ. 

3.7 Ιζνδύλακε δόζε θαη Δλεξγόο ηζνδύλακε δόζε 

 

Γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν αθηηλνβνιίαο, ε πνζφηεηα RBE κπνξεί λα πνηθίιεη απφ 

κία βηνινγηθή ή ρεκηθή αληίδξαζε ζε κία άιιε. Δπεηδή ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζπληειεζηή  

βηνινγηθήο δξαζηηθφηεηαο (άιινηε θαη ζπληειεζηή πνηφηεηαο αθηηλνβνιίαο) θαη ηνπ 

ζπληειεζηή γξακκηθήο κεηάδνζεο ηεο ελέξγεηαο LET δελ αληαπνθξίλεηαη πάληα ζηα 

βηνινγηθά απνηειέζκαηα ηεο αθηηλνβνιίαο, ε Γηεζλήο Δπηηξνπή Μνλάδσλ θαη Μεηξήζεσλ 

(ICRU) έρεη πξνηείλεη φηη ε έλλνηα ηεο δφζεο RBE πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζηε βηνινγία ηεο 

αθηηλνβνιίαο. Γειαδή, ε δφζε RBE αλαθέξεηαη κφλν ζε έλα αθξηβέο ζχλνιν πεηξακαηηθψλ 

ζπλζεθψλ, θαη δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί γεληθά ζε πξνβιήκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο [2,9]. 

Ζ έλλνηα ηεο ηζνδύλακεο δόζεο, εηζήρζε ιφγσ ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα 

αθηηλνπξνζηαζία φζσλ εθηίζεληαη ζε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαη ππφ 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο αθηηλνβφιεζεο. H ηζνδχλακε δφζε νξίδεηαη σο ε απνξξνθνχκελε 

δφζε απφ νπνηαδήπνηε πεγή αθηηλνβνιίαο, ε νπνία πξνθαιεί ην ίδην βηνινγηθφ απνηέιεζκα 

κε 1 rad αθηηλψλ-Υ [9,10]: 

           

 

 

φπνπ      , ε απνξξνθνχκελε κέζε δφζε αθηηλνβνιίαο ηχπνπ R ζηνλ ηζηφ T θαη wR ν 

αληίζηνηρνο παξάγνληαο πνηφηεηαο ηεο αθηηλνβνιίαο R.  Σν άζξνηζκα εθαξκφδεηαη ζε φινπο 

ηνπο ηχπνπο αθηηλνβνιίαο πνπ παίξλνπλ κέξνο ζηελ αιιειεπίδξαζε. Μνλάδα ηεο HT είλαη ην 
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1 Sv (1sievert= 1 J/kg). Παιαηφηεξε κνλάδα είλαη ην 1 rem=10
-2

 Sv, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 

αθφκε πεξηζηαζηαθά. Οη ηηκέο ηνπ wR, γηα ηα δηαθνξεηηθά είδε αθηηλνβνιηψλ, φπσο έρνπλ 

νξηζηεί απφ ηελ Γηεζλή Δπηηξνπή Μνλάδσλ θαη Μεηξήζεσλ (ICRU,Publication 103) δίλνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 3.1 [9,10,11]. 

 

Δίδνο αθηηλνβνιίαο πληειεζηήο βαξύηεηαο 

αθηηλνβνιίαο,    

Φσηφληα 1 

Ζιεθηξφληα , κηφληα 1 

Πξσηφληα, θνξηηζκέλα πηφληα 2 

σκαηίδηα α, παξάγσγα ζράζεο, 

βαξηά ηφληα 

20 

Νεηξφληα πλερήο ζπλάξηεζε ηεο ελέξγεηαο 

ησλ λεηξνλίσλ 

Πίλαθαο 3.1: Πξνηεηλόκελνη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο αθηηλνβνιίαο , ICRP Publication 103 [9] 

 

Έλαο πεξαηηέξσ εθιεπηπζκέλνο ηξφπνο γηα ηελ πξφβιεςε ησλ βηνινγηθψλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αθηηλνβνιίαο, κπνξεί λα ιεθζεί πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ ηζνδχλακε δφζε 

κε έλαλ παξάγνληα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε δφζε ζε έλα ζεκείν ηνπ αζζελνχο κεηαηξέπεηαη 

ζε κέηξεζε ηεο νιηθήο βιάβεο ζηνλ αζζελή [2]. 

 Δλεξγφο δφζε νξίδεηαη ε δφζε πνπ πξνθχπηεη σο άζξνηζκα ησλ δηπιά ζηαζκηζκέλσλ 

απνξξνθνχκελσλ δφζεσλ φισλ ησλ αθηηλνβνιεζέλησλ ηζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε [10-

12]: 

        

 

    

 

   

 

      

 πνπ,   , είλαη ν παξάγνληαο βαξχηεηαο γηα ηζηφ T θαη      . Σν άζξνηζκα 

εθαξκφδεηαη ζε φια ηα φξγαλα θαη ηνπο ηζηνχο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο πνπ ζεσξνχληαη 

επαίζζεηα ζηελ επαγσγή ζηνραζηηθψλ απνηειεζκάησλ [9]. ηνλ πίλαθα 3.2 παξνπζηάδνληαη 

νη ηηκέο ησλ    γηα δηάθνξνπο ηζηνχο ηνπο αλζξσπίλνπ ζψκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία 

αλαθνίλσζε ηεο ICRP (Publication 103). Οη ηηκέο    έρνπλ επηιεγεί έηζη ψζηε κηα 

νκνηνγελήο ηζνδχλακε δφζε    ζε φιν ην ζψκα λα δίλεη ελεξγφ δφζε Δ αξηζκεηηθψο ίζε κε 

απηή ηελ νκνηνγελή δφζε    (ην άζξνηζκα ησλ παξαγφλησλ βαξχηεηαο ηζηνχ ηζνχηαη κε ηε 

κνλάδα). 
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Ιζηόο        

Δξπζξφο κπειφο ησλ νζηψλ (RBM), Κφινλ, 

Πλεχκνλαο, ηνκάρη, ηήζνο, ελαπνκείλαληεο ηζηνί* 

0.12 0.72 

Γνλάδεο 0.08 0.08 

Οπξνδφρνο θχζηε, Οηζνθάγνο, Ήπαξ, Θπξενεηδήο,  0.04 0.16 

Δπηθάλεηα νζηψλ, Δγθέθαινο, ηεινγφλνη αδέλεο, 

Γέξκα 

0.01 0.04 

 Total           1.00 

Πίλαθαο 3.2: Πξνηεηλόκελνη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο ηζηώλ. *Δλαπνκείλαληεο ηζηνί: Δπηλεθξίδηα, 

Δμσζσξαθηθή πεξηνρή, ρνιεδόρνο θύζηε, Καξδηά, Νεθξά, Λεκθαδέλεο, Μύεο, ηνκαηηθή κεκβξάλε, 

Πάγθξεαο, Πξνζηάηεο, ιεπηό έληεξν, πιήλα, Θύκνο αδέλαο, Μήηξα. 

 

Ζ ελεξγφο δφζε απνηειεί κηα εμαηξεηηθά ρξήζηκε πνζφηεηα γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

θηλδχλνπ (risk) απφ ηα ζηνραζηηθά απνηειέζκαηα ηεο αθηηλνβνιίαο, φζσλ εθηίζεηαη ζε 

ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο [13]. 

Γηα ιφγνπο αθηηλνπξνζηαζίαο, είλαη πην πξαθηηθφ λα ππνινγίδεηαη κία ηηκή ελεξγνχ 

δφζεο θαη γηα ηα δχν θχια. Οη ηηκέο    ηνπ πίλαθα 3.2, απνηεινχλ κέζεο ηηκέο γηα ηελ ειηθία 

θαη ην θχιν, γηα φια ηα φξγαλα θαη ηνπο ηζηνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζηήζνπο (γηα γηα 

άληξεο θαη γπλαίθεο), ησλ φξρεσλ θαη ησλ σνζεθψλ (γνλάδεο). Απηφο ν κέζνο φξνο, 

ζπλεπάγεηαη φηη ε εθαξκνγή απηήο ηεο πξνζέγγηζεο πεξηνξίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ελεξγνχ δφζεο ζηελ αθηηλνπξνζηαζία, θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αηνκηθφ ξίζθν. 

Ζ ελεξγφο δφζε ηφηε, ππνινγίδεηαη απφ ηηο ηζνδχλακεο δφζεηο  νη νπνίεο θαζνξίδνληαη γηα 

φξγαλν ή ηζηφ T γηα ηνλ άλδξα αλαθνξάο,   
 , θαη γηα ηελ γπλαίθα αλαθνξάο,   

 , ζχκθσλα 

κε ηελ εμίζσζε [9]: 

      
  

    
 

 
 

 

 

3.8 Μέηξεζε δόζεο αθηηλνβνιίαο 

 

Ζ απνξξνθνχκελε δφζε ζε έλα κέζν πεξηγξάθεη ηελ ελέξγεηα πνπ απνξξνθήζεθε 

απφ ηελ έθζεζή ηνπ ζε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία. Σν δνζίκεηξν αθηηλνβνιίαο εμαζθαιίδεη κηα 

κεηξήζηκε απφθξηζε ηεο απνξξνθνχκελεο ελέξγεηαο απφ ηελ πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία. Γηα 

λα είλαη αθφκε πην ρξήζηκν, ην δνζίκεηξν ζα πξέπεη λα απνξξνθά ηφζε ελέξγεηα φζε 

αθξηβψο απνξξνθάηαη απφ ην κέζν. Παξαδείγκαηνο ράξε, δνζίκεηξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ κέηξεζε δφζεο ζηνπο ηζηνχο ζα πξέπεη λα είλαη ηζνδχλακν ηζηνχ, δειαδή ζα πξέπεη λα 

απνξξνθάεη ίζν πνζφ ελέξγεηαο κε απηφ πνπ απνξξνθάεη ε ίδηα κάδα καιαθνχ ηζηνχ. Λίγα 
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δνζίκεηξα είλαη αθξηβψο ηζνδχλακα ηζηνχ, θαη γη‟απηφ ζα πξέπεη λα γίλνληαη δηνξζψζεηο ζηηα 

απεπζείαο κεηξήζεηο ηεο απνξξνθνχκελεο δφζεο [2]. 

 

Θεξκηδνκεηξηθά δνζίκεηξα 

ηα ζεξκηδνκεηξηθά δνζίκεηξα ζρεδφλ φιε ε απνξξνθνχκελε ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη 

ζε ζεξκφηεηα. Αλ έλα απνξξνθεηηθφ κέζν είλαη απνκνλσκέλν απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, ηφηε ε 

αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ είλαη αλάινγε ηεο απνξξνθνχκελεο ελέξγεηαο. Ζ αχμεζε T 

ηεο ζεξκνθξαζίαο κπνξεί λα κεηξεζεί κε ζεξκνζηνηρεία [2].  

Σν ζεξκηδφκεηξν αθηηλνβνιίαο αληρλεχεη ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κηαο κάδαο ηνπ 

πιηθνχ πνπ απνξξνθά: 

      
 

  
  

    
 
 

      
 

        
    

  
 

    
 

 

 

πνπ E είλαη ε απνξξνθνχκελε ελέξγεηα ζε joules, m είλαη ε κάδα ηνπ απνξξνθεηή ζε kg, s 

είλαη ε εηδηθή ζεξκφηεηα ηνπ απνξξνθεηή ζε cal/kgGy, θαη ΓΣ είλαη ε κεηαβνιή ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζε κνλάδεο Celciu. Γηα λα είλαη ζσζηή ε παξαπάλσ εμίζσζε, ζα πξέπεη ν 

απνξξνθεηήο λα είλαη απνκνλσκέλνο απφ ην πεξηβάιινλ. Γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

απνξξνθνχκελεο δφζεο ζε ζπγθεθξηκέλν κέζν, ην ζεξκηδφκεηξν πξέπεη λα έρεη ίδηεο 

ηδηφηεηεο κε ην πιηθφ απνξξφθεζεο [2].  

 

Φσηνγξαθηθά γαιαθηώκαηα-Αθηηλνγξαθηθό θηικ 

Σα ζχγρξνλα αθηηλνινγηθά θηικ απνηεινχληαη απφ: 

Τε βάζε: αλζεθηηθφ πιηθφ δηαθαλέο ζην νξαηφ θσο, εχθακπην. Γελ αιιάδεη ζρήκα 

κε ηελ πγξαζία ή ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Τν ζηξώκα ζπγθόιιεζεο κεηαμχ βάζεο θαη θσηνγξαθηθνχ γαιαθηψκαηνο. 

Τα ζηξώκαηα θσηνγξαθηθνύ γαιαθηώκαηνο: ηνπνζεηνχληαη εθαηέξσζελ ηεο βάζεο 

θαη απνηεινχληαη απφ δειαηίλε θαη θσηνεπαίζζεηνπο θφθθνπο αινγνλνχρνπ αξγχξνπ. Οη 

θξπζηαιιηθνί θφθθνη αινγνλνχρνπ αξγχξνπ πεξηέρνπλ αηέιεηεο πιέγκαηνο πνπ δξνπλ σο 

παγίδεο γηα ηα ειεθηξφληα πνπ παξάγνληαη θαηά ηνπο ηνληζκνχο πνπ πξνθαιεί ε αθηηλνβνιία. 

Ζ παγίδεπζε ειεθηξνλίνπ θαζηζηά ηνλ θσηνεπαίζζεην θφθθν θέληξν ιαλζάλνπζαο εηθφλαο. 

Τν πξνζηαηεπηηθό ζηξώκα δειαηίλεο ην νπνίν θαιχπηεη ην θηικ θαη εκπνδίδεη ηε 

δεκηνπξγία θέληξσλ ιαλζάλνπζαο εηθφλαο ιφγσ πίεζεο ή ηξηβήο. 

Ζ δεκηνπξγία ηεο αθηηλνινγηθήο εηθφλαο ρσξίδεηαη ζε δχν ζηάδηα: 
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1. ρεκαηηζκφο ιαλζάλνπζαο εηθφλαο: Καηά ηελ δηέιεπζε ηεο δέζκεο αθηηλψλ Υ απφ ην 

θηικ, νξηζκέλα θσηφληα αιιειεπηδξνχλ κε ην πςεινχ αηνκηθνχ αξηζκνχ πιηθφ ησλ 

θσηνεπαίζζεησλ θφθθσλ ηνπ θηικ. Έλα ειεχζεξν ειεθηξφλην κπνξεί λα παγηδεπηεί 

ζε κηα αηέιεηα ηνπ θξπζηαιιηθνχ θφθθνπ, κε απνηέιεζκα ε πεξηνρή ηεο αηέιεηαο λα 

θνξηηζηεί αξλεηηθά. Ηφλ Ag+ έιθεηαη απφ ηελ πεξηνρή παγίδεπζεο ηνπ ειεθηξνλίνπ, 

φπνπ ζπιιακβάλεη ην ειεθηξφλην θαη κεηαηξέπεηαη ζε Ag. ηε ζπλέρεηα, ην άηνκν Ag 

δξα σο παγίδα ειεθηξνλίνπ κε απνηέιεζκα λα επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία θαη λα 

ζπγθεληξψλεηαη πιήζνο αηφκσλ Ag ζηελ πεξηνρή ηεο αξρηθήο αηέιεηαο. Σα ζεκεία 

ζπγθέληξσζεο αηφκσλ Ag νλνκάδνληαη θέληξα ιαλζάλνπζαο εηθόλαο θαη ην ζχλνιν 

ησλ ζεκείσλ απηψλ νλνκάδεηαη ιαλζάλνπζα εηθόλα [2]. 

2. Δπεμεξγαζία (εκθάληζε) ηνπ θηικ: Ζ ιαλζάλνπζα εηθφλα κεηαηξέπεηαη ζε νξαηή 

εηθφλα κεηά απφ κηα ζεηξά ρεκηθψλ επεμεξγαζηψλ. Με ηελ δηαδηθαζία ηεο εκθάληζεο, 

ε ζπγθέληξσζε Ag ζε θφθθνπο πνπ είραλ πξνζιάβεη 2-3 άηνκα Ag απμάλεηαη θαηά 

108 πεξίπνπ, ελψ θφθθνη πνπ δελ είραλ πξνζβιεζεί απφ αθηίλεο Υ παξακέλνπλ 

αλαιινίσηνη. Σα ζεκεία πνπ παξνπζηάδνπλ πςειή ζπγθέληξσζε Ag παξνπζηάδνπλ 

πςειή νπηηθή ππθλφηεηα (ακαχξσζε) [2]. 

  

Αληρλεπηέο αεξίνπ 

Οη αληρλεπηέο αεξίνπ είλαη αληρλεπηηθέο ζπζθεπέο πνπ πεξηέρνπλ αέξην. 

Απνηεινχληαη απφ κία ζεηηθά θνξηηζκέλε άλνδν θαη έλα αξλεηηθφ ειεθηξφδην (θάζνδνο) 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ εθαξκφδεηαη πςειή ηάζε. ηαλ ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία δηέξρεηαη απφ ην 

αέξην, παξάγνληαη ζεηηθά ηφληα θαη ειεθηξφληα. Λφγσ ηεο πςειήο ηάζεο ηα ειεθηξφληα 

έιθνληαη απφ ηελ άλνδν ελψ ηα ζεηηθά ηφληα απφ ηελ θάζνδν. Ζ ζπιινγή θνξηίσλ απφ ηελ 

άλνδν θαη ηελ θάζνδν νδεγεί ζηελ παξαγσγή ζήκαηνο, αλάινγνπ κε ην πιήζνο ησλ ηνληζκψλ 

πνπ πξνθάιεζε ε αθηηλνβνιία. Αέξηα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή αέξησλ 

αληρλεπηψλ είλαη ην ήιην, ην λέν, ην αξγφ, ην πδξνγφλν θαη ν αηκνζθαηξηθφο αέξαο. ηελ 

εηθφλα 6 απνδίδεηαη ε κνξθή ηεο θακπχιεο πνπ ζπλδέεη ην χςνο ηνπ παξαγφκελνπ παικνχ κε 

ηελ ηηκή ηεο ηάζεο αλφδνπ-θαζφδνπ [7]. 
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Δηθόλα 3.1 : Υαξαθηεξηζηηθή θακπύιε αληρλεπηή αεξίνπ. Σάζε αλόδνπ-θαζόδνπ ζπλαξηήζεη αληρλεπόκελσλ 

ηόλησλ (α,β ελέξγεηεο θσηνλίσλ) [7]. 

 

ηελ ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε ελφο αληρλεπηή αεξίνπ δηαθξίλνληαη έμη πεξηνρέο: 

1. πεξηνρή επαλαζχλδεζεο (Α) 

2. πεξηνρή θνξεζκνχ (Β) 

3. αλαινγηθή πεξηνρή (C) 

4. κε αλαινγηθή πεξηνρή (D) 

5. πεξηνρή Geiger-Muller (E) 

6. πεξηνρή εθθελψζεσλ (F) 

Γηα κηθξέο ηηκέο ηεο ηάζεο, ηα πεξηζζφηεξα δεχγε ειεθηξνλίνπ-ηφληνο πνπ 

παξάγνληαη θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο κε ην αέξην 

επαλαζπλδένληαη πξηλ θαηαθέξνπλ λα θηάζνπλ ζηα αληίζηνηρα ειεθηξφδηα (πεξηνρή 

επαλαζύλδεζεο – Δηθφλα 3.1). ζν απμάλεηαη ε ηάζε, ηφζν κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηα 

θνξηία πνπ παξάγνληαη θαηαθέξλνπλ λα θηάζνπλ ζηα ειεθηξφδηα. Γηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή 

ηεο ηάζεο φια ηα θνξηία θηάλνπλ ζηα ειεθηξφδηα. Απμάλνληαο ηελ ηάζε πάλσ απφ απηή ηελ 

ηηκή, ην χςνο ηνπ παικνχ δελ αιιάδεη. Αιιάδεη κφλν ν ρξφλνο ζπιινγήο ησλ θνξηίσλ ζηα 

ειεθηξφδηα, γη‟ απηφ ην ιφγν παξαηεξείηαη πιαηφ ζηε ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε (πεξηνρή 

θνξεζκνύ) [7].  

Με παξαπάλσ αχμεζε ηεο ηάζεο, δηαθξίλνπκε φηη πάλσ απφ κία ζπγθεθξηκέλε ηηκή, 

ην χςνο ηνπ παξαγφκελνπ παικνχ απμάλεηαη κε ηελ ηάζε. Ζ εθαξκνδφκελε ηάζε είλαη πηα 
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ηφζν πςειή ψζηε ηα θνξηία λα επηηαρχλνληαη πξνο ηα ειεθηξφδηα ζε ηέηνην βαζκφ πνπ 

θαζίζηαληαη ηθαλά λα πξνθαιέζνπλ λένπο ηνληζκνχο. Πέξαλ ησλ θνξηίσλ πνπ 

ειεπζεξψζεθαλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο αθηηλνβνιίαο κε ην αέξην, ζηα ειεθηξφδηα 

θηάλνπλ θαη θνξηία πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ θίλεζε ησλ αξρηθψλ θνξηίσλ πξνο ηα 

ειεθηξφδηα. Σν πιήζνο ησλ θνξηίσλ πνπ θηάλνπλ ζηα ειεθηξφδηα είλαη αλάινγν ηνπ θνξηίνπ 

πνπ ειεπζεξψζεθε θαηά ηελ αξρηθή αιιειεπίδξαζε (αλαινγηθή πεξηνρή). Απμάλνληαο ηελ 

ηάζε, εμαθαλίδεηαη ζηαδηαθά ε αλαινγία χςνπο παικνχ κε ην πιήζνο θνξηίσλ πνπ 

ειεπζεξψλεηαη αξρηθά θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε αθηηλνβνιίαο-αεξίνπ (κε-αλαινγηθή 

πεξηνρή) [7]. 

 ε αθφκα κεγαιχηεξεο ηηκέο ηάζεο, ην χςνο ηνπ παικνχ δελ έρεη θακηά ζπζρέηηζε 

κε ην πιήζνο ησλ θνξηίσλ πνπ παξάγνληαη θαηά ην αξρηθφ ζπκβάλ. Μηα „θαηαηγίδα‟ 

ηνληζκψλ ζε νιφθιεξν ηνλ φγθν ηνπ αληρλεπηή ζπκβαίλεη κεηά ηελ αξρηθή αιιειεπίδξαζε κε 

απνηέιεζκα ε ελίζρπζε ηνπ παικνχ λα θηάλεη ζε θνξεζκφ (πεξηνρή Geiger-Mueller). ε 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ηάζεο, εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο δηαξθνχο εθθέλσζεο ην νπνίν κπνξεί 

λα επηθέξεη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ αληρλεπηή (πεξηνρή δηαξθνύο εθθέλσζεο) [7]. 

 

Θάιακνο Ινληζκνύ 

  Οη ζάιακνη ηνληζκνχ είλαη αληρλεπηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ θνξεζκνχ. 

ηαλ ν αληρλεπηήο αεξίνπ ηνπνζεηείηαη κέζα ζε δέζκε ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίαο, ην ξεχκα 

(ξνή ειεθηξνλίσλ) δηακέζνπ ηνπ αεξίνπ είλαη κέηξν ηνπ θνξηίνπ πνπ απειεπζεξψλεηαη ζηε 

κνλάδα ηνπ ρξφλνπ κέζα ζην αέξην, δειαδή ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο ηνληζκψλ. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα κεηξήζεηο ζε δέζκεο κεγάιεο ζρεηηθά έληαζεο (π.ρ. παξνρή ζε 

αθηηλνινγηθφ κεράλεκα, κέηξεζε επηπέδνπ ξαδηελέξγεηαο). Οη ζάιακνη ηνληζκνχ απαηηνχλ 

βαζκνλφκεζε θαη κεηξνχλ είηε ξπζκφ δφζεο είηε δφζε [2,7]. 

 

Αλαινγηθόο απαξηζκεηήο 

Ο αλαινγηθφο απαξηζκεηήο κπνξεί λα αληρλεχζεη αθφκα θαη πνιχ ρακειά επίπεδα 

ξαδηελέξγεηαο. Έρεη ηε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ ηνπ είδνπο ηεο αληρλεπφκελεο αθηηλνβνιίαο. 

Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα κεηξήζεηο ζε πεξηπηψζεηο ξαδηνκφιπλζεο [7]. 

 

Μεηξεηήο Geiger-Muller 

Ο κεηξεηήο Geiger-Muller είλαη αληρλεπηήο αεξίνπ εμαηξεηηθά επαίζζεηνο ζε φια ηα είδε 

ηνληηδνπζψλ αθηηλνβνιηψλ. Γελ κπνξεί λα δηαθξίλεη ην είδνο ηεο αληρλεπφκελεο 

αθηηλνβνιίαο. Παξνπζηάδεη „λεθξφ ρξφλν‟ κεηά ηελ αλίρλεπζε ελφο ζπκβάληνο. Έρεη 

πεξηνξηζκέλν ρξφλν δσήο. Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα κεηξήζεηο ηνπ επηπέδνπ ξαδηελέξγεηαο 

ζε ειεγρφκελνπο ρψξνπο [2]. 
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Αληρλεπηέο ζηεξεάο θαηάζηαζεο (εκηαγσγώλ) 

Οη αληρλεπηέο εκηαγσγψλ (πρ. GeLi, SiLi) ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα ηελ 

αλίρλεπζε ησλ θνξηηζκέλσλ ζσκαηίσλ θαη θσηνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη απφ ηνπο 

ξαδηελεξγνχο ππξήλεο. Οη αληρλεπηέο εκηαγσγψλ δηαζέηνπλ ρξήζηκεο ηδηφηεηεο φπσο [7]: 

 (1) απφθξηζε πνπ κεηαβάιιεηαη γξακκηθά κε ηελ ελέξγεηα πνπ θαηαηίζεηαη ζηνλ 

αληρλεπηή θαη δελ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ ελαπνζέηεη ηελ ελέξγεηα 

(2) ακειεηέα απνξξφθεζε ηεο ελέξγεηαο ζην παξάζπξν εηζφδνπ ηνπ αληρλεπηή 

(3) άξηζηε ελεξγεηαθή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα 

(4) γξήγνξν ζρεκαηηζκφ παικψλ κε κηθξνχο ρξφλνπο απφθξηζεο 

(5) κηθξφ κέγεζνο  

 Ο κεραληζκφο ηεο απφθξηζεο ελφο αληρλεπηή εκηαγσγψλ είλαη παξφκνηνο κε εθείλσλ 

ησλ ζαιάκσλ ηνληζκνχ. Έλαο ηνληζκφο πνπ παξάγεηαη κέζα ζηνλ επαίζζεην φγθν ηνπ 

αληρλεπηή κεηαηξέπεηαη ζε έλαλ παικφ ηάζεο πνπ εληζρχεηαη θαη κεηξηέηαη. Σν κέγεζνο ηεο 

ηάζεο είλαη αλάινγν πξνο ηελ ελέξγεηα πνπ ελαπνηέζεθε ζηνλ αληρλεπηή απφ ηελ 

πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία. ε ζχγθξηζε κε έλα ζάιακν ηνληζκνχ, ν παικφο ηάζεο είλαη 

κεγαιχηεξνο θαη ν ρξφλνο αλφδνπ ηνπ παικνχ είλαη κηθξφηεξνο επεηδή ν ηνληζκφο ζπιιέγεηαη 

γξεγνξφηεξα. ηα πεξηζζφηεξα αέξηα, κηα κέζε ελέξγεηα 30 έσο 40 eV ρξεζηκνπνηείηαη αλά 

παξαγφκελν δεχγνο ηφλησλ. Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ αληρλεπηψλ εκηαγσγψλ είλαη ζρεδφλ 100% 

γηα ηηο ζσκαηηδηαθέο αθηηλνβνιίεο θαη πνιχ πςειφο γηα ηα ρακειήο ελέξγεηαο θσηφληα 

αθηηλψλ Υ θαη ηηο αθηίλεο γ [4]. Ζ ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο αθηηλνβνιίαο γ είλαη πςειφηεξε γηα 

ην γεξκάλην (Z= 32) ζε ζρέζε κε ην ππξίηην (Ε= 14). 

 

Σπηλζεξηζηέο 

Οξηζκέλα πιηθά θζνξίδνπλ ή „ζπηλζεξίδνπλ‟, φηαλ εθηίζεληαη ζε ηνληίδνπζα 

αθηηλνβνιία. Ο ξπζκφο κε ηνλ νπνίν ζπκβαίλεη ζπηλζεξηζκφο εμαξηάηαη απφ ην ξπζκφ 

απνξξφθεζεο ηεο αθηηλνβνιίαο απφ ηνλ ζπηλζεξηζηή. Έλαο αληρλεπηήο ζπηλζεξηζκψλ 

απνηειείηαη απφ έλα πιηθφ ζπηλζεξηζκνχ, έλα ζχζηεκα θσηνπνιιαπιαζηαζηψλ, έλαλ 

πξνεληζρπηή, έλαλ εληζρπηή θαη έλαλ αλαιπηή χςνπο παικνχ [7]. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θσηνπνιιαπιαζηαζηή βαζίδεηαη ζηα θαηλφκελα θσηνεθπνκπήο 

(photo emission) θαη δεπηεξνγελνχο εθπνκπήο ειεθηξνλίσλ (secondary electron emission). 

Φσηνεθπνκπή είλαη ε εμαγσγή ειεθηξνλίσλ απφ έλα πιηθφ (θσηνθάζνδνο), ιφγσ ηεο 

έθζεζεο ηνπ ζε νπηηθή αθηηλνβνιία [4, 9]. Σα ειεθηξφληα απηά, επηηαρχλνληαη κέζσ 

θαηάιιεισλ δηαθνξψλ δπλακηθνχ θαη κε θαηάιιειε εζηίαζε πξνζθξνχνπλ ζε άιιεο 

επηθάλεηεο εθπνκπήο νη νπνίεο ιέγνληαη δχλνδνη.  
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Με θάζε πξφζπησζε ειεθηξνλίνπ ζε κηα δχλνδν, εθπέκπνληαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

ειεθηξφληα. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη αλάινγα ηνπ αξηζκνχ ησλ 

δπλφδσλ. Έρνπκε έηζη ηε ζεκαληηθή ελίζρπζε ηνπ αξρηθνχ θσηνξεχκαηνο ην νπνίν αξρηθά 

ήηαλ πνιχ αζζελέο. Γειαδή ν θσηνπνιιαπιαζηαζηήο ιεηηνπξγεί σο πνιιαπιαζηαζηήο 

ειεθηξνλίσλ κε ην ζπλνιηθφ ηνπο αξηζκφ ζηελ άλνδν λα είλαη κεξηθά εθαηνκκχξηα. 

 Ζ απφθξηζε ηνπ είλαη γξακκηθή ελψ ε επαηζζεζία ηνπ, εμαξηάηαη ζαθψο απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ δπλφδσλ θαη απφ ηελ πςειή ηάζε κεηαμχ θσηνθαζφδνπ θαη αλφδνπ. εκαληηθή 

παξάκεηξνο ζηελ απφδνζε ελφο θσηνπνιιαπιαζηαζηή είλαη ην θάζκα ηεο πξνζπίπηνπζαο 

νπηηθήο αθηηλνβνιίαο. Απηφ ζρεηίδεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ ζχλζεζε ηνπ πιηθνχ ηεο 

θσηνθαζφδνπ (ζπλήζσο Καίζην ή Αληηκφλην πνπ επλννχλ ηελ απειεπζέξσζε ειεθηξνλίσλ). 

Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θσηνθάζνδνη ζηνπο θσηνπνιιαπιαζηαζηέο εκθαλίδνπλ 

επαηζζεζία ζηελ πεξηνρή ησλ θσηνλίσλ κε κήθε θχκαηνο κεηαμχ 270-700 nm θαη κέγηζηε 

επαηζζεζία ζηα 400 nm, ζηελ θπαλή-πξάζηλε πεξηνρή ηνπ νπηηθνχ θάζκαηνο. 

 

Θεξκνθσηαπγάδνληα πιηθά 

Οξηζκέλα πιηθά έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα απνξξνθνχλ ελέξγεηα, λα απνζεθεχνπλ έλα 

κέξνο ηεο γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη λα ην επαλεθπέκπνπλ κε ηε κνξθή 

ειεθηξνκαγλεηηθήο (Ζ/Μ) αθηηλνβνιίαο. Σα πιηθά απηά νλνκάδνληαη θωηαπγάδνληα θαη ην 

θαηλφκελν Φσηαύγεηα. Σα θαηλφκελα θσηαχγεηαο θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

αθηηλνβνιίαο πνπ δέρνληαη ηα θσηαπγάδνληα πιηθά. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θαηλφκελν 

νθείιεηαη ζε απνξξφθεζε νπηηθνχ θσηφο νλνκάδεηαη θωηνθωηαύγεηα, ζηελ απνξξφθεζε 

ρεκηθήο ελέξγεηαο ρεκεηνθωηαύγεηα θ.ιπ. ηελ πεξίπησζε, φκσο, πνπ ε ελέξγεηα δηέγεξζεο 

είλαη ε ζεξκφηεηα, ην θαηλφκελν κπνξεί λα είλαη είηε ζεξκνθωηαύγεηα είηε ππξάθηωζε, 

δειαδή ην ζψκα ζπκπεξηθέξεηαη σο κέιαλ ζψκα. Σν θαηλφκελν ηεο ζεξκνθσηαχγεηαο 

αλαθέξεηαη κόλν ζε θαηλφκελα εθπνκπήο νπηηθήο αθηηλνβνιίαο, φηαλ ε εθπνκπή δελ 

νθείιεηαη ζηε ζέξκαλζε ηνπο κέρξη ππξαθηψζεσο.  

Σν θαηλφκελν ηεο ζεξκνθσηαχγεηαο κπνξεί λα ρσξηζζεί ζε δχν άιια θαηλφκελα: ην 

θζνξηζκό θαη ην θωζθνξηζκό. Σν θξηηήξην γηα απηφλ ηνλ δηαρσξηζκφ είλαη ν ρξφλνο 

εθπνκπήο θαη φρη ε ελέξγεηα δηέγεξζεο. Έζησ, φηη έλα δέζκην ειεθηξφλην απνξξνθά ελέξγεηα 

θαη απφ ηε ζεκειηψδε ζηάζκε i κεηαβαίλεη ζηε δηεγεξκέλε ζηάζκε j, ε νπνία είλαη 

ελεξγεηαθά πςειφηεξε (Δηθφλα 3.2). Αλ ην ειεθηξφλην κεηαβεί ζηε ζεκειηψδε ζηάζκε, 

εθπέκπνληαο νξαηή αθηηλνβνιία είηε απεπζείαο είηε κέζσ κηαο άιιεο ελδηάκεζεο ζηάζκεο k, 

κέζα ζε ρξφλν κηθξφηεξν ησλ 10nsec, ηφηε ην θαηλφκελν νλνκάδεηαη θζνξηζκφο. Αλ ε 

εθπνκπή γίλεη ζε ρξφλν κεγαιχηεξν ησλ 100msec, ηφηε ην θαηλφκελν νλνκάδεηαη 

θσζθνξηζκφο. ην δηάζηεκα αλάκεζα ζηα 10nsec θαη ηα 100msec, ην θαηλφκελν είλαη 

δχζθνιν λα δηαρσξηζηεί. Έλαο ηξφπνο γηα λα ην μερσξίζνπκε είλαη ε εμέηαζε ηεο επίδξαζεο 
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ηεο ζεξκφηεηαο ζηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιηθνχ. Ο θζνξηζκφο είλαη αλεμάξηεηνο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο, ελψ ν θσζθνξηζκφο επηηαρχλεηαη φηαλ ε ζεξκνθξαζία απμάλεη.  

 

 

 

 

3.9  Βηνινγηθέο βιάβεο από έθζεζε ζε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία 

 

Σα βηνινγηθά ζπζηήκαηα είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηα ζηελ επίδξαζε ησλ 

αθηηλνβνιηψλ. Ζ επαηζζεζία απηή, είλαη απνηέιεζκα ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ησλ ηδηνηήησλ ηεο βηνινγηθήο χιεο, ζηνηρεία ηα νπνία αλ δελ ιεθζνχλ ππφςε 

δελ είλαη δπλαηφλ λα εξκελεπηεί ή θαη λα πξνβιεθζεί ην πηζαλφ βηνινγηθφ απνηέιεζκα. Σηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, ζαλαηεθφξεο δφζεηο ζε αλζξψπηλνπο νξγαληζκνχο αληηζηνηρνχλ ζε 

απνξξφθεζε εμαηξεηηθά κηθξψλ πνζψλ ελέξγεηαο [3]. 

ηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο ηνπ βηνινγηθνχ απνηειέζκαηνο, αλαδεηνχληαη 

επαίζζεηεο πεξηνρέο κέζα ζην θχηηαξν. Ο πην επαίζζεηνο ζηφρνο ηνπ θπηηάξνπ είλαη ην 

γελεηηθφ πιηθφ, δειαδή ην DNA. Αιιαγή ή αιινίσζε ηεο δνκήο ηνπ DNA κπνξεί λα έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα [3]: 

 Αλ πξφθεηηαη γηα ζσκαηηθφ θχηηαξν ην ζπλερή πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ αλψκαινπ 

θπηηάξνπ. 

 Αλ πξφθεηηαη γηα γελεηηθφ θχηηαξν, ηε κεηάδνζε ηεο αλσκαιίαο ζηηο επφκελεο 

γεληέο. 

Σν θχηηαξν απνηειείηαη απφ 70% λεξφ, επνκέλσο, έλα κεγάιν κέξνο ηεο ελέξγεηαο 

πνπ απνξξνθάηαη θαηαλαιψλεηαη ζε πηζαλέο αληηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαλείο 

ζηε ρεκεία ηνπ λεξνχ. Σν θαζαξφ απνηέιεζκα ησλ αληηδξάζεσλ απηψλ είλαη ε παξαγσγή ζην 

λεξφ, πνιχ δξαζηηθψλ ξηδψλ (H3O+, ειεχζεξσλ ξηδψλ OΖ θαη H, H2 θαη e-). Δηδηθά νη ξίδεο 

Διεγερμζνη ενεργειακή κατάσταση j 

Θεμελιώδης ενεργειακή κατάσταση i 

Μετασταθερή ενεργειακή κατάσταση k 

Δηθόλα 3.2: Θεξκνθσηαύγεηα 
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•ΟΖ θαη Ζ• παξνπζηάδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ απφ βηνινγηθήο πιεπξάο, δηφηη εθηφο απφ ηα 

ειεθηξφληα, επηηίζεληαη θαη απηέο ζηηο βάζεηο ηνπ DNA. Σν δηπιφ ζπάζηκν ηεο έιηθαο, ε 

θαηαζηξνθή κηαο βάζεο θαη ν ρεκηθφο δεζκφο κεηαμχ δχν πεξηνρψλ ηνπ DNA, είλαη κφλν 

κεξηθέο απφ ηηο βιάβεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ ζην DNA. Βέβαηα, θπζηνινγηθνί 

επαλνξζσηηθνί κεραληζκνί ελεξγνπνηνχληαη πξνο απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ ζην DNA. Οη παξακέλνπζεο βιάβεο ζην DNA εληζρχνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

κεηαβνιηθψλ δηεξγαζηψλ θαη κπνξεί λα εθδεισζνχλ αξγφηεξα [3,9]. 

Σα  καθξνζθνπηθά βηνινγηθά απνηειέζκαηα απφ έθζεζε αθηηλνβνιίαο, κπνξνχλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε δχν κεγάιεο νκάδεο: ηα ζηνραζηηθά απνηειέζκαηα θαη ηα κε-ζηνραζηηθά ή 

θαζνξηζκέλα απνηειέζκαηα. 

 ηνραζηηθφ είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ νπνίνπ ε πηζαλφηεηα, θαη φρη ε ζνβαξφηεηα, 

απμάλεηαη κε ηελ δφζε. Ζ θαξθηλνγέλεζε, ε βξάρπλζε ηνπ ρξφλνπ δσήο θαη νη γελεηηθέο 

αλσκαιίεο είλαη ζηνραζηηθά θαηλφκελα θαη ε πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ απμάλεη κε ηελ αχμεζε 

ηεο απνξξνθνχκελεο δφζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε πηζαλφηεηα αθηηλνπξνθιεηήο ιεπραηκίαο, 

είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε κεηά απφ έθζεζε ζε 1 Gy (100 rad), παξά κεηά απφ έθζεζε ζε 1 

cGy (1 rad). Χζηφζν, δελ ζα ππάξρεη θακία δηαθνξά ζηε ζνβαξφηεηα ηεο αζζέλεηαο, αλ απηή 

πξνθιεζεί. Σα ζηνραζηηθά απνηειέζκαηα δελ έρνπλ θαηψθιη δφζεο (threshold dose), δηφηη ε 

βιάβε ζε κηθξφ αξηζκφ θπηηάξσλ ή αθφκε θαη ζε έλα θχηηαξν κπνξεί ζεσξεηηθά λα 

πξνθαιέζεη ην θαηλφκελν [9,17]. 

Απφ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ θάπνηα άιια θαηλφκελα γηα ηα νπνία ε πηζαλφηεηα λα 

πξνθιεζεί ζπγθεθξηκέλε βιάβε είλαη κεδέλ ζε ρακειέο δφζεηο αθηηλνβνιίαο. Πάλσ απφ έλα 

φξην δφζεο, ηε δόζε θαησθιίνπ, ε βιάβε ζα εκθαληζηεί, κε ζνβαξφηεηα πνπ ζα απμάλεηαη 

θαζψο απμάλεηαη ε δφζε πάλσ απφ ην θαηψθιη. Απηά ηα θαηλφκελα νλνκάδνληαη κε 

ζηνραζηηθά ή θαζνξηζκέλα. Ο θαηαξξάθηεο, ην εξχζεκα, αθφκε θαη ν ζάλαηνο αλήθνπλ ζε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία θαη κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ απφ έθζεζε ζε πςειή δφζε αθηηλνβνιίαο. 

Ζ ελαπφζεζε ελέξγεηαο ζηνπο ηζηνχο απφ ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία είλαη κία ηπραία 

δηαδηθαζία. Αθφκε θαη ζε κηθξέο δφζεηο, είλαη πηζαλφ νξηζκέλν πνζφ ελέξγεηαο λα 

ελαπνηεζεί ζε θξίζηκν φγθν θπηηάξνπ κε απνηέιεζκα αιιαγέο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ θπηηάξνπ 

ή θαη ζάλαην. Ο ζάλαηνο ελφο ή κηθξνχ αξηζκνχ θπηηάξσλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ έρεη 

θακία επίπησζε ζηνπο ηζηνχο, ε κεηάιιαμε φκσο ελφο θπηηάξνπ κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο 

επηπηψζεηο. Απηά ηα απνηειέζκαηα νλνκάδνληαη ζηνραζηηθά. Τπάξρεη πεπεξαζκέλε 

πηζαλφηεηα ηεο εκθάληζεο ησλ ζηνραζηηθψλ απνηειεζκάησλ αθφκε θαη ζε κηθξέο δφζεηο, γη‟ 

απηφ δελ ππάξρεη θαηψθιη δφζεο. Με ηελ αχμεζε ηεο δφζεο ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο απηψλ 

ησλ απνηειεζκάησλ απμάλεηαη, αιιά απνπζία δηνξζσηηθψλ παξαγφλησλ ε ζνβαξφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ δελ αλακέλεηαη λα απμεζεί ζε ζρέζε κε ηα κε ζηνραζηηθά θαηλφκελα[9]. 
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Γηα πςειέο δφζεηο ππάξρεη έλαο ζεβαζηφο αξηζκφο θπηηάξσλ πνπ πεζαίλεη, 

νδεγψληαο ηνλ ηζηφ ζε εκθάληζε κε ζηνραζηηθψλ θαηλνκέλσλ. Απηά ηα θαηλφκελα κπνξεί λα 

εκθαληζηνχλ ακέζσο ή θαη κεηά απφ θάπνην ρξφλν απφ ηελ αθηηλνβφιεζε [9]. ε νξηζκέλνπο 

ηχπνπο θπηηάξσλ θαη ηζηψλ, ε ξαγδαία απψιεηα θπηηάξσλ χζηεξα απφ αθηηλνβφιεζε 

ζπλεπάγεηαη απφπησζε, πρ ζηεινγφλνη αδέλεο θαη ιεκθνθχηηαξα. ε άιινπο ηζηνχο, ν 

ζάλαηνο ησλ θπηηάξσλ πξνθαιείηαη απφ απνηπρία αλαπαξαγσγήο ησλ επηζειίσλ  θπηηάξσλ, 

ηα νπνία κπνξεί λα νδεγεζνχλ ζε απφπησζε πξηλ ή κεηά απφ ηελ δηαδηθαζία κίησζεο, ή απφ 

ηα δηαθνξνπνηνχκελα θχηηαξα. Ζ πιεηνςεθία ησλ κε δηαθνξνπνηεκέλσλ ψξηκσλ θπηηάξσλ 

δελ πεζαίλεη απφ αθηηλνβφιεζε αιιά απφ γεξαηεηά. Γηα έλα δνζκέλν επίπεδν βιάβεο ηζηψλ, 

έρεη απνδεηρηεί φηη νη παξάγνληεο δηαθνξνπνίεζεο δφζεσλ γηα δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

αθηηλνβφιεζεο είλαη ίδηεο γηα επηβίσζε ηζηψλ ζηφρσλ θαη γηα έλα δνζκέλν επίπεδν πξψηκσλ 

θαζνξηζκέλσλ θαηλνκέλσλ [9]. 

Ζ  επηβίσζε ησλ θπηηάξσλ ζαλ ζπλάξηεζε ηεο δφζεο πεξηγξάθεηαη κε ρξήζε ηεο γξακκηθήο 

ηεηξαγσληθήο εμίζσζεο [9]: 

                 

 

Δηθόλα 3.3: Απόθξηζε δόζεο γηα επηβίσζε θπηηάξσλ (S) ζε εκηινγαξηζκηθή θιίκαθα [9]. 

 

Ζ ζηαζεξά α πεξηγξάθεη ηελ γξακκηθή ζπληζηψζα ηεο επαηζζεζίαο ησλ θπηηάξσλ,  

θαη ε β ηελ απμαλφκελε επαηζζεζία ησλ θπηηάξσλ ζε πςειφηεξεο δφζεηο. Ο ιφγνο α/β είλαη ε 

δφζε ζηελ νπνία ε γξακκηθή θαη ε ηεηξαγσληθή ζπληζηψζα ηεο ζαλάησζεο ησλ θπηηάξσλ 

είλαη ίζεο. Απηφο ν ιφγνο, είλαη κία κέηξεζε ηεο θακππιφηεηαο ηεο θακπχιεο επηβίσζεο. Ο 

ιφγνο είλαη ρακειφο θαη ε θακπχιε είλαη ζρεδφλ γξακκηθή γηα θχηηαξα ρακεινχ 

πνιιαπιαζηαζκνχ φπσο είλαη ηα λεθξά θαη ν λσηηαίνο κπειφο. Ο ιφγνο α/β είλαη πςειφο θαη 

ε θακπχιε επηβίσζεο επζεία γηα εηεξνγελή ξαγδαία αλαπαξαγσγή θπηηάξσλ φπσο ην έληεξν. 

Ο ιφγνο α/β θπκαίλεηαη απφ 7 έσο 20 Gy γηα πξψηκεο αληηδξάζεηο ηζηψλ θαη 0.5 έσο 6 Gy γηα 

κεηέπεηηα αληηδξάζεηο [9].  
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ηαλ ν ξπζκφο δφζεο είλαη κηθξφηεξνο απφ 0.1 Gy/hour  νη δηνξζσηηθνί παξάγνληεο 

ιεηηνπξγνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αθηηλνβφιεζεο θαη δηνξζψλνπλ ηελ βιάβε. Απηφ 

πξνθαιεί κείσζε ηεο β ζπληζηψζαο πνπ θηάλεη κέρξη θαη ην κεδέλ ζε πνιχ κηθξνχο ξπζκνχο 

δφζεηο. Ζ α ζπληζηψζα δελ αιιάδεη κε αιιαγέο ζηνλ ξπζκφ δφζεηο. Μηα ηδηαηηεξφηεηα γηα 

θάπνηνπο ηχπνπο θπηηάξσλ είλαη ε ππεξεπαηζζεζία ζε δφζεηο κηθξφηεξεο απφ 0.5 Gy, ηππηθά 

ζηα 0.2-0.3 Gy αιιά φρη ζε πςειφηεξεο δφζεηο. Πξνθαιείηαη έηζη κία απφθιηζε ζηελ 

θακπχιε επηβίσζεο ε νπνία εθηηκάηαη φηη ζπκβαίλεη ιφγν ησλ δηαδηθαζηψλ επηδηφξζσζεο ζε 

δφζεηο πάλσ απφ 0.2-0.3 Gy. Ζ απφθιηζε αληρλεχεηαη γηα πξψηκεο βιάβεο δέξκαηνο ζηνλ 

άλζξσπν θαη γηα βιάβεο ζην δέξκα θαη ζηα λεθξά ζε πεηξακαηφδσα. Ζ ζρέζε απηψλ ησλ 

ππεξεπαίζζεησλ θαηλνκέλσλ κε ην θαηψθιη δφζεηο δελ έρεη αθφκα δηεπθξηληζηεί [9].  

Γηα αθηηλνβνιία πςεινχ LET, ππάξρνπλ ιηγφηεξεο επηδηνξζψζακε βιάβεο θαη έηζη 

ην β θαη ε επίδξαζε ηνπ ξπζκνχ δφζεο είλαη κηθξέο ή απνχζεο. Δπίζεο, δελ ππάξρεη 

ζπληζηψζα ππεξεπαηζζεζίαο ζηελ θακπχιε επηβίσζεο. ε ρακεινχο ξπζκνχο δφζεο (θαη 

ρακειέο νιηθέο δφζεηο) ε θακπχιε δφζεο- απνηειέζκαηνο είλαη γξακκηθή. Ζ παξαηεξνχκελε 

ειάηησζε ησλ απνηειεζκάησλ (επαγσγή θαξθίλνπ) ζε ρακειέο δφζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηα 

απνηειέζκαηα απφ πςειέο δφζεηο θαη ξπζκνχο δφζεο, νλνκάδεηαη παξάγνληαο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο δφζεο θαη ξπζκνχ δφζεο [9]. 

3.10  Όξηα δόζεσλ 

 

Σα φξηα δφζεσλ θαζνξίδνληαη ρσξηζηά γηα ηα κέιε ηνπ πιεζπζκνχ (θνηλφ) θαη ηνπο 

επαγγεικαηηθά εθηηζέκελνπο ζε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο. Ζ ρξήζε ηνληηδνπζψλ αθηηλνβνιηψλ 

γίλεηαη πάληα κε βάζε ηνπο θαλφλεο αθηηλνπξνζηαζίαο, ηελ αξρή ηεο αηηηνιφγεζεο, ηεο 

βειηηζηνπνίεζεο θαη ηελ αξρή ηνπ νξίνπ δφζεσλ: 

1. Αξρή αηηηνιφγεζεο. Οπνηαδήπνηε απφθαζε αιιαγήο ηεο έθζεζεο αθηηλνβνιίαο πξέπεη λα 

έρεη πεξηζζφηεξν φθεινο παξά βιάβε [9]. 

2. Αξρή βειηηζηνπνίεζεο. Ζ πηζαλφηεηα ηεο πθηζηάκελεο έθζεζεο, ν αξηζκφο ησλ 

εθηηζέκελσλ αηφκσλ θαη ην κέγεζνο ησλ αηνκηθψλ ηνπο δφζεσλ, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 

ηφζν ρακειά φζν είλαη ινγηθά εθηθηφ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ππάξρνπζαο 

ηερλνινγίαο, ηελ αλάιπζε θφζηνπο – νθέινπο θαη γεληθά θάζε θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ 

παξάγνληα (As Low As Reasonably Achievable: ALARA) [9]. 

3. Αξρή νξίσλ δφζεσλ. Ζ νιηθή αηνκηθή δφζε απφ θαζνξηζκέλεο πεγέο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζίεο έθζεζεο πέξαλ ησλ ηαηξηθψλ εθαξκνγψλ γηα ηνπο αζζελείο, δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηα φξηα δφζεσλ πνπ έρεη νξίζεη ε Γηεζλήο Δπηηξνπή Αθηηλνπξνζηαζίαο (ICRP 

2007, Publication 103) [9]. 
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Σα φξηα δφζεσλ φπσο έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ Γηεζλή Δπηηξνπή Αθηηλνπξνζηαζίαο 

(ICRP) θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 3.3 [9,12]. Γηα ηελ ελεξγφ δφζε ηίζεηαη επηπιένλ ε 

πξνυπφζεζε λα κελ ππεξβεί ηα 50 mSv ζε έλα κεκνλσκέλν έηνο. Ο πεξηνξηζκφο ζηελ ελεξγφ 

δφζε παξέρεη ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία ζην δέξκα γηα ηα ζηνραζηηθά απνηειέζκαηα. 

Απαηηνχληαη φκσο επηπιένλ φξηα γηα ηνπηθέο εθζέζεηο γηα ηελ πξφιεςε κε ζηνραζηηθψλ 

(θαζνξηζκέλσλ) βιαβψλ. 

 

Σχπνο Οξίνπ Δπαγγεικαηηθά εθηηζέκελνη Κνηλφ 

Δλεξγφο δφζε 20 mSv/έηνο , κέζνο φξνο γηα 

νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν (5 

έηε) 

1 mSv /έηνο 

Δηήζηα ηζνδχλακε δφζε   

Φαθνί Οθζαικψλ 150 mSv/έηνο 15 mSv /έηνο 

Γέξκα 500 mSv/έηνο 50 mSv/έηνο 

Υέξηα & πφδηα 500 mSv/έηνο -- 

Πίλαθαο 3.3 : Γηεζλή πξνηεηλόκελα όξηα δόζεσλ (ICRP 103) [9]. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: ΑΚΣΙΝΟΚΟΠΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

4.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ αθηηλνζθφπεζε είλαη ε δπλακηθή απεηθφληζε ησλ εζσηεξηθψλ δνκψλ θαη νξγάλσλ 

ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Καηά ηελ δηάξθεηα κίαο αθηηλνζθνπηθήο εμέηαζεο, ν ρξήζηεο 

ειέγρεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ιπρλίαο αθηηλψλ Υ γηα απεηθφληζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν [14].  

Σα πξψηα αθηηλνζθνπηθά απεηθνληζηηθά ζπζηήκαηα παξήγαγαλ κηα ζθνηεηλή εηθφλα 

πάλσ ζε κία θζνξίδνπζα νζφλε, ηεο νπνίαο ε δηάγλσζε απαηηνχζε πξνζαξκνγή ηνπ 

νθζαικνχ ηνπ ηαηξνχ ζην ζθνηάδη. Αξγφηεξα, ε θζνξίδνπζα εηθφλα αληηθαηαζηάζεθε απφ 

ηνπο εληζρπηέο εηθφλαο απμάλνληαο έηζη ηελ θσηεηλφηεηα ηεο δηαγλσζηηθήο εηθφλαο [14,15]. 

   ην θεθάιαην απηφ αλαπηχζζνληαη νη γεληθέο αξρέο αθηηλνζθνπηθήο απεηθφληζεο 

κε ρξήζε αθηηλψλ Υ, νη ζπλήζεηο ηερληθέο θαζψο θαη ζέκαηα δνζηκεηξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα 

αθηηλνζθνπηθά θαζνδεγνχκελσλ επεκβαηηθψλ πξάμεσλ. 

4.2 Δμαξηήκαηα αθηηλνζθνπηθνύ ζπζηήκαηνο 

Σα εμαξηήκαηα απφ ηα νπνία απαξηίδεηαη έλα αθηηλνζθνπηθφ ζχζηεκα θαίλνληαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα. 

 

Δηθόλα 4.1: Δμαξηήκαηα αθηηλνζθνπηθήο κνλάδαο [14].  
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4.2.1 Γελλήηξηα αθηηλώλ Υ 

 

Ζ γελλήηξηα αθηηλψλ X επηηξέπεη ηελ επηινγή ησλ kVp θαη mA, ζηνηρεία ηα νπνία 

παξέρνληαη ζηελ ιπρλία αθηηλψλ Υ. Ο ζρεδηαζκφο ηεο γελλήηξηαο γηα αθηηλνζθνπηθά 

ζπζηήκαηα είλαη παξφκνηνο κε απηφλ ησλ θιαζηθψλ αθηηλνγξάθσλ, κε πξφζζεην θχθισκα 

γηα αθηηλνζθνπηθή ρξήζε ην νπνίν πεξηιακβάλεη είηε ρακειφ ζπλερφκελν ξεχκα ιπρλίαο, είηε 

γξήγνξν παικηθφ ξεχκα ιπρλίαο θαη απηφκαην ζχζηεκα θσηεηλφηεηαο (Automatic Brightness 

control, ABC) [14].  

Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ αθηηλψλ Υ ζηελ αθηηλνζθφπεζε γίλεηαη είηε κε ζπλερφκελε είηε 

κε παικηθή έθζεζε. ηελ ζπλερφκελε έθζεζε, ε γελλήηξηα παξέρεη έλα ζηαζεξφ ξεχκα  

ιπρλίαο ελψ ε αθηηλνζθφπεζε είλαη ελεξγνπνηεκέλε. Οη εηθφλεο ιακβάλνληαη κε 30 

frames/sec, κε απνηέιεζκα ε εηθφλα λα παξέρεηαη ζε 33msec/image. ηελ παικηθή 

αθηηλνζθφπεζε, ε έθζεζε παξέρεηαη ζε βξαρχο παικνχο 3-10 msec. Σππηθά ρξεζηκνπνηείηαη 

ξπζκφο παικνχ 30 palses/s, κε θάπνηεο αθηηλνζθνπηθέο κνλάδεο λα δίλνπλ 15 ή θαη 7,5 

palses/s. Έλα πιενλέθηεκα ηεο παικηθήο αθηηλνζθφπεζεο είλαη ε βειηίσζε ζηελ ρξνληθή 

δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα. Ζ ζνινχξα (blur), εμαηηίαο ηεο θίλεζεο ηνπ αζζελνχο, κεηψλεηαη ζε 

θάζε εηθφλα ιφγσ ηνπ κηθξνχ ρξφλνπ ιήςεο, γεγνλφο πνπ θάλεη ηελ παικηθή αθηηλνζθφπεζε 

πνιχ ρξήζηκε γηα εμέηαζε θηλνχκελσλ δνκψλ. Δπίζεο, ρξήζε παικνχ κπνξεί λα βνεζήζεη 

θαη ζηε κείσζε ηεο δφζεο ηνπ αζζελνχο εηδηθά φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κηθξφο ξπζκφο παικνχ. 

Καιή ηθαλφηεηα αλαπαξαγσγήο ηεο έθζεζεο είλαη ζεκαληηθή ζε ζπζηήκαηα DSA, δηφηη νη 

δηαθνξέο ζην δπλακηθφ ηεο ιπρλίαο αλάκεζα ζηε κάζθα θαη ζηελ αληίζεζε ηεο εηθφλαο 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ εκηηειή αθαίξεζε[14].  

Έλα επηπιένλ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ γελλεηξηψλ είλαη ην απηφκαην 

ζχζηεκα θσηεηλφηεηαο (Automatic Exposure Control, ABC), ην νπνίν δηαηεξεί ην ίδην  

επίπεδν θσηεηλφηεηαο θαζψο ν εληζρπηήο εηθφλαο πεξλάεη απφ κέξε ηνπ ζψκαηνο 

δηαθνξεηηθνχ πάρνπο θαη εμαζζέλεζεο. Ζ ζηαζεξή θσηεηλφηεηα επηηπγράλεηαη κε απηφκαηε 

πξνζαξκνγή kVp θαη mA, έηζη ψζηε λα δηαηεξνχληαη ηα επίπεδα έθζεζεο ζηαζεξά ζηελ 

είζνδν ηνπ εληζρπηή εηθφλαο [14].  
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4.2.2 Λπρλία αθηηλώλ Υ 

 

Μία ιπρλία παξαγσγήο αρηίλσλ απνηειείηαη απφ [1,2]: 

1. ηελ θάζνδν φπνπ παξάγεηαη ε δέζκε ησλ ειεθηξνλίσλ 

2. ηνλ ρψξν πςεινχ θελνχ φπνπ επηηαρχλνληαη ηα ειεθηξφληα 

3. ηελ άλνδν φπνπ παξάγεηαη ε δέζκε ησλ αθηηλψλ – Υ 

4. ην γπάιηλν θέιπθνο πνπ πεξηβάιιεη ηελ ιπρλία 

 

 

Δηθόλα 4.2: Απινπνηεκέλε κνξθή ιπρλίαο αθηηλώλ Υ 

 

Μέζα ζηε ιπρλία ηα ειεθηξφληα απειεπζεξψλνληαη απφ ζεξκαηλφκελν λήκα 

(θάζνδνο) θαη επηηαρχλνληαη κέζσ πςειήο ηάζεο θαηεπζπλφκελα πξνο ηελ ζεηηθά 

θνξηηζκέλε άλνδν. Ζ παξαγσγή ησλ αθηηλψλ Υ (Δηθφλα 4.2) γίλεηαη κέζσ δχν δηαθνξεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ: 

Αθηηλνβνιία πέδεζεο 

Σν επξχ ζπλερέο θάζκα αθηηλψλ Υ πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα, πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλάθιαζε ή έκκεζε ζθέδαζε ειεθηξνλίσλ απφ ηνλ κεηαιιηθφ ζηφρν. ε ηέηνηεο θξνχζεηο, 

κφλν έλα κέξνο ηεο ελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνλίνπ κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία (Δηθφλα 4.3), ε νπνία νλνκάδεηαη αθηηλνβνιία πέδεζεο (Bremsstrahlung) θαη 

απνδίδεηαη ζηελ επηβξάδπλζε θάζε θνξηηζκέλνπ ζσκαηηδίνπ ιφγσ αιιειεπίδξαζεο κε ην 

ειεθηξνζηαηηθφ πεδίν ηνπ ππξήλα. Σν ειάρηζην κήθνο θχκαηνο ηνπ ζπλερνχο θάζκαηνο 

αθηηλψλ Υ, είλαη αλεμάξηεην ηνπ πιηθνχ ηεο αλφδνπ θαη εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ ηάζε ηεο 

ιπρλίαο. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί αλ απνδνζεί ζε άκεζεο θξνχζεηο ειεθηξνλίσλ-αηφκσλ 

θαηά ηηο νπνίεο νιφθιεξε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ κεηαηξέπεηαη ζε 

ειεθηξνκαγλεηηθή ππφ κνξθή ελφο θσηνλίνπ αθηηλψλ Υ. Γηα ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε 

[4]: 



 

35 

 

 min/eV hf hc    (3.1)              (2.1) 

ή                                                             min /hc eV   

φπνπ V ε ηάζε ιεηηνπξγίαο ηεο ιπρλίαο αθηηλψλ Υ. 

 

Φαξαθηεξηζηηθέο γξακκέο  

Οη θξνχζεηο ησλ επηηαρπλζέλησλ ειεθηξνλίσλ ηεο ιπρλίαο κε ηα ειεθηξφληα ηνπ 

κεηαιιηθνχ ζηφρνπ κεηαθέξνπλ εζσηεξηθά ειεθηξφληα ηνπ κεηάιινπ ζε εμσηεξηθέο 

ζηνηβάδεο. Ζ δεκηνπξγία νπψλ ζηνπο εμσηεξηθνχο θινηνχο ελέξγεηαο Δi ησλ κεηάιισλ θαη ε 

πιήξσζή ηνπο απφ ειεθηξφληα εμσηεξηθψλ θινηψλ (ζε πςειφηεξε ελεξγεηαθή ζηάζκε Δj) 

πνπ κεηαπίπηνπλ ζε θελέο ζέζεηο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εθπνκπή θσηνλίσλ ελέξγεηαο  

 j iE E E hv    

Σα εθπεκπφκελα θσηφληα απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθή αθηηλνβνιία ηνπ πιηθνχ ηνπ ζηφρνπ 

θαη ε ελέξγεηά ηνπο είλαη δηαθξηηή (Δηθφλα 4.3). Δπνκέλσο, ε κέγηζηε θαη ε ειάρηζηε 

ελέξγεηα ησλ παξαγφκελσλ θσηνλίσλ δελ επεξεάδεηαη απφ ην πιηθφ ηεο αλφδνπ. Χζηφζν, ε 

έληαζε ηεο αθηηλνβνιίαο θαη ε ζέζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θνξπθψλ θαζνξίδνληαη απφ απηφ 

[4]. 

 

Δηθόλα 4.3:Τν θάζκα ησλ αθηηλώλ Φ ελόο κεηαιιηθνύ ζηόρνπ απνηειείηαη από έλα επξύ ζπλερέο θάζκα θαη 

από έλαλ αξηζκό ζηελώλ γξακκώλ νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ ζε ραξαθηεξηζηηθέο αθηίλεο Φ 

 

Σν λήκα ηεο ιπρλίαο απνηειείηαη απφ κέηαιιν κε πςειφ ζεκείν ηήμεο. ηηο 

πεξηζζφηεξεο ιπρλίεο ρξεζηκνπνηείηαη λήκα βνιθξακίνπ (θξάκα βνιθξακίνπ W, κε αηνκηθφ 

αξηζκφ Ε=74, θαη Re), δηφηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαηεξεί ηε ζθιεξφηεηά ηνπ ζε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο θαη έρεη πςειφ ζεκείν ηήμεο (.Σ. 3370 
ν
C). Ρεχκα κεξηθψλ Ampere ζεξκαίλεη 

ην λήκα, θαη ηα ειεθηξφληα απειεπζεξψλνληαη κε ξπζκφ πνπ απμάλεηαη αλάινγα κε ηελ 

αχμεζε ηνπ ξεχκαηνο ζην λήκα. Σν λήκα είλαη ηνπνζεηεκέλν κέζα ζε αξλεηηθά θνξηηζκέλε 
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θνηιφηεηα εζηίαζεο. Ζ θάζνδνο ζεξκαίλεηαη κέρξηο φηνπ θζάζεη ζε ζεξκνθξαζία 

ππξάθησζεο (glowing temperature) [2]. 

Σν δεχηεξν ξεχκα πνπ δηαξξέεη ηελ ιπρλία, είλαη ε ξνή ησλ εθπεκπφκελσλ 

ειεθηξνλίσλ απφ ηελ θάζνδν ζηελ άλνδν, θαη αλαθέξεηαη σο ξεχκα ιπρλίαο κε εχξνο απφ 

κεξηθά έσο εθαηνληάδεο milliamperes [2]. 

Ζ άλνδνο ,ην ζεκείν παξαγσγήο ησλ αθηηλψλ Υ, απνηειείηαη απφ έλα ζρεηηθά κεγάιν 

θνκκάηη κεηάιινπ πνπ ελψλεηαη κε ην ζεηηθφ πφιν ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο. Ζ εθπνκπή 

ησλ αθηηλψλ Υ είλαη ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηνπ θσηνειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ. ηελ 

θσηνειεθηξηθή εθπνκπή, ε ελέξγεηα ελφο θσηνλίνπ κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή ελέξγεηα ελφο 

ειεθηξνλίνπ, ελψ ζηελ παξαγσγή αθηηλψλ Υ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ελφο ειεθηξνλίνπ 

κεηαηξέπεηαη ζε ελέξγεηα ελφο θσηνλίνπ. Άιιε κία ιεηηνπξγία ηεο αλφδνπ είλαη ε ειάηησζε 

ηεο ζεξκφηεηαο πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ εθπνκπή αθηηλψλ Υ.  Σν βέιηηζην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα ζα ήηαλ λα παξάγνληαη θσηφληα κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξε ζεξκφηεηα. Σν 

πνζνζηφ ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ κεηαηξέπεηαη ζε αθηηλνβνιία εμαξηάηαη απφ δχν παξάγνληεο: 

ηνλ αηνκηθφ αξηζκφ Ε ηνπ πιηθνχ ηεο αλφδνπ θαη ηελ ελέξγεηα ησλ ειεθηξνλίσλ [2]. 

Γηα ηελ απνθπγή ζχγθξνπζεο κεηαμχ κνξίσλ ηνπ αέξα θαη επηηαρπλζέλησλ 

ειεθηξνλίσλ, ν θαζνδηθφο ζσιήλαο είλαη κνλσκέλνο θαη βξίζθεηαη ζε θελφ ππφ πίεζε 

ιηγφηεξε απφ 10
-5

 Hg.   Ζ άλνδνο θαη ε θάζνδνο βξίζθνληαη κέζα ζε κία αεξνζηεγή πεξηνρή, 

ην θάθειν (envelope). Αλ ε δηαδηθαζία γηλφηαλ παξνπζία αεξίσλ, ηα ειεθηξφληα ζα 

θηλνχληαλ ειεχζεξα κέζα ζην ζσιήλα θαη φρη ζε δέζκε. Ο θάθεινο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο 

απφ γπαιί, έρεη πεξηνξηζκέλν ρξφλν δσήο θαη αληηθαζίζηαηαη ζπρλά [2]. 

Ζ πεξηνρή ηεο αλφδνπ φπνπ πξνζθξνχνπλ ηα ειεθηξφληα νλνκάδεηαη ζεκείν 

εζηίαζεο (focal spot) θαη ρξεηάδεηαη λα είλαη κηθξφ γηα λα κεηψλεηαη ε γεσκεηξηθή νμχηεηα, 

γη‟απηφ ε άλνδνο είλαη ππφ θιίζε. Λπρλίεο αθηηλψλ Υ παξάγνληαη κε γσλία αλφδνπ απφ 7
ν
 

έσο 20
ν
. Ζ επηινγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ιπρλίαο πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ θιηληθή 

εθαξκνγή. Γηα ηελ αγγεηνγξαθία θαη ηηο επεκβαηηθέο πξάμεηο απαηηνχληαη επηπιένλ 

ραξαθηεξηζηηθά ιπρληψλ αθηηλψλ Υ. Λφγσ ηεο γξήγνξεο θαηαγξαθήο ηεο εηθφλαο ε 

ζεξκνθξαζία απμάλεηαη γξήγνξα, επνκέλσο ε ιπρλία πξέπεη λα έρεη κεγάιε 

ζεξκνρσξεηηθφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ, ε άλνδνο πεξηζηξέθεηαη κε πςειή ηαρχηεηα (10.000 

rpm). πγρξφλσο ρξεζηκνπνηείηαη πεξηθεξφκελν λεξφ ή ελαιιαθηήο ζεξκφηεηαο ιαδηνχ κε 

έιηθα ςχμεσο [2,14].  

Μεγάιν FOV κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ ζεξκνρσξεηηθφηεηα ή θαη λα κεηψζεη ην 

δηαζέζηκν κέγεζνο ηνπ ζεκείνπ εζηίαζεο. Δπηπιένλ, κηθξφ ζεκείν εζηίαζεο κπνξεί λα είλαη 

ζεκαληηθφ γηα κηθξά αληηθείκελα φπσο είλαη ηα αγγεία. ηαλ ρξεηάδεηαη κεγάιν FOV, ε 

γσλία πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάιε γηα ηθαλνπνηεηηθή θάιπςε ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο 

ρσξίο λα απνθφβεηαη ε έληαζε ηεο δέζκεο. Χζηφζν γηα ην ίδην ελεξγφ κέγεζνο ηνπ ζεκείνπ 
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εζηίαζεο, κεγάιν κέγεζνο ηεο αλφδνπ νδεγεί ζε κείσζε ηνπ ζεκείνπ εζηίαζεο, ζπγθξηλφκελν 

κε ηε κηθξή γσλία αλφδνπ. Μηθξφηεξν ζεκείν εζηίαζεο κεηψλεη ηνλ ξπζκφ απψιεηαο 

ζεξκφηεηαο κεηψλνληαο έηζη ηελ ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηεο ιπρλίαο. Δλαιιαθηηθά, ην ζεκείν 

εζηίαζεο κπνξεί λα απμεζεί κε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ λήκαηνο δηαηεξψληαο κεγάιε γσλία 

αιιά ην ελεξγφ ζεκείν εζηίαζεο απμάλεηαη [14]. 

4.2.3 πκκνξθσηήο δέζκεο -Collimator 

 

O ζπκκνξθσηήο δέζκεο (collimator) απνηειείηαη απφ πνιιαπιέο θηλεηέο 

εκηδηαπεξαηέο ιεπίδεο νη νπνίεο ζπκκνξθψλνπλ ην ζρήκα ηεο δέζκεο. Γχν νκάδεο ιεπίδσλ: 

θπθιηθέο θαη νξζνγψληεο. Οη θπθιηθέο ζπκκνξθψλνπλ ηελ δέζκε ζε θπθιηθφ FOV, ελψ νη 

νξζνγψληεο ζε νξζνγψλην. Οη ηειεπηαίεο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ κέγεζνο ρεηξνθίλεηα γηα 

πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ FOV. Ο collimator κεηψλεη ηελ έθζεζε ζηνλ αζζελή κε απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηεο ζθέδαζεο θαη ηελ θαιχηεξε αληίζεζε ηεο εηθφλαο θαη ηελ ππεξέθζεζε απφ 

πεξηνρέο θνληά ζην ζψκα ηνπ αζζελνχο, φπνπ ε δέζκε δελ εμαζζελεί [14]. 

  

4.2.4 Φίιηξα-εζκνί 

 

Σα ρακειήο ελέξγεηαο θσηφληα απνξξνθνχληαη απφ ηνλ αλζξψπηλν ηζηφ θαη δελ 

δηαδίδνληαη ζηνλ εληζρπηή εηθφλαο. Απμάλνπλ έηζη ηε δφζε ζηνλ αζζελή, ζπλεηζθέξνληαο 

ειάρηζηα ζηελ πνηφηεηα ηεο αθηηλνδηαγλσζηηθήο εηθφλαο. Ζ δηεηζδπηηθφηεηα ησλ αθηηλψλ Υ 

θαζνξίδεηαη απφ ην HVL ηεο δέζκεο. Οκνζπνλδηαθνί θαλνληζκνί απαηηνχλ ην ειάρηζην HVL 

γηα αθηηλνγξαθηθά θαη αθηηλνζθνπηθά ζπζηήκαηα λα είλαη 2.3 mm Al ζηα 80 kVp. Χζηφζν 

ζπλίζηαηαη ην ειάρηζην HVL λα απμάλεηαη ζηα 3 mm Al ζηα 80 kVp, εηδηθά ζηελ 

αθηηλνζθφπεζε. Σν Al είλαη ην πην ζχλεζεο πιηθφ πνπ πξνζηίζεηαη ζαλ θίιηξν. Δπίζεο ζε 

αγγεηνγξαθηθά θαη αθηηλνζθνπηθά ζπζηήκαηα επηπιένλ θίιηξν ραιθνχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ βειηίσζε ηνπ θηιηξαξίζκαηνο ηεο ρακειήο ελέξγεηαο θσηνλίσλ [14]. 

4.2.5 Αληηδηαρπηηθά δηαθξάγκαηα 

 

Γηα ηελ κείσζε ησλ ζθεδαδφκελσλ θσηνλίσλ πνπ θηάλνπλ ζηνλ εληζρπηή εηθφλαο 

θαη ηελ βειηίσζε ηεο αληίζεζεο ηεο εηθφλαο ρξεζηκνπνηνχληαη αληηδηαρπηηθά δηαθξάγκαηα. 

Χζηφζν, ε ρξήζε απηψλ απμάλεη ηε δφζε ζηνλ αζζελή, γη‟ απηφ αθαηξνχληαη φηαλ ε ζθέδαζε 

είλαη κηθξή [14]. 
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4.2.6 Δληζρπηήο εηθόλαο 

 

Ο εληζρπηήο εηθφλαο κεηαηξέπεη ηηο κεηαδηδφκελεο αθηίλεο Υ ζε κηα θσηεηλή νξαηή 

εηθφλα. Σα κέξε ηνπ πεξηιακβάλνληαη ζε έλα αεξφθελν πάιηλν ζσιήλα: ην πέηαζκα εηζφδνπ, 

ηε θσηνθάζνδν, ηα ειεθηξφδηα εζηίαζεο (θαθνί) θαη ην πέηαζκα εμφδνπ (Δηθφλα 4.4). Μέζα 

ζηνλ εληζρπηή εηθφλαο, ην πέηαζκα εηζφδνπ κεηαηξέπεη ηα θσηφληα αθηηλψλ Υ ζε νξαηά 

θσηφληα, ηα νπνία κεηαηξέπνληαη ζε θσηνειεθηξφληα κέζσ ηεο θσηνθαζφδνπ. Σα 

ειεθηξφληα επηηαρχλνληαη θαη εζηηάδνληαη απφ κία ζεηξά ειεθηξνδίσλ, πξνζθξνχνληαο ζην 

πέηαζκα εμφδνπ, ην νπνίν ηα κεηαηξέπεη ζε νξαηά θσηφληα. Σα ηειεπηαία ζπιιακβάλνληαη 

απφ δηάθνξεο ζπζθεπέο απνζήθεπζεο εηθφλαο [14,16]. 

 

Δηθόλα 4.4: ρεκαηηθό δηάγξακκα εληζρπηή εηθόλαο [16]. 

Δθαηνληάδεο νξαηά θσηφληα παξάγνληαη γηα θάζε έλα θσηφλην αθηηλψλ Υ πνπ θηάλεη 

ζην πέηαζκα εηζφδνπ. Οη πεξηζζφηεξνη εληζρπηέο εηθφλαο ρξεζηκνπνηνχλ CsI γηα ην πέηαζκα 

εηζφδνπ, δηφηη έρεη θαιή απφθξηζε απνξξφθεζεο θαη έηζη κεηψλεη ηε δφζε ζηνλ αζζελή. Οη 

εληζρπηέο εηθφλαο έρνπλ δηάθνξα κεγέζε θαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επίπεδα εηθφλαο θαη 

κεγέζπλζεο [14,16]. 

4.2.7 Οπηηθά ζπζηήκαηα ζύδεπμεο 

 

Σα νπηηθά ζπζηήκαηα ζχδεπμεο κεηαθέξνπλ ην θψο απφ ηελ έμνδν ηνπ εληζρπηή 

εηθφλαο ζηε video camera θαη άιιεο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο ηεο εηθφλαο. Πεξηιακβάλνπλ έλαλ 

κεξηθψο επαξγπξσκέλν beam-splitting θαζξέπηε, ν νπνίνο θαηεπζχλεη έλα ηκήκα ηνπ θσηφο 

ζε έλα επηπιένλ κεράλεκα θαηαγξαθήο εηθφλαο θαη κεηαθέξεη ην ππφινηπν ζηελ video 

camera. Δπίζεο, έλα θπθιηθφ δηάθξαγκα νξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν θσηφο 

απαηηνχκελν απφ ηελ video camera. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ δηαθξάγκαηνο επεξεάδεη ην ζφξπβν 

ζηελ αθηηλνζθνπηθή εηθφλα [14]. 
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ηαλ ην δηάθξαγκα έρεη κηθξφ κέγεζνο, ην πεξηζζφηεξν θψο κπινθάξεηαη θαη δελ 

θηάλεη ζηε video camera. αλ απνηέιεζκα, ην ABC απμάλεη ηελ έθζεζε γηα λα δηαηεξήζεη 

ηελ θσηεηλφηεηα ηεο εηθφλαο παξάγνληαο ιηγφηεξν ζφξπβν. Αληίζεηα, φηαλ έλα δηάθξαγκα 

είλαη πνιχ αλνηθηφ, ε δφζε είλαη κηθξή αιιά ν ζφξπβνο πνιχ κεγάινο [14]. 

4.3 Φεθηαθά αθηηλνζθνπηθά ζπζηήκαηα 

 

Φεθηαθή αθηηλνζθφπεζε νλνκάδεηαη ε δπλακηθή κειέηε δνκψλ κέζα ζην αλζξψπηλν 

ζψκα κε ρξήζε αθηηλψλ Υ θαη ηαπηφρξνλε ρξήζε ςεθηαθήο ηερλνινγίαο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ, 

ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ απνζήθεπζε ηεο ηειηθήο εηθφλαο [14-18]. 

Σα ζχγρξνλα αθηηλνζθνπηθά ζπζηήκαηα κεηαηξέπνπλ ην αλαινγηθφ ζήκα ζε 

ςεθηαθφ. Δπηπιένλ, δηαζέηνπλ απηφκαην ζχζηεκα έθζεζεο (Automatic Exposure Control 

AEC) ην νπνίν ξπζκίδεη ηελ ακαχξσζε ηνπ θηικ ή ηεο νζφλεο γηα δηαθνξεηηθά πάρε ηνπ 

αζζελνχο κέζσ απηφκαηεο κεηαβνιήο kVp θαη mAs ηεο γελλήηξηαο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε 

ζαιάκνπο ηνληζκνχ νη νπνίνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη θάησ απφ ηνλ αζζελή [14,17,18]. 

Ζ ιήςε αθηηλνζθνπηθψλ εηθφλσλ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε έθρπζε αθηηλνζθηεξψλ 

νπζηψλ (βξσκηνχρεο ή ησδηνχρεο), πνπ νλνκάδνληαη ζθηαγξαθηθά, γηα θαιχηεξε δηάθξηζε ησλ 

ηζηψλ. Οη αθηηλνζθηεξέο νπζίεο έρνπλ κεγαιχηεξε απνξξφθεζε απφ ηνπο ηζηνχο θαη έηζη 

δηαθξίλνληαη θαιχηεξα νη δνκέο απφ ηηο νπνίεο δηέξρνληαη [18]. 

 Ζ ηαπηφρξνλε αθαίξεζε ησλ εηθφλσλ πξηλ θαη κεηά ηελ έθρπζε ηνπ ζθηαγξαθηθνχ 

νλνκάδεηαη ςεθηαθή αθαηξεηηθή αγγεηνγξαθία (Digital Subtraction Angiography, DSA). Ζ 

ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ DSA-αθηηλνζθφπεζε νλνκάδεηαη ηερληθή αθαίξεζεο 

κάζθαο ή αθαηξεηηθή ηερληθή. Οη αξρηθέο ιήςεηο γίλνληαη ρσξίο ζθηαγξαθηθφ, πξηλ απηφ 

θηάζεη ζηα αγγεία. ηελ κνλάδα επεμεξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη αθαίξεζε ηεο εηθφλαο 

πνπ δελ πεξηέρεη ζθηαγξαθηθφ (mask) απφ ηηο εηθφλεο πνπ πεξηέρνπλ ζθηαγξαθηθφ [18]. 

Αλ θαη ε δηαδηθαζία αθαίξεζεο απμάλεη ηνλ ζφξπβν ηεο εηθφλαο, ε εηθφλα ησλ 

ρακειήο αληίζεζεο αγγείσλ απμάλεηαη, ιφγσ αθαίξεζεο ηνπ ηζηνχ. ε έλα θαιά 

βαζκνλνκεκέλν ζχζηεκα, κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ πνζνηηθά δεδνκέλα φπσο ν βαζκφο 

ζηέλσζεο. Αο ζπκεζνχκε εδψ φηη ε εηθφλα δεκηνπξγείηαη απφ αλίρλεπζε ησλ εθζεηηθά 

εμαζζελεκέλσλ αθηηλψλ Υ. Ζ αθαίξεζε ησλ εηθφλσλ πξηλ θαη κεηά πξέπεη λα ιάβεη ππφςε 

θαη ηελ ινγαξηζκηθή εμαζζέλεζε κε κνξθή ινγαξηζκηθήο αθαίξεζεο [18].  

Έζησ αζζελήο κε πάρνο xt θαη γξακκηθφ ζπληειεζηή απνξξφθεζεο κt. Πξηλ εηζέιζεη 

ην ζθηαγξαθηθφ ζηνλ αζζελή, ε ξνή ησλ θσηνλίσλ πνπ δηέξρεηαη απφ ηνλ εληζρπηή εηθφλαο 

ζα είλαη: 
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Μεηά απφ ηελ έθρπζε ελφο ζθηαγξαθηθνχ κέζνπ ζε αξηεξία πάρνπο xI<<xt θαη γξακκηθνχ 

ζπληειεζηή απνξξφθεζεο κΗ, ε ξνή ησλ θσηνλίσλ πνπ δηέξρεηαη ηψξα απφ ηνλ εληζρπηή 

εηθφλαο ζα είλαη: 

      
             

Αλ α είλαη έλαο ζηαζεξφο ζπληειεζηήο κεηαηξνπήο πνπ ζπλδέεη ην πιάηνο ζήκαηνο εηθφλαο 

κε ηε ξνή ησλ θσηνλίσλ πνπ δέρεηαη ν εληζρπηήο εηθφλαο, ην ζήκα ηεο κάζθαο αθαίξεζεο 

θαη ηεο “ζθηαζκέλεο” εηθφλαο ζα είλαη: 

       
      ,        

             

 

Ζ εηθφλα κάζθαο θαη ε “ζθηαζκέλε” εηθφλα αθαηξνχληαη κεηά απφ ηελ ςεθηνπνίεζε 

θαη ηελ ινγαξηζκηθή κεηαηξνπή ηνπο πνπ εμαζθαιίδεη επηηπρή αθαίξεζε ζηαζεξψλ 

αλαηνκηθψλ δνκψλ πνπ ζπλήζσο απνθφπηνπλ ην ζήκα ηεο ζθηαγξαθεκέλεο αξηεξίαο: 

 

                                            

 

Αλ δελ γίλεη ινγαξηζκηθή αθαίξεζε, ε θσηεηλφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ζα πνηθίιεη 

αλάινγα κε ηελ θσηεηλφηεηα ησλ ηζηψλ ζηελ κε αθαηξεκέλε εηθφλα. Δπεηδή ε δέζκε αθηηλψλ 

Υ δελ είλαη κνλνελεξγεηαθή, ε αθαίξεζε δελ είλαη ηέιεηα: ππάξρεη ελαπνκέλνπζα 

θσηεηλφηεηα πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ εμαζζέλεζε ησλ ππνθείκελσλ ηζηψλ (Δηθφλα 4.5). 

 

Δηθόλα 4.5: Αλαπαξάζηαζε δεκηνπξγίαο εηθόλαο κε ηε κέζνδν ηεο ςεθηαθήο αθαηξεηηθήο 

αγγεηνγξαθίαο[18]. 

  

Δμίζνπ ρξήζηκε ηερληθή, εηδηθή γηα ηελ θαζνδήγεζε θαζεηήξσλ ζε κηθξά ζχλζεηα 

αγγεία, είλαη ε ηερληθή ηεο νδηθήο ραξηνγξάθεζεο (road mapping). Μηα αθαηξεηηθή 

αθνινπζία DSA πξαγκαηνπνηείηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη ε ιήςε (frame) κε ηελ κέγηζηε 

αδηαθάλεηα ε νπνία θαη απνηειεί ηελ κάζθα (mask) ηεο νδηθήο ραξηνγξάθεζεο. ηε ζπλέρεηα 
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ε κάζθα αθαηξείηαη απφ ηηο επφκελεο δηαδνρηθέο ιήςεηο κε ζθηαγξαθηθφ, κε ηε κφλε δηαθνξά 

απφ ηελ θιαζζηθή ηερληθή DSA, φηη νη αθαηξεηηθέο ιήςεηο πξνβάιινληαη πάλσ απφ κηα 

ζηαηηθή ιήςε ησλ αγγείσλ ψζηε λα είλαη επθνιφηεξε ε θαζνδήγεζε ησλ θαζεηήξσλ θαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ηνπο (Δηθφλα 4.6) [18]. 

 

Δηθόλα 4.6:Σερληθή road mapping. Οη αθαηξεηηθέο ιήςεηο πξνβάιινληαη πάλσ ζε κία ζηαηηθή εηθόλα [18]. 

  

Οξηζκέλα αθηηλνζθνπηθά ζπζηήκαηα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα κέηξεζεο αλαηνκηθψλ 

απνζηάζεσλ. Έλα αληηθείκελν ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ ηνπνζεηείηαη ζην FOV. Απηφ ην 

αληηθείκελν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα βαζκνλφκεζε ησλ pixel κε ηα ρηιηνζηά. Έηζη, ηα 

κήθε ησλ κεηξνχκελσλ απνζηάζεσλ κπνξνχλ λα βξεζνχλ κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αξηζκψλ 

ησλ pixels κε ηνλ ζπληειεζηή βαζκνλφκεζεο. Χζηφζν, ν ρξήζηεο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ην 

ζθάικα ιφγσ δηαθνξψλ κεγέζπλζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ αλαθνξάο θαη ηεο αλαηνκίαο πνπ 

ελδηαθέξεηαη λα κεηξήζεη [18]. 

 

 

 

Δηθόλα 4.7: Μέηξεζε αλαηνκηθώλ απνζηάζεσλ[18]. 
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4.4 Αθηηλνζθόπεζε θαη έθζεζε αζζελνύο 

 

Οη αθηηλνζθνπηθά θαζνδεγνχκελεο επεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο θαηαηάζζνληαη ζηηο 

εηδηθέο ηαηξηθέο πξάμεηο θαηά ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ πςειέο δφζεηο 

αθηηλνβνιίαο. Απηφ νθείιεηαη ζηνπο κεγάινπο ρξφλνπο αθηηλνζθφπεζεο θαη ζε πνιιαπιέο 

ιήςεηο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα, αζζελείο θαη πξνζσπηθφ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα 

εθηίζεληαη ζε πςειφηεξεο δφζεηο, αθφκε θαη απφ απηέο ησλ εμεηάζεσλ αμνληθήο 

ηνκνγξαθίαο. Σέηνηεο επεκβαηηθέο ηερληθέο είλαη ε ζηεθαληαία αγγεηνγξαθία 

(ζηεθαληνγξαθία), ε αθηηλνζθνπηθά ειεγρφκελε θαηάιπζε αξξπζκηνγφλσλ εζηηψλ (ablation), 

νη επεκβάζεηο αγγεηνπιαζηηθήο (percutaneous transluminal angioplasty - PTA), νη επεκβάζεηο 

δηαζθαγηηηδηθήο ελδνεπαηηθήο ππιαηνζπζηεκαηηθήο αλαζηφκσζεο (transjugular intrahepatic 

portosystemic shunt - TIPS), ε παξνρέηεπζε ρνιεθφξσλ αγγείσλ (percutaneous transhepatic 

biliary drainage – PTBD), επεκβάζεηο ηνπνζέηεζεο stent, θαη άιιεο επεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο 

[17]. 

Tα ζχγρξνλα αθηηλνζθνπηθά-αγγεηνγξαθηθά ζπζηήκαηα δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλα 

ζπζηήκαηα παξαθνπινχζεζεο ηεο δφζεο ηνπ αζζελνχο. Έλα απφ απηά είλαη θαη ν κεηξεηήο 

γηλνκέλνπ δφζεο-εκβαδνχ (dose are product – DAP), ν νπνίνο απνηειείηαη απφ έλα επίπεδν 

ζάιακν ηνληζκνχ θαη ηε ζπζθεπή αλάγλσζεο πνπ πνιιέο θνξέο είλαη ελζσκαησκέλε ζην 

ζχζηεκα θαη νη κεηξήζεηο απνδίδνληαη ζην ρεηξηζηή απφ ην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο 

κεηξεηήο DAP κεηξάεη ηελ έθζεζε ζηνλ αέξα πνιιαπιαζηαζκέλε κε ην εκβαδφλ ηνπ πεδίνπ 

ηεο δέζκεο, κε ην νπνίν αθηηλνβνιείηαη ν ζάιακνο, κε ηηο απαηηνχκελεο δηνξζψζεηο γηα λα 

κεηαηξαπεί ζε απνξξνθνχκελε δφζε. Ζ κέηξεζε ηνπ DAP είλαη κία ζπλάξηεζε ηνπ πεδίνπ 

ηεο δέζκεο θαη ηεο έθζεζεο ζηνλ ζπκκνξθσηή δέζκεο, επνκέλσο, εθθξάδεηαη είηε ζαλ 

γηλφκελν δφζεο-επηθάλεηαο είηε ζαλ γηλφκελν air-kerma-επηθάλεηα. Σα πιενλεθηήκαηα ησλ 

κεηξήζεσλ πνπ απνδίδνπλ νη κεηξεηέο DAP είλαη φηη απηέο είλαη αλεμάξηεηεο ηεο απφζηαζεο 

ιπρλίαο θαη αζζελή θαη επηπιένλ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα (on-the-fly) 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεκβαηηθήο δηαδηθαζίαο γηα θάζε αθηηλνινγηθή πξνβνιή [17]. 

4.5 Μέζνδνη κείσζεο δόζεο 

 

Τπάξρνπλ αξθεηνί ηξφπνη κείσζεο ηεο δφζεο δέξκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

αθηηλνζθφπεζεο, πνπ αθνξνχλ είηε ηελ κεζνδνινγία είηε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζχγρξνλσλ αθηηλνζθνπηθψλ ζπζηεκάησλ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά κεξηθέο απφ 

απηέο ηηο ηερληθέο: 
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 Αληηδηαρπηηθό δηάθξαγκα: Ζ απνπζία ηνπ αληηδηαρπηηθνχ δηαθξάγκαηνο κπνξεί λα 

κεηψζεη ηελ δφζε ζηνλ αζζελή θαηά έλα παξάγνληα 2 ή θαη παξαπάλσ, αλ θαη κεηψλεηαη ε 

πνηφηεηα ηεο εηθφλαο [17]. 

Last Image Hold: Ζ ηειεπηαία εηθφλα παγψλεηαη ςεθηαθά επηηξέπνληαο ζηνλ ηαηξφ 

ηελ κειέηε ηεο θαη ηελ ζρεδίαζε ηεο επφκελεο θίλεζεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα εθζέηεη ηνλ 

αζζελή ζε αθηηλνβνιία [17]. 

Σθόξπηζκα ηεο δόζεο (Spreading Dose): Πεξηνδηθή θίλεζε ηνπ αθηηλνζθνπίνπ 

γχξσ απφ ηελ αλαηνκία ελδηαθέξνληνο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε δφζε λα „ζθνξπάεη‟ ζε κία 

κεγάιε πεξηνρή ηνπ δέξκαηνο θαη φρη ζε έλα κφλν ζεκείν [17]. 

Μεγέζπλζε: Γχν ηξφπνη κεγέζπλζεο είλαη δπλαηνί: γεσκεηξηθά θαη ειεθηξνληθά. 

Γεσκεηξηθά ε εηθφλα κπνξεί λα κεγεζπλζεί θηλψληαο ηελ πεγή πην θνληά ζηνλ αζζελή ή ηνλ 

εληζρπηή εηθφλαο πην καθξηά απφ ηνλ αζζελή. Δθηφο θαη αλ ρξεζηκνπνηείηαη κηθξφ ζεκείν 

εζηίαζεο, ε ρσξηθή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα κεηψλεηαη ιφγσ αχμεζεο ηεο ζνινχξαο (focal spot 

blur). Δίλαη θαιχηεξν λα ιεηηνπξγεί κεγέζπλζε ζε κεγάιν ρξφλν αθηηλνζθφπεζεο, θξαηψληαο 

ηνλ εληζρπηή εηθφλαο θνληά ζηνλ αζζελή θαη ηελ πεγή καθξηά. Ζιεθηξνληθά χγρξνλα 

αθηηλνζθνπηθά ζπζηήκαηα κεγεζχλνπλ ειεθηξνληθά ηελ εηθφλα κέζα ζηνλ εληζρπηή εηθφλαο. 

Σππηθά ζπζηήκαηα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία επίπεδα κεγέζπλζεο θαζέλα κε ην δηθφ ηνπ 

επίπεδν δφζεο. Ζ δφζε απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο κεγέζπλζεο κέζσ ηνπ εκπεηξηθνχ 

θαλφλα 
  

 

  
  [17]. 

Παικηθή αθηηλνζθόπεζε:  ηαλ ε δέζκε εθπέκπεηαη ζε παικνχο θαη φρη 

ζπλερφκελα, γηα κεησκέλεο ξπζκνχο frame, επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή κείσζε ηεο δφζεο. ηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη κηθξφ ξπζκφο παικνχ θαη κεγάιε κεγέζπλζε (κείσζε ηνπ FOV) νξηζκέλα 

ζπζηήκαηα αλνίγνπλ ην δηάθξαγκα θαθνχ αληί λα απμήζνπλ ηελ έθζεζε ζηνλ αζζελή γηα λα 

δηαηεξεζεί ε ίδηα θσηεηλφηεηα εηθφλαο. Ζ παικηθή αθηηλνζθφπεζε έρεη κεγάιν πιενλέθηεκα 

αξθεί ε έθζεζε λα είλαη κηθξή (κηθξφο ξπζκφο frames). Αλ ην ξεχκα ιπρλίαο είλαη πνιχ 

πςειφ ε παικηθή ιεηηνπξγία δελ επηθέξεη θαλέλα απνηέιεζκα ζηε κείσζε ηεο δφζεο [17]. 

Ο θίλδπλνο απφ ηελ αθηηλνβνιία θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αθηηλνζθνπηθά 

θαζνδεγνχκελσλ επεκβαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζεσξείηαη απφ πνιινχο κηθξφο ζπγθξηηηθά κε ην 

ηαηξηθφ φθεινο απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή. κσο, ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 

αηηηνιφγεζεο επηβάιιεη ηελ κειέηε ησλ θαζνξηζκέλσλ θαη ησλ ζηνραζηηθψλ απνηειεζκάησλ 

ζηνπο αζζελείο. Ζ επξεία εθαξκνγή ησλ επεκβαηηθψλ ηερληθψλ νδήγεζε ζηελ έθδνζε 

νδεγηψλ απφ ζπγθεθξηκέλνπο νξγαληζκνχο πξνο ηνπο επεκβαηηθνχο αθηηλνιφγνπο, 

εθηζηψληαο ηνπο ηελ πξνζνρή ζηηο κεγάιεο δφζεηο πνπ είλαη πηζαλφλ λα νδεγήζνπλ ζε 

βιάβεο ησλ αληίζηνηρσλ ηζηψλ . Δηδηθά γηα ηα θαζνξηζηηθά απνηειέζκαηα, γηα ηα νπνία 

απαηηείηαη ε ππέξβαζε ελφο θαησθιίνπ (threshold) γηα ηελ εκθάληζή ηνπο, ηδηαίηεξν ξφιν 

παίδεη ε δφζε δέξκαηνο ζηα ζεκεία εηζφδνπ ηεο δέζκεο ησλ αθηηλψλ-Υ.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ MONTE CARLO 

 

5.1 Δηζαγσγή 

 

Οη αξηζκεηηθέο κέζνδνη Monte Carlo βαζίδνληαη ζηελ ρξήζε ηπραίσλ αξηζκψλ θαη 

πηζαλνθξαηηθψλ ηερληθψλ, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνζνκνίσζεο θάπνηνπ πξνβιήκαηνο. Σν 

φλνκα Monte Carlo πξνέθπςε απφ ην άξζξν ησλ Metropolis θαη Ulam “The Monte Carlo 

Method”, ιφγσ ηεο νκνηφηεηαο ηεο ζηαηηζηηθήο πξνζνκνίσζεο κε ηα ηπρεξά παηρλίδηα θαη 

γηαηί ε πξσηεχνπζα ηνπ Μνλαθφ, ήηαλ ηφηε θέληξν ραξηνπαημίαο θαη ηπρεξψλ παηρληδηψλ. Ζ 

πξψηε πξαγκαηηθή ρξήζε ηεο κεζφδνπ Monte Carlo, σο εξγαιείν έξεπλαο, έγηλε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ 2
νπ

 Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, γηα ηελ εμέιημε ηεο αηνκηθήο βφκβαο [19]. 

Οη κέζνδνη ζηαηηζηηθήο πξνζνκνίσζεο κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηηο ζπκβαηηθέο 

αξηζκεηηθέο δηαθξηηέο κεζφδνπο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζε ζπλήζεηο ή κεξηθέο δηαθνξηθέο 

εμηζψζεηο. ε πνιιέο εθαξκνγέο Monte Carlo, ε θπζηθή δηαδηθαζία πξνζνκνηψλεηαη άκεζα, 

θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ πνπ απαηηείηαη, είλαη λα πεξηγξάθεηαη ην θπζηθφ ή 

καζεκαηηθφ κέγεζνο απφ κία ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο (probability density 

function, pdf) [19].  

ηαλ είλαη γλσζηέο νη pdfs, ε πξνζνκνίσζε Monte Carlo κπνξεί λα ζπλερηζηεί κε 

ηπραία δεηγκαηνιεςία απφ ηηο pdfs. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηνχληαη πνιιέο πξνζνκνηψζεηο 

(πνιιαπιέο „ηζηνξίεο „ ή „δνθηκέο‟) θαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα πξνθχπηεη σο ν κέζνο φξνο 

ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαηεξήζεσλ. ε πνιιέο πξαθηηθέο εθαξκνγέο, κπνξεί θαλείο λα 

πξνζδηνξίζεη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ηζηνξηψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα επηηεπρζεί έλα δνζκέλν 

ζηαηηζηηθφ ζθάικα [19]. 

 

5.2 Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ αιγόξηζκνπ Monte Carlo 

 

Σα θχξηα κέξε ηεο πξνζνκνίσζεο Monte Carlo είλαη ηα παξαθάησ [19]: 

 πλάξηεζε θαηαλνκήο πηζαλφηεηαο (PDF- probability distribution function): ην πξνο 

εμέηαζε θπζηθφ ή καζεκαηηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα πεξηγξάθεηαη απφ 

κηα νκάδα απφ PDFs. 
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 Γελλήηξηα ηπραίσλ αξηζκψλ: ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε κηα πεγή ηπραίσλ 

αξηζκψλ. Οη αξηζκνί ζα πξέπεη λα θαηαλέκνληαη νκνηφκνξθα ζην δηάζηεκα ηεο 

κνλάδαο. 

 Γεηγκαηνιεπηηθφο θαλφλαο πξέπεη λα δίλεηαη εληνιή γηα ηε δεηγκαηνιεςία απφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή πηζαλφηεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ 

ηπραίσλ αξηζκψλ. 

 θνξάξηζκα (scoring ή tallying): ηα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα αζξνηζηνχλ ζε 

θαηακεηξεηέο (tallies) ησλ πνζνηήησλ πνπ ελδηαθεξφκαζηε λα εθηηκήζνπκε. 

 Απνηίκεζε ζθάικαηνο: ζα πξέπεη λα νξηζηεί κηα εθηίκεζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

ζθάικαηνο (δηαθχκαλζε) σο ζπλάξηεζε ησλ δνθηκψλ θαη άιισλ πνζνηήησλ. 

 Σερληθέο κείσζεο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ζθάικαηνο: κέζνδνη γηα ηελ κείσζε ηεο 

δηαθχκαλζεο ηεο εθηηκψκελεο ιχζεο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ κείσζε ηνπ 

ππνινγηζηηθνχ ρξφλνπ πνπ δαπαλάηαη. 

 Μέζνδνη παξαιιειηζκνχ θαη αλπζκαηηθέο κέζνδνη: αιγφξηζκνη πνπ επηηξέπνπλ ζηε 

κέζνδν Monte Carlo λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζε ππνινγηζηέο κε πξνεγκέλε 

αξρηηεθηνληθή. 

 

5.3 Μαζεκαηηθή ζεκειίσζε ηεο κεζόδνπ Monte Carlo 

 

ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ καζεκαηηθψλ θαη 

ζηαηηζηηθψλ λφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κέζνδν ππνινγηζκψλ Monte Carlo. 

Σπραίεο κεηαβιεηέο θαη θαηαλνκέο 

Μία ηπραία κεηαβιεηή είλαη ε κεηαβιεηή πνπ κπνξεί λα πάξεη νπνηαδήπνηε ηηκή (ζε 

έλα ζπλερέο εχξνο ηηκψλ), ρσξίο λα κπνξνχκε λα ηελ πξνβιέςνπκε απφ πξηλ. Αλ θαη ε ηηκή 

ηεο κεηαβιεηήο είλαη απξφβιεπηε, ε ζπλεηζθνξά ηεο κπνξεί λα θαζνξηζηεί πιήξσο. Ζ 

ζπλεηζθνξά ηεο ηπραίαο κεηαβιεηήο δίλεη ηελ πηζαλφηεηα λα δνζεί απηή ε ηηκή.  Ζ 

ζπλάξηεζε g(u) είλαη ε ζπλάξηεζε  ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο (probability distribution 

function, pdf) ηεο u θαη δίλεη ηελ πηζαλφηεηα λα βξεζεί ε ηπραία κεηαβιεηή u‟ ζην du κίαο 

δνζκέλεο κεηαβιεηήο u [19,20]: 

                    

Απηφ είλαη ν πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο γηα λα εθθξάζεη θαλείο ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζπλεηζθέξεηαη ε u‟. Τπάξρεη φκσο θαη έλαο πην εχθνινο καζεκαηηθφο ηξφπνο κε ηελ 

ρξήζε ηεο αζξνηζηηθήο ζπλάξηεζεο δηαζπνξάο, ε νπνία νξίδεηαη σο ην νινθιήξσκα ηνπ g 

απφ κείσλ άπεηξν έσο u: 
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Ζ G(u) είλαη κία κνλφηνλε κε-κεηνχκελε ζπλάξηεζε, ε νπνία παίξλεη ηηκέο απφ 0 

έσο 1, θαη ε g είλαη πάληα θαλνληθνπνηεκέλε έηζη ψζηε ην νινθιήξσκά ηεο ζε φια ηα u λα 

δίλεη 1 [19,20]. 

 

ηαλ γίλεηαη ρξήζε πνιιψλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ, ζα πξέπεη απηέο λα είλαη 

αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. Σν θξηηήξην αλεμαξηεζίαο n δηαθξηηψλ ή ζπλερψλ ηπραίσλ 

κεηαβιεηψλ είλαη: 

                                  

πνπ g(u1,u2,…,un) ε ζχλζεηε ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο θαη g1(u1), g2(u2),…,gn(un) νη 

επηκέξνπο ζπλαξηήζεηο θαηαλνκήο πηζαλφηεηαο ησλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ u1,u2,…,un.  

 

Πξόβιεςε, δηαθύκαλζε θαη ζπλδηαθύκαλζε 

Ζ καζεκαηηθή πξφβιεςε κίαο ζπλάξηεζεο f(u‟) νξίδεηαη σο ε κέζε ηηκή ή ν κέζνο 

φξνο ηεο ζπλάξηεζεο 

                            

πνπ G(u) είλαη ε ζπλάξηεζε ζπλεηζθνξάο πνπ δίλεη ηελ ζπλεηζθνξά ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο u‟. πλήζσο, ε u‟ αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή ζην δηάζηεκα (a,b) θαη έηζη : 

   
  

     
 

     
 

   
       

 

 

 

Οκνίσο, ε πξφβιεςε κίαο κεηαβιεηήο u‟ είλαη ε κέζε ηηκή ηεο u: 

                        

Ζ δηαθχκαλζε κίαο ζπλάξηεζεο ή κίαο κεηαβιεηήο δίλεηαη απφ ηελ κέζε ηηκή ηνπ 

ηεηξαγψλνπ ηεο απφθιηζεο απφ ηνλ κέζν φξν: 

                             

Παξαηεξνχκε πσο ν ππνινγηζκφο ηεο πξφβιεςεο απαηηεί κία νινθιήξσζε θαη ηεο 

δηαθχκαλζεο αθφκε κία νινθιήξσζε. 

Ζ ζεηηθή ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο δηαθχκαλζεο είλαη έλα κέγεζνο πνπ νλνκάδεηαη ηππηθή 

απφθιηζε: 
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Ζ ηππηθή απφθιηζε είλαη πην ζεκαληηθή απφ θπζηθήο πιεπξάο απφ ηελ δηαθχκαλζε 

αθνχ έρεη ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο κε ηε κεηαβιεηή x [20]. 

Θεσξψληαο ηελ πξφβιεςε θαη ηελ δηαθχκαλζε καζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο, κπνξνχκε 

λα επηβεβαηψζνπκε κεξηθνχο απινχο θαλφλεο γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ ζπλαξηήζεσλ ζε 

γξακκηθνχο ζπλδπαζκνχο κεηαβιεηψλ. Έζησ x θαη y ηπραίεο κεηαβιεηέο θαη c κία ζηαζεξά. 

Σφηε 

                   

                                          

Ζ ζπλδηαθχκαλζε ζα είλαη ζεηηθή φηαλ πςειέο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Υ 

ζπζρεηίδνληαη κε πςειέο ηηκέο ηεο Y θαη ρακειέο ηηκέο ηεο Υ ζπζρεηίδνληαη κε ρακειέο 

ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Τ. Αλ ρακειέο ηηκέο ηεο Υ ζπζρεηίδνληαη κε πςειέο ηηκέο ηεο Τ θαη 

αληηζηξφθσο, ηφηε ε ζπλδηαθχκαλζε ζα είλαη αξλεηηθή. ηαλ νη κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά 

αλεμάξηεηεο, ηφηε ε ζπλδηαθχκαλζε ζα είλαη κεδέλ. Σν αληίζηξνθν βέβαηα δελ είλαη πάληα 

αιεζέο. 

 

 Ο λόκνο ησλ κεγάισλ αξηζκώλ 

Ο λφκνο ησλ κεγάισλ αξηζκψλ αθνξά ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αζξνίζκαηνο κεγάινπ 

αξηζκνχ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ. Έζησ φηη δηαιέγνπκε ηπραία n αξηζκνί ui κε ππθλφηεηα 

πηζαλφηεηαο ζηαζεξή ζην δηάζηεκα (a, b), θαη γηα θάζε ui αμηνινγνχκε ηελ ζπλάξηεζε f(ui). 

Ο λφκνο ησλ κεγάισλ αξηζκψλ ιέεη φηη ην άζξνηζκα ησλ ηηκψλ απηψλ ησλ ζπλαξηήζεσλ, 

δηαηξεκέλν κε n, ζα ηείλεη ζηελ πξφβιεςε ηεο ζπλάξηεζεο f. Έηζη, φηαλ ην n  γίλεηαη πνιχ 

κεγάιν 

 

 
       

 

   
       

 

 

 

   

 

Σν αξηζηεξφ κέινο ηεο παξαπάλσ εμίζσζεο είλαη κία ζηαζεξή εθηίκεζε ηνπ 

νινθιεξψκαηνο ηνπ δεμηνχ κέξνπο ηεο εμίζσζεο, εθφζνλ απηφ ηείλεη ζηελ αθξηβή ηηκή ηνπ 

νινθιεξψκαηνο, θαζψο ην n ηείλεη ζην άπεηξν. Απηφ ζπκβαίλεη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε f  

είλαη νινθιεξψζηκε θαη έρεη πεπεξαζκέλν αξηζκφ αζπλερεηψλ ζην δηάζηεκα (a,b) [21]. 

 

Σηαηηζηηθή ζύγθιηζε 

 Ζ ζηαηηζηηθή ζχγθιηζε δηαθέξεη απφ ηνλ καζεκαηηθφ νξηζκφ ηεο έλλνηαο. 

Μαζεκαηηθά ε ζχγθιηζε κηα αθνινπζίαο αξηζκψλ {Α} ιέγεηαη φηη ηείλεη ζην Β αλ γηα κηα 

ηπραία κηθξή ζεηηθή πνζφηεηα δ, έλαο φξνο ηεο αθνινπζίαο {Α} κπνξεί λα βξεζεί ψζηε φινη 

νη επφκελνη φξνη ηεο αθνινπζίαο λα είλαη „νπσζδήπνηε‟ κέζα ζην δηάζηεκα (Β-δ, Β+δ). 
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Απφ ζηαηηζηηθήο πιεπξάο ε έθθξαζε „νπσζδήπνηε‟ αληηθαζίζηαηαη κε κηα δήισζε 

πηζαλφηεηαο έηζη ψζηε ν αλσηέξσ νξηζκφο γίλεηαη: Η αθνινπζία Α(n) ζπγθιίλεη ζην Β, θαζώο 

ην n ηείλεη ζην άπεηξν, αλ γηα θάζε πηζαλόηεηα P[ 0 < P < 1] θαη θάζε ζεηηθή πνζόηεηα δ, κηα 

ηηκή k κπνξεί λα βξεζεί ώζηε γηα όια ηα n>k, ε πηζαλόηεηα ε Α(n) λα βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα 

(Β-δ, Β+δ), λα είλαη κεγαιύηεξε από P. Απηή ε δήισζε είλαη ζρεηηθά αζζελήο, δηφηη ε 

αθνινπζία A(n) δελ εγγπάηαη λα βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα (Β-δ, Β+δ), αλεμαξηήησο ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ n. [19,21] 

 

Τν ζεώξεκα ηνπ θεληξηθνύ νξίνπ 

Δλψ ν λφκνο ησλ κεγάισλ αξηζκψλ ιέεη φηη ην Monte Carlo εθηηκά έλα νινθιήξσκα  

ζσζηά γηα άπεηξν n, ην ζεψξεκα ηνπ θεληξηθνχ νξίνπ νξίδεη πξνζεγγηζηηθά κε πνηνλ ηξφπν 

απηή ε εθηίκεζε θαηαλέκεηαη γηα κεγάιν αιιά πεπεξαζκέλν αξηζκφ n: Σν άζξνηζκα ελφο 

κεγάινπ αξηζκνχ αλεμάξηεησλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή, 

αλεμαξηήηνπ θαηαλνκήο ησλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ, εθφζνλ απηέο έρνπλ πεπεξαζκέλε 

πξφβιεςε θαη δηαθχκαλζε θαη εθφζνλ ην n είλαη πνιχ κεγάιν. Ζ ηειεπηαία πξνυπφζεζε 

εμαξηάηαη απφ ηηο επηκέξνπο θαηαλνκέο, αιιά ζηελ πξάμε ε ζχγθιηζε ζε κηα θαλνληθή 

θαηαλνκή (Gaussian θαηαλνκή) είλαη εμαηξεηηθά ηαρεία. Μηα Gaussian θαηαλνκή είλαη 

πιήξσο θαζνξηζκέλε αλ δνζνχλ ε κέζε ηηκή κ θαη ε δηαθχκαλζε ζ [19-21: 

     
 

    
    

       

   
  

 

Αλαθεθαιαίσζε ησλ καζεκαηηθψλ ηδηνηήησλ ησλ κεζφδσλ Monte Carlo 

 

Οη βαζηθέο καζεκαηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ππνινγηζκψλ MC είλαη: 

1. Αλ ε δηαθχκαλζε κηαο ζπλάξηεζεο f, ε νπνία πξνζνκνηψλεηαη, είλαη 

πεπεξαζκέλε, ηφηε ε κέζνδνο ΜC είλαη ζχκθσλε, δειαδή ζπγθιίλεη ζηε ζσζηή ηηκή γηα 

πνιχ κεγάια n. 

2.Ζ εθηίκεζε ηνπ Monte Carlo είλαη ακεξφιεπηε γηα φια ηα n, ε πξφβιεςε ηεο κεζφδνπ MC 

είλαη ε πξαγκαηηθή ηηκή. Απηφ πξνθχπηεη θαηεπζείαλ απφ ηελ γξακκηθφηεηα ηεο ζπλάξηεζεο 

πξφβιεςεο. 

3. Ζ εθηίκεζε ηεο κεζφδνπ MC πξνζεγγίδεη αζπκπησηηθά κηα θαλνληθή θαηαλνκή. 

4. Ζ ηππηθή απφθιηζε ηεο κεζφδνπ MC δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

  
       

  
 

Απηφ ην απνηέιεζκα είλαη αιεζέο γηα φια ηα n αιιά είλαη ρξήζηκν γηα Gaussian θαηαλνκέο. 
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Παξαγσγή ηπραίσλ αξηζκώλ 

Οη ηπραίνη αξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά ζηνπο πξαγκαηηθνχο 

ππνινγηζκνχο είλαη νη ςεπδνηπραίνη αξηζκνί. Οη ςεπδνηπραίνη αξηζκνί δεκηνπξγνχληαη απφ 

έλα αθξηβή καζεκαηηθφ ηχπν θαη επνκέλσο, κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ θαη δελ είλαη 

θαζφινπ ηπραίνη απφ καζεκαηηθήο απφςεσο, ζεσξνχληαη φκσο κε δηαθξηηνί απφ κία ζεηξά 

αιεζψο ηπραίσλ αξηζκψλ. Γειαδή, αλ δελ είλαη γλσζηφο ν καζεκαηηθφο ηχπνο, δελ κπνξεί 

θαλείο λα μερσξίζεη αλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο καζεκαηηθφο ηχπνο θαη φρη κία 

θπζηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο ηπραίσλ αξηζκψλ [22]. 

Ζ πην ζπλήζεο γελλήηξηα ςεπδνηπραίσλ αξηζκψλ ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο 

ππνινγηζκνχο MC είλαη ε κέζνδνο ηνπ D H Lehmer, γλσζηή σο multiplicative congruential ή 

linear congruential. Γηα δνζκέλε αξρηθή ηηκή ro, πνιιαπιαζηαζηή α θαη αθέξαην αξηζκφ m ε 

κέζνδνο παξάγεη επηηπρψο ςεπδνηπραίνπο αξηζκνχο κέζσ ηνπ ηχπνπ 

                  

Ζ δηαθχκαλζε γλσζηή σο γελλήηξηα mixed congruential απαηηεί ηελ πξφζζεζε κίαο 

ζηαζεξάο β: 

                      

πνπ ri είλαη ν i-νζηφο ςεπδνηπραίνο αξηζκφο ηεο αθνινπζίαο, α είλαη ν 

πνιιαπιαζηαζηήο, β είλαη ην βήκα.  Ο αθέξαηνο m θαη γηα ηηο δχν γελλήηξηεο είλαη 2
t
, φπνπ t 

είλαη ν αξηζκφο ησλ bits ζηελ αλαπαξάζηαζε ελφο αθέξαηνπ ζηνλ Ζ/Τ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, 

έηζη πξαθηηθά ν αιγφξηζκνο απνηειείηαη απφ ην γηλφκελν δχν αξηζκψλ κε t bits ν θαζέλαο, 

παξάγνληαο έλαλ αξηζκφ κε 2t bits, ζηνλ νπνίν ηα ρακειφηεξα (least significant) t bits  

θξαηνχληαη ζαλ ηνλ επφκελν ηπραίν αξηζκφ. Απηνί ν αθέξαηνη χζηεξα κεηαηξέπνληαη ζε 

αξηζκνχο θηλεηήο ππνδηαζηνιήο ζην δηάζηεκα (0,1) δηαηξψληαο ηνπο κε m [22].  

Ο θχθινο γηα κηα γελλήηξηα ςεπδνηπραίσλ αξηζκψλ είλαη ν αξηζκφο ησλ ηπραίσλ 

φξσλ πνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ πξηλ ε αθνινπζία αξρίζεη λα αλαπαξάγεηαη. Οη θαιέο 

γελλήηξηεο ςεπδνηπραίσλ αξηζκψλ έρνπλ κεγάινπο θχθινπο επαλάιεςεο. Γηα λα απνθεπρζεί 

ε πηζαλφηεηα επαλάιεςεο κηαο πξνζνκνίσζεο, κπνξνχλ ελαιιαθηηθά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

κεγαιχηεξεο αθνινπζίεο αξηζκψλ, ή λα ρξεζηκνπνηεζεί αξηζκεηηθή 64-bit [22].  

 

Υπνινγηζκόο ζθάικαηνο 

Ζ κέζνδνο εθηίκεζεο ηνπ ζθάικαηνο ην νπνίν πξνθαιείηαη απφ κηα πξνζνκνίσζε 

ΜC είλαη ε αθφινπζε: έζησ x ε πνζφηεηα ηελ νπνία ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε θαη φηη ν 

ππνινγηζκφο γίλεηαη κε Ν ζπλνιηθά βήκαηα (ηζηνξίεο). Γηαηξνχκε ηηο Ν ηζηνξίεο ζε n 
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ζηαηηζηηθά δηαζηήκαηα, ηα νπνία έρνπλ Ν/n ηζηνξίεο ην θαζέλα. Έζησ xi ε πνζφηεηα πνπ 

ππνινγίδεηαη γηα θαζέλα απφ απηά ηα δηαζηήκαηα. Ζ κέζε ηηκή ησλ xi ζα είλαη  
 

 
   

 
    

 

 H εθηηκσκέλε δηαζπνξά ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλνκή xi ζα είλαη 

  
  

 

   
         

    
 

   
    

  
       ) 

H εθηηκψκελε δηαζπνξά ηνπ    ζα είλαη    
    

    θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα         . 

Δάλ ε αθηαλνκή ηνπ x είλαη θαλνληθή θαη ν θψδηθαο εθαξκνζηεί m θνξέο ηφηε ζα ηζρχεη: 

    
  

 

 

   

    

πνπ     είλαη ε ηηκή ηνπ    θαηά ηελ j θνξά πνπ πινπνηείηαη ν θψδηθαο θαη Nj ν αληίζηνηρνο 

αξηζκφο ηζηνξηψλ θαηά ηελ θνξά j. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ηζηνξηψλ πνπ ζα πξνζνκνησζνχλ ζα 

είλαη      
 
    . Σειηθά θαηαιήγνπκε ζηε ζρέζε  

   
    

  

 
 
  

   

    
  

Ζ    
  απνηειεί ηελ εθηηκψκελε δηαζπνξά ηνπ     [22,23].   
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6: ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Οη αθηηλνζθνπηθά θαζνδεγνχκελεο επεκβαηηθέο πξάμεηο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ηεο ζχγρξνλεο Ηαηξηθήο. Ζ ρξήζε λέσλ ςεθηαθψλ απεηθνληζηηθψλ κεζφδσλ, φπσο ηα 

ζχγρξνλα ςεθηαθά αγγεηνγξαθηθά απεηθνληζηηθά ζπζηήκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλάπηπμε λέσλ ηερληθψλ ζηελ επεκβαηηθή αθηηλνινγία, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ επεκβαηηθψλ πξάμεσλ [48]. 

Δπηπιένλ, ε παξαγσγή λέσλ πιηθψλ, φπσο πδξφθηισλ νδεγψλ ζπξκάησλ, εχθακπησλ 

θαζεηήξσλ, πιηθψλ εκβνιηζκνχ θαη δηάλνημεο αγγείσλ, βειηίσζε ζεκαληηθά ηηο δπλαηφηεηεο 

θαη ηα πνζνζηά επηηπρίαο, δηεπξχλνληαο ηαπηφρξνλα ην εχξνο ησλ επεκβαηηθψλ ηερληθψλ. Ζ 

ρξήζε λέσλ ζθηαγξαθηθψλ νπζηψλ κείσζε ηελ επηβάξπλζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη επέηξεςε ηελ 

αζθαιέζηεξε δηελέξγεηα ησλ επεκβαηηθψλ πξάμεσλ. Χζηφζν, νη επεκβαηηθέο πξάμεηο 

πεξηιακβάλνπλ κεγάιν ρξφλν αθηηλνζθνπηθήο θαη ιήςε αξθεηψλ αθηηλνγξαθηθψλ εηθφλσλ 

[46]. 

Ο αθηηλνζθνπηθά θαζνδεγνχκελνο ελδναπιηθφο ρεκεηνεκβνιηζκφο ήπαηνο (HCE) 

είλαη κία δεκνθηιήο θαζνδεγνχκελε επεκβαηηθή πξάμε κε ρξήζε ζηελ ζεξαπεία ηνπ 

αλεγρείξεηνπ θαξθίλνπ ηνπ ήπαηνο [41]. Ζ ελδναπιηθή απνθαηάζηαζε αλεπξχζκαηνο 

θνηιηαθήο ανξηήο (EVAR) έρεη επίζεο θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ, αληηθαζηζηψληαο ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ηε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία γηα ηνπο αζζελείο κε αλεχξπζκα θνηιηαθήο ανξηήο 

[47]. 

Ζ δηεμαγσγή κίαο επεκβαηηθήο πξάμεο απαηηεί πνιιέο θνξέο κεγάινπο ρξφλνπο 

αθηηλνζθφπεζεο θαη πνιιαπιέο ιήςεηο εηθφλσλ. Δπηπιένλ, ν βαζκφο δπζθνιίαο θαη ε 

εκπεηξία ηνπ επεκβαηηθνχ αθηηλνιφγνπ κπνξεί λα παξαηείλνπλ ηνλ ρξφλν ηεο επέκβαζεο. 

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα αζζελείο θαη πξνζσπηθφ λα εθηίζεληαη ζε ζεκαληηθά πνζά 

αθηηλνβνιίαο [38]. Γηεζλήο νξγαληζκνί θαη πεξηθεξεηαθέο επηηξνπέο έρνπλ επηζεκάλεη ηνλ 

ζπλερή απμαλφκελν αξηζκφ ησλ επεκβαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαη γηα απηφ ην ιφγν έρνπλ 

θαηαγξάςεη δνζηκεηξηθά δεδνκέλα αζζελψλ θαη έρνπλ ζπζηήζεη θαλφλεο αζθάιεηαο γηα ηελ 

έθζεζε αζζελψλ θαη πξνζσπηθνχ απφ αθηηλνζθνπηθά θαζνδεγνχκελεο πξάμεηο. 

Ζ εθηίκεζε ηεο δφζεο ζηνλ αζζελή, θαηά ηελ δηάξθεηα κίαο αθηηλνζθνπηθά 

θαζνδεγνχκελεο επεκβαηηθήο πξάμεο, είλαη κία δχζθνιε δηαδηθαζίαο, θαζψο  ηα δνζηκεηξηθά 

θαη γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεδίνπ ησλ αθηηλψλ-Υ αιιάδνπλ ζπλερψο  [22, 23]. 

Καηά θαηξνχο, δηάθνξεο κέζνδνη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ θαζνξηζκφ δφζεσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα επεκβαηηθψλ δηαδηθαζηψλ [24, 25]. Γφζεηο νξγάλσλ θαη ελεξγέο δφζεηο κπνξνχλ λα 

κεηξεζνχλ κε ρξήζε αλζξσπφκνξθσλ νκνησκάησλ θαη δνζηκέηξσλ ζεξκνθσηαχγεηαο [26]. Ζ 
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δφζε εηζφδνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ ηα ζηνηρεία έθζεζεο ηεο ιπρλίαο θαη ε ελεξγφο δφζε 

ζηνλ αζζελή κπνξεί λα εθηηκεζεί απφ ην γηλφκελν δφζεο- εκβαδνχ (DAP) ή απφ ηελ ελέξγεηα 

πνπ ελαπνηίζεηαη ζηνλ αζζελή [27-31]. Ζ ελεξγφο δφζε κπνξεί επίζεο λα εθηηκεζεί κε 

κεζφδνπο Monte Carlo (MC).  

Οη κέζνδνη MC φπνπ εθαξκφζηεθαλ έσο ηψξα, δηέζεηαλ ην πιενλέθηεκα φηη ηα 

νκνηψκαηα, ην θάζκα θαη ην πεδίν ησλ αθηηλψλ-Υ ήηαλ πιήξσο πξνζαξκφζηκα ζηηο 

ζπλζήθεο ηεο αθηηλνδηαγλσζηηθήο εμέηαζεο [31, 32]. Σερληθέο MC έρνπλ εθαξκνζηεί ζε 

πεξηπηψζεηο ππνινγηζκνχ θαλνληθνπνηεκέλσλ δφζεσλ ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

αθηηλνζθνπηθψλ εμεηάζεσλ [32-34]. Σν πιενλέθηεκα ησλ θαλνληθνπνηεκέλσλ δνζηκεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη είλαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ηερληθή θαη ηα κεραλήκαηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε κεηξήζεηο kerma επηθαλείαο ή αέξα. Γηα παξάδεηγκα, νη 

επεκβαηηζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαλνληθνπνηεκέλα δνζηκεηξηθά δεδνκέλα σο πξνο ην 

γηλφκελν δφζεο εκβαδνχ DAP, είλαη ζε ζέζε λα ππνινγίζνπλ ηελ ελεξγφ δφζε θαη ηνλ 

θίλδπλν απφ ηελ αθηηλνβνιία απιά πνιιαπιαζηάδνληαο ην ζπλνιηθφ DAP ηεο επεκβαηηθήο 

δηαδηθαζίαο κε έλαλ κφλν ζπληειεζηή κεηαηξνπήο.  

Σα θαλνληθνπνηεκέλα δνζηκεηξηθά δεδνκέλα γηα ζπγθεθξηκέλεο επεκβαηηθέο πξάμεηο 

είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκα θαη γηα άιια εξγαζηήξηα, ηα νπνία ζα κπνξέζνπλ λα ηα 

αμηνπνηήζνπλ αλεμάξηεηα απφ ηα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Καλνληθνπνηεκέλα 

δεδνκέλα γηα επεκβαηηθέο πξάμεηο HCE θαη EVAR, πνπ λα ζπζρεηίδνληαη κε ην δείθηε κάδαο 

ζψκαηνο ηνπ αζζελνχο, δελ ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία.  

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ α) ε αλάπηπμε κηαο κεζφδνπ εθηίκεζεο ηεο 

δφζεο αζζελψλ απφ αθηηλνζθνπηθά θαζνδεγνχκελεο επεκβαηηθέο εμεηάζεηο, κε ηελ εθαξκνγή 

ππνινγηζηηθψλ ηερληθψλ Monte Carlo θαη ηνπ δεκνθηινχο θψδηθα κεηαθνξάο ΜCNP5, β) ε 

παξαγσγή θαλνληθνπνηεκέλσλ δφζεσλ νξγάλσλ θαη ελεξγψλ δφζεσλ σο πξνο ην γηλφκελν 

δφζεο-εκβαδνχ DAP, ζε ζπλάξηεζε κε ην δείθηε κάδαο ζψκαηνο ηνπ αζζελνχο, πνπ 

ζπλδένληαη κε επεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο HCE θαη EVAR θαη γ) ε εθηίκεζε ησλ αθηηληθψλ 

θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλσηέξσ δηαδηθαζίεο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7: ΤΛΙΚΟ 

7.1 Δηζαγσγή 

   

ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ν εμνπιηζκφο – αθηηλνδηαγλσζηηθφο θαη 

ππνινγηζηηθφο- πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο παξνχζα δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. Δπίζεο, γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο αλάπηπμεο ησλ 

ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ Monte Carlo γηα ηελ κέηξεζε ηεο δφζεο ζε αζζελείο απφ 

επηιεγκέλεο αθηηλνζθνπηθά θαζνδεγνχκελεο επεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ. 

7.2  Κώδηθαο Monte Carlo MCNP 

 

  Οη κέζνδνη Monte Carlo δηαθέξνπλ απφ ηηο αηηηνθξαηηθέο κεζφδνπο κεηαθνξάο 

(deterministic), νη νπνίεο ιχλνπλ κία εμίζσζε κεηαθνξάο ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

ζπκπεξηθνξά ελφο κέζνπ ζσκαηηδίνπ. Αληίζεηα, ε κέζνδνο MC δελ ιχλεη κία ξεηή εμίζσζε, 

αιιά εμάγεη απαληήζεηο εμνκνηψλνληαο κεκνλσκέλα ζσκαηίδηα θαη θαηαγξάθνληαο κεξηθέο 

πηπρέο ηεο κέζεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Ζ κέζε ζπκπεξηθνξά ησλ ζσκαηηδίσλ ζε έλα θπζηθφ 

ζχζηεκα, εμάγεηαη (κε ρξήζε ηνπ ζεσξήκαηνο θεληξηθνχ νξίνπ) απφ ηε κέζε ζπκπεξηθνξά 

ησλ εμνκνησκέλσλ ζσκαηηδίσλ [23].   

  Οη δχν κέζνδνη δελ είλαη κφλν δηαθνξεηηθέο ζηε ηξφπν ιχζεο ελφο πξνβιήκαηνο, 

αιιά δηαθέξνπλ θαη ζην εμαγφκελν απνηέιεζκα. Οη αηηηνθξαηηθέο κέζνδνη δίλνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο νινθιεξσκέλεο πιεξνθνξίεο ζην ρψξν θάζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ κέζνδνο 

Monte Carlo δίλεη πιεξνθνξίεο κφλν γηα ζπγθεθξηκέλνπο καζεκαηηθνχο αληρλεπηέο (tallies) 

πνπ έρνπλ νξηζζεί εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηνλ ρξήζηε. Με ηελ πξνζνκνίσζε ησλ ηζηνξηψλ 

θάπνησλ κνξίσλ ιχλεηαη ην πξφβιεκα  κίαο κεηαθνξάο Monte Carlo θαη έηζη απνθεχγεηαη ε 

ρξήζε εμηζψζεσλ θαη ε επίιπζή ηνπο. Ζ κφλε, απαξαίηεηε γηα ην πξφβιεκα, εμίζσζε είλαη ε 

ππθλφηεηα πηζαλφηεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ ζηνλ πξνο πξνζνκνίσζε ρψξν θάζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο [23].  

Ζ κέζνδνο Monte Carlo κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνζνκνίσζε κίαο 

ζεσξεηηθήο ζηαηηζηηθήο δηαδηθαζίαο, θαη είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα πνιχπινθα πξνβιήκαηα 

πνπ δελ κπνξνχλ λα κνληεινπνηεζνχλ απφ ππνινγηζηηθνχο θψδηθεο αηηηνθξαηηθψλ κεζφδσλ. 

Σα κεκνλσκέλα πηζαλνθξαηηθά γεγνλφηα, ηα νπνία απνηεινχλ κηα δηαδηθαζία, 

πξνζνκνηψλνληαη δηαδνρηθά. Ζ ζπλεηζθνξά ηεο πηζαλφηεηαο, πνπ δηέπεη θάζε έλα ηέηνην 

γεγνλφο, δεηγκαηνιεπηείηαη γηα λα πεξηγξαθεί ην νιηθφ θαηλφκελν. ε γεληθέο γξακκέο, ε 
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πξνζνκνίσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ςεθηαθφ ππνινγηζηή, δηφηη ν αξηζκφο ησλ απαξαίηεησλ 

δνθηκψλ γηα ηελ επαξθή πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ζπλήζσο πνιχ κεγάινο. Ζ 

δηαδηθαζία ηνπ ζηαηηζηηθνχ δείγκαηνο βαζίδεηαη ζηελ επηινγή ηπραίσλ αξηζκψλ [23,24].  

ηελ παξνχζα κειέηε, γηα ηελ αλάπηπμε κεζφδνπ εθηίκεζεο ηεο δφζεο αζζελψλ απφ 

αθηηλνζθνπηθά θαζνδεγνχκελεο επεκβαηηθέο εμεηάζεηο, κε εθαξκνγή ππνινγηζηηθψλ 

ηερληθψλ MC, ρξεζηκνπνηήζεθε ν θψδηθαο κεηαθνξάο (transport code) αθηηλνβνιίαο Monte 

Carlo Ν-ζσκαηηδίσλ MCNP, ζηελ 5
ε
 έθδνζή ηνπ. Ο θψδηθαο απηφο είλαη έλαο γεληθήο 

ρξήζεο, ζπλερνχο ελέξγεηαο, γεληθεπκέλεο γεσκεηξίαο, ρξνληθά εμαξηεκέλνο, θψδηθαο 

κεηαθνξάο θαη δηάδνζεο θσηνλίσλ, λεηξνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ζε ηξηζδηάζηαηε γεσκεηξία. 

Ο θψδηθαο MCNP κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξνπο ηχπνπο δηάδνζεο (κεηαθνξάο): 

κφλν λεηξφληα, κφλν θσηφληα, κφλν ειεθηξφληα, θαη ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο λεηξνλίσλ-

θσηνλίσλ, φπνπ ηα θσηφληα παξάγνληαη απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο λεηξνλίσλ, λεηξνλίσλ-

θσηνλίσλ- ειεθηξνλίσλ, θσηνλίσλ-ειεθηξνλίσλ ή ειεθηξνλίσλ-θσηνλίσλ. Σν ελεξγεηαθφ 

εχξνο λεηξνλίσλ είλαη απφ 10
-11

 MeV έσο 20 MeV, ελψ ην ελεξγεηαθφ εχξνο θσηνλίσλ θαη 

ειεθηξνλίσλ είλαη απφ 1 keV έσο 1000 MeV [23,24] .  

  ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν MCNP αθνινπζεί θάζε έλα απφ ηα ζσκαηίδηα απφ ηελ πεγή 

κέρξη θάπνην ηεξκαηηθφ ζεκείν πνπ έρεη νξίζεη ν ρξήζηεο. Ζ πηζαλφηεηα ζπλεηζθνξάο 

επηιέγεηαη ηπραία γηα θάζε ζσκαηίδην, κε ρξήζε δεδνκέλσλ κεηαθνξάο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ απνηειέζκαηνο απφ θάζε βήκα ηεο δσήο ηνπ θάζε ζσκαηηδίνπ [23]. 

 

 

Δηθόλα 5.1:ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ηξνρηάο λεηξνλίνπ κε ηελ ρξήζε θώδηθα κεηαθνξάο [23]. 

 

ηελ παξαπάλσ εηθφλα πεξηγξάθεηαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ηπραίσλ ηζηνξηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξφζπησζε ελφο λεηξνλίνπ ζε έλα θνκκάηη ζράζηκνπ πιηθνχ. Βάζεη ησλ 

λφκσλ ηεο Φπζηθήο θαη ησλ ηδηνηήησλ ηεο χιεο παξάγνληαη ηπραίνη αξηζκνί γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ είδνπο ηεο αιιειεπίδξαζεο. ην παξαπάλσ παξάδεηγκα ζπκβαίλνπλ 
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δηαδνρηθά κία ζθέδαζε (βήκα 1), κία ζράζε (βήκα 2), κία απνξξφθεζε ηνπ παξαγφκελνπ 

απφ ηε ζράζε λεηξνλίνπ (βήκα 3) θαη ηειηθά, ζην ηειεπηαίν βήκα (βήκα 4) ε θαηαγξαθή ελφο 

λεηξνλίνπ ζράζεο ην νπνίν δξαπεηεχεη απφ ην πιηθφ. Σα θσηφληα πνπ παξάρζεθαλ, θαηά ηελ 

αξρηθή ζθέδαζε θαη κεηέπεηηα ζράζε, απνζεθεχνληαη απφ ηνλ θψδηθα θαη αθνινπζνχληαη νη 

ηξνρηέο ηνπο κέρξη λα δξαπεηεχζνπλ (βήκα 6) ή λα απνξξνθεζνχλ μαλά (βήκα 7). Ο MCNP 

επαλαθέξεη ηα απνζεθεπκέλα ζσκάηηα έηζη ψζηε, ην ηειεπηαίν λα απνζεθεχεηαη ζαλ ην 

πξψην ζσκάηην πνπ εμέξρεηαη απφ ην πιηθφ. Ζ ηζηνξία ηνπ λεηξνλίνπ έρεη ηψξα 

νινθιεξσζεί. Καζψο αθνινπζνχληαη αξθεηέο ηέηνηεο ηζηνξίεο, ε ζπλεηζθνξά ηνπ λεηξνλίνπ 

θαη ηνπ θσηνλίνπ γίλνληαη φιν θαη πην γλσζηέο. Οη πνζφηεηεο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ ρξήζηε 

θαηακεηξνχληαη, καδί κε εθηηκήζεηο ζηαηηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (αβεβαηφηεηα) ησλ 

απνηειεζκάησλ [23]. 

Ο θψδηθαο MCNP ρξεζηκνπνηεί ελεξγεηαθέο βηβιηνζήθεο γηα ππξεληθά θαη αηνκηθά 

δεδνκέλα γηα αιιειεπηδξάζεηο λεηξνλίσλ, ειεθηξνλίσλ, θσηνλίσλ, ελεξγνπνίεζε λεηξνλίσλ 

θαη κεηαθνξά ζεξκηθψλ ζσκαηίσλ. Οη θχξηεο πεγέο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ είλαη εθηηκήζεηο 

απφ ην ζχζηεκα ΔΝDF (Evaluated Nuclear Data File), ηε βηβιηνζήθε ENDL (Evaluated 

Nuclear Data Library), ηε βηβιηνζήθε ACTL (Αctivation Library) θαη ηηο εθηηκήζεηο ηεο 

νκάδαο ΑΝS Σ-2 (Applied Nuclear Science T-2 Group). Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη πνηα 

δεδνκέλα ρξεζηκνπνηεί θάζε ζηηγκή κέζσ ελφο γεληθνχ αξρείνπ αλαθνξάο (Cross section 

directory - XDIR) ζηνλ αξρηθφ θάθειν εγθαηάζηαζεο ηεο δηαλνκήο, κέζσ κνλαδηθψλ 

ζηνηρείσλ αλαγλψξηζεο (Atomic number, mass number and library specifier – ΕΑΗD 

specifier) γηα θάζε πίλαθα αιιειεπηδξάζεσλ. Πεληαθφζηνη πίλαθεο γηα αιιειεπηδξάζεηο 

λεηξνλίσλ πεξηέρνληαη γηα πάλσ απφ 100 ηζφηνπα θαη ζηνηρεία. Γηα ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ 

θσηνλίσλ πεξηέρνληαη πίλαθεο δεδνκέλσλ γηα φια ηα ζηνηρεία κε αηνκηθφ αξηζκφ απφ Ε=1 

έσο Ε=94 [23]. 

   

 αξρείν εηζόδνπ (input file) 

Ο ρξήζηεο δεκηνπξγεί έλα αξρείν εηζφδνπ (input file) ην νπνίν δηαβάδεηαη θαη 

απνθσδηθνπνηείηαη απφ ηελ εθαξκνγή MCNP. H δνκή ελφο αξρείνπ εηζφδνπ ΜCNP, έρεη ηελ 

παξαθάησ κνξθή [24]: 

 

Message Block 

Blank Line Delimiter 

One Line Problem Title Card 

Cell Cards 

. 
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. 

Blank Line Delimiter 

Surface Cards 

Blank Line Delimiter 

Data Cards 

Blank Line Terminator (optional) 

. 

. 

. 

. 

   

 Οη γξακκέο ηνπ αξρείνπ πεξηνξίδνληαη ζηηο 80 ζηήιεο. Σν ζχκβνιν $ ηεξκαηίδεη ηελ 

εηζαγσγή δεδνκέλσλ. Οηηδήπνηε αθνινπζεί απηφ ην ζχκβνιν απνηειεί ζρφιην. Οη θελέο 

γξακκέο ιεηηνπξγνχλ ζαλ επηινγέο έλαξμεο θαη ηεξκαηηζκνχ. Ζ εηζαγσγή δεδνκέλσλ 

δηαρσξίδεηαη κε κία ή παξαπάλσ θελέο γξακκέο.  Πξηλ απφ θάζε ζρφιην πξέπεη λα ππάξρεη ην 

ζχκβνιν C κεηαμχ πξψηεο θαη πέκπηεο ζηήιεο [24]. 

  Σν αξρείν εηζφδνπ θάζε θψδηθα κεηαθνξάο απαηηεί δεδνκέλα πνπ θαζνξίδνπλ ηε 

γεσκεηξία ηνπ πξνβιήκαηνο, ην θάζκα ηεο ελέξγεηαο γηα ην δπλακηθφ ηεο ιπρλίαο θαη ησλ 

θίιηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, γεσκεηξηθά δεδνκέλα ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηελ πξνβνιή 

ησλ αθηηλψλ Υ ζην ππφ εμέηαζε αληηθείκελν, ηελ γεσκεηξηθή ζχλζεζε ησλ αλζξσπφκνξθσλ 

νκνησκάησλ θαη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ (ηηο ελεξγέο 

δηαηνκέο ησλ ζσκαηηδίσλ). Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πεξηέρεη πεξηγξαθή ησλ αληρλεπφκελσλ 

παξακέηξσλ (tallies) πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα ππνινγηζηνχλ πξνζεγγηζηηθά, θαη 

νπνηαδήπνηε ηερληθή κείσζεο ηνπ ζθάικαηνο κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ 

αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ππνινγηζκψλ [23]. 

Ο θψδηθαο θάλεη εθηελείο ειέγρνπο ζην αξρείν εηζφδνπ γηα ηελ εχξεζε ηπρψλ ιαζψλ 

πνπ έγηλαλ απφ ηνλ ρξήζηε. Έλα κνηξαίν ιάζνο (fatal error) πξνθχπηεη φηαλ παξαβηαζηεί κία 

απφ ηηο βαζηθέο αξρέο θαηαρψξεζεο ησλ δεδνκέλσλ ζην αξρείν εηζφδνπ, κε απνηέιεζκα λα 

ηεξκαηίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ MCNP απηφκαηα πξηλ θαλ πξνρσξήζεη ζηελ πξνζνκνίσζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο [23]. 

Πάλσ απφ 400 κελχκαηα ιάζνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνεηδνπνίεζε ηνπ 

ρξήζηε ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηαρσξεί ιαλζαζκέλα δεδνκέλα. Δπίζεο, ε ηξηζδηάζηαηε 

γεσκεηξία επηθαλεηψλ πνπ δηαζέηεη, είλαη ηθαλή λα κνληεινπνηήζεη νπνηνδήπνηε ρψξν πνπ 

πεξηθιείεηαη απφ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ γεσκεηξηθά ζρήκαηα [23,24]. 
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Ζ δνκή ελφο αξρείνπ εηζφδνπ MCNP απνηειείηαη απφ πιεξνθνξίεο ρσξηζκέλεο ζε νκάδεο 

(cards) θαη έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή [23,25]: 

1. Γξακκή εληνιψλ 

2. Πεξηγξαθή θειηψλ (cell cards) 

 

cell cards 

Χο θειί νξίδεηαη θάζε πεξηνρή ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν ε νπνία πεξηγξάθεηαη απφ 

ηελ ηνκή απιψλ γεσκεηξηθψλ επηθαλεηψλ. Ζ γεσκεηξία ηνπ πξνβιήκαηνο πεξηγξάθεηαη απφ 

ηηο θάξηεο θειηψλ. Ο αξηζκφο ηνπ θειηνχ γξάθεηαη πάληα πξψηνο, αλάκεζα ζηελ πξψηε θαη 

ηελ πέκπηε ζηήιε ηεο γξακκήο, θαη ηνλ αθνινπζεί ν αξηζκφο ηνπ πιηθνχ, ν νπνίνο 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε. ηαλ έλα θειί είλαη άδεην ν αξηζκφο ηνπ πιηθνχ νξίδεηαη λα 

είλαη κεδέλ. Καηφπηλ εηζάγεηαη ε ππθλφηεηα ηνπ πιηθνχ. Μία ζεηηθή ππθλφηεηα νξίδεηαη σο ε 

αηνκηθή ππθλφηεηα ζε κνλάδεο ησλ 10
24

 αηφκσλ αλά θπβηθφ εθαηνζηφ. Μία αξλεηηθή 

πνζφηεηα νξίδεηαη σο ε ππθλφηεηα κάδαο ζε κνλάδεο γξακκαξίσλ αλά θπβηθφ εθαηνζηφ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην θειί είλαη άδεην δελ ρξεηάδεηαη ε εηζαγσγή ππθλφηεηαο [23-25].  

 Μεηά ηελ ππθλφηεηα γξάθνληαη νη γεσκεηξηθνί παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ην θειί. Οη 

παξάκεηξνη απηνί πεξηιακβάλνπλ κία ιίζηα απφ ηηο αξηζκεκέλεο επηθάλεηεο πνπ νξίδνπλ ην 

θειί, νη νπνίεο κε ηελ ζεηξά ηνπο πεξηγξάθνληαη ζηηο θάξηεο επηθαλεηψλ (surface cards) [23]. 

  Πξναηξεηηθά, κπνξνχλ κεηά απφ ηελ γεσκεηξηθή πεξηγξαθή λα ηνπνζεηεζνχλ 

θάπνηνη παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ηα θειηά. Μία γεληθή κνξθή ησλ θαξηψλ απηψλ είλαη ε 

αθφινπζε [23]: 

            [αξηζκφο θειηνχ] [αξηζκφο πιηθνχ] [ππθλφηεηα] [γεσκεηξηθέο παξάκεηξνη] [γεληθέο 

παξάκεηξνη] 

3. θελή γξακκή 

4. θαζνξηζκφο επηθαλεηψλ (surface cards) 

 

θάξηεο επηθάλεηαο (surface cards) 

 Ο αξηζκφο ηεο επηθάλεηαο ηνπνζεηείηαη πάληα πξψηνο, αλάκεζα ζηηο πέληε πξψηεο 

ζηήιεο, αθνινπζνχκελνο απφ έλα αιθαβεηηθφ ζχκβνιν ην νπνίν δειψλεη ην είδνο ηεο 

επηθάλεηαο πνπ πεξηγξάθεηαη (Πίλαθαο 7.1) θαη ζηελ ζπλέρεηα νη αξηζκεηηθέο ζηαζεξέο ηηο 

εμίζσζεο πνπ νξίδεη ηελ θάζε επηθάλεηα. Ζ γεληθή κνξθή ηεο θαηαρψξεζεο ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ αθνξνχλ ηηο επηθάλεηεο είλαη ε παξαθάησ [23,24]: 

[λνχκεξν επηθάλεηαο] [είδνο επηθάλεηαο ] [παξάκεηξνη] 

 Οη παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ηηο επηθάλεηεο είλαη νη ζπληειεζηέο θαη νη ζηαζεξέο ησλ 

εμηζψζεσλ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ πνπ ηηο θαζνξίδνπλ. Οη ηνκέο ησλ επηθαλεηψλ 
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θαζνξίδνπλ θαη ηα θειηά ηεο πξνζνκνίσζεο. Ο αξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ πνπ εηζάγνληαη ζε 

απηφ ην ηκήκα ηνπ αξρείνπ εηζφδνπ πξέπεη λα είλαη ηζνδχλακνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ θειηψλ ή 

ησλ επηθαλεηψλ ηνπ πξνβιήκαηνο, δηαθνξεηηθά ν MCNP εκθαλίδεη κήλπκα κνηξαίνπ ιάζνπο 

(fatal error) [23,24]. 

. 

Όλνµα 

Δπηθάλεηαο 

 

Σύπνο Δπηθάλεηαο Γεληθή Δμίζσζε Παξάµεη

ξνη 

MCNP 

 

P  ί ή ή      

 

0Ax By Cz D     ABCD  

 PX  ί ά       0x D   D  

PY  ί ά Y      0y D   D  

PZ  ί ά       0z D   D  

S  

 

ί ή ή      2 2 2 2( ') ( ') ( ') 0x x y y z z R        ' ' 'x y z R

 
SO  

 

(0, 0, 0)ί έ      2 2 2 2 0x y z R     R  

SX  ί ά X      2 2 2 2( ') 0x x y z R      'x R  

 SY  ί ά       2 2 2 2( ') 0x y y z R      'y R  

SZ  ί ά       2 2 2 2( ') 0x y z z R      'z R  

/C X  

 

ύ ά    

 

2 2 2( ') ( ') 0y y z z R      ' 'y z R  

/C Y  ύ ά    

 

2 2 2( ') ( ') 0x x z z R      ' 'x z R  

/C Z  ύ ά    

 

2 2 2( ') ( ') 0x x y y R      ' 'x y R  

CX  ύ ά      2 2 2 0y z R    R  

CY  ύ ά      2 2 2 0x z R    R  

CZ  ύ ά      2 2 2 0x y R    R  

Πίλαθαο 7.1: Οη θπξηόηεξεο επηθάλεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ θαζνξηζκό θειηώλ ζην αξρείν εηζόδνπ 

MCNP [24]. 

 

 

5. Κελή γξακκή 

6. θαζνξηζκφο ηεο πεγήο θαη ησλ πιηθψλ θαζψο θαη νδεγίεο γηα ηνπο αληρλεπηέο (tallies) θαη 

ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ραξαθηεξηζηηθά πεγήο 

Σν κέξνο ηνπ αξρείνπ εηζφδνπ MCNP πνπ πεξηγξάθεη ην θάζκα, εθηφο απφ ηελ 

ελεξγεηαθή θαηαλνκή πηζαλφηεηαο (ελέξγεηα θαη θίιηξν δέζκεο) πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο 
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γηα ηελ γσλία, ηελ θαηεχζπλζε ηεο δέζκεο θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πεδίνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

νκνηψκαηνο. 

Ζ θάξηα πνπ πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεγήο πιεξνθνξηψλ 

νλνκάδεηαη θάξηα θαζνξηζκνχ πεγψλ (SDEF source specification card). Ζ SDEF θάξηα 

πεξηέρεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεγήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην εθάζηνηε 

πξφβιεµα (Πίλαθαο 7.2).  

 Ο θψδηθαο MCNP θαζνξίδεη ηνλ ελαξθηήξην αξηζκφ ηνπ θειηνχ γηα κία ζεκεηαθή 

ηζνηξνπηθή πεγή, επνκέλσο ε θαηαρψξεζε ηνπ CEL δελ είλαη πάληα απαξαίηεηε.  

 

ΔΝΣΟΛΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΝΑΡΚΣΗΡΙΑ ΣΙΜΗ 

 POS  

 

 xyz  

ζπληεηαγκέλεο πεγήο 

0 0 0 

 CEL  

 

Αξηζκόο θειηνύ πνπ μεθηλάεη 

ε δηαδηθαζία 

------------------------------- 

 ERG  

 

Αξρηθή ελέξγεηα  14 MeV 

            WGT  Αξρηθό εηδηθό βάξνο 1 

 TME  

 

Χξόλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

0 

 PAR  

 

Είδνο πεγήο 1 γηα N,NP,NPE 

2 γηα P,PE 

3 γηα E 

Πίλαθαο 7.2: Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πεγήο [23]. 

 

Αληρλεπηέο (tallies) 

Οη παξάµεηξνη αληρλεπηψλ (tally, πιεζ. tallies) θαζνξίδνληαη απφ ηηο θάξηεο ησλ 

αληρλεπηψλ (tally cards). Oη θάξηεο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηη αθξηβψο 

ζέιεη ν ρξήζηεο λα κάζεη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Monte Carlo, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηελ 

θπθινθνξία ζε κία επηθάλεηα ή ηελ ξνή ζε έλα ζεκείν. Ο ρξήζηεο «δεηάεη» απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο κε κία ή πεξηζζφηεξεο θάξηεο αληρλεπηψλ (tally card) [23]. 

Ο θψδηθαο MCNP δηαζέηεη 6 θαζνξηζµέλα tallies λεηξνλίσλ, 6 θσηνλίσλ θαη 4 

ειεθηξνλίσλ, φια θαλνληθνπνηεµέλα αλά αξρηθφ ζσµάηην, εθηφο θαη αλ ν ρξήζηεο επηζπκεί 

λα ην αιιάμεη απηφ (ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ππνξνπηίλα TALLYX). Σα tallies ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ην είδνο ηνπ αληρλεπηή θαη ηνλ ηχπν ηνπ ζσµαηηδίνπ. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο 
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αξηζκνχο 1,2,4,5,6,7,8 ή πνιιαπιάζηα ηνπ 10. Ο θαζνξηζκφο ηνπ ζσκαηηδίνπ δίλεηαη κε ηα 

ζχκβνια :Ν ή :P ή :E (ή Ν,Ρ κφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ tally 6 ή Ρ,Δ κφλν ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ tally 8). Με απηφλ ηνλ ηξφπν µπνξνχµε λα έρνπµε φζα απφ ηα βαζηθά tallies ρξεηάδνληαη 

γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήµαηνο (Πίλαθαο 7.3). Ο αξηζκφο ηνπ θάζε tally δελ πξέπεη λα 

μεπεξλάεη ηα 3 ςεθία [23,26]. 

 

Κάξηα αληρλεπηή 

(tally card) 

Πεξηγξαθή 

αληρλεπηή (tally) 

 

Moλάδεο 

 

Δλαιιαθηηθέο 

Μνλάδεο 

 

F1:N ή F1:P ή F1:E 

 

θνξηίν δηα µέζνπ 

επηθαλείαο 

ζσκαηίδην MeV 

F2:N ή F2:P ή F2:E ξνή µέζνπ επηθαλείαο ζσκαηίδην /cm
2
 MeV/cm

2 

F4:N ή F4:P ή F4:E 

 

εθηίµεζε δηαδξνµήο 

ξνήο µέζσ θειηνχ 

ζσκαηίδην /cm
2
 MeV/cm

2
 

F5a:N ή F5a:P\ ξνή ζε έλα ζεµείν ζσκαηίδην /cm
2
 MeV/cm

2
 

F6:N ή F6:N,P ήF6:P 

 

Μεζε ελαπνηηζέκελε 

ελέξγεηα αλά θειί 

MeV/g jerks/g 

F7:N 

 

Μέζε ελαπνηηζέκελε 

ελέξγεηα ζράζεο αλά 

θειί 

MeV/g jerks/g 

F8:P ή F8:E ή F8:P,E 

 

πλεηζθνξά ελέξγεηαο 

παικψλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζε 

έλαλ αληρλεπηή 

παικφο MeV 

 

 

Δλαπφζεζε θνξηίνπ θνξηίν N/A 

Πίλαθαο 7.2: Αληρλεπηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ θαζνξηζκό θαξηώλ αλίρλεπζεο[23,24]. 

 

7. Οη θάξηεο απνθνπήο (problem cut off cards) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαζνξίζνπλ 

παξακέηξνπο γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηεξµαηίδεηαη ή βειηηζηνπνηείηαη ε εθηέιεζε 

ηνπ θψδηθα ΜCNP. 

8.  Ζ θάξηα δεδνµέλσλ ηνπ θελνχ ρψξνπ (void) θαζνξίδεη ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν νπνηνδήπνηε 

ζσµάηην δηαθχγεη δελ ζα πξνζνµνηψλεηαη, θαη ελψλεη φιεο ηηο κεδεληθέο ζπνπδαηφηεηεο 

(importances). 

Σα ππφινηπα δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα εηζαρζνχλ ζην αξρείν εηζφδνπ αθνξνχλ ηηο 

θάξηεο δεδνµέλσλ (data cards). Ο θψδηθαο MCNP απαηηεί έλα παξάγνληα ζπνπδαηφηεηαο 

(importance) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ είδνπο ησλ ζσκαηηδίσλ, έηζη ψζηε λα µκπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ θσηφληα, ειεθηξφληα θαη λεηξφληα. Ο παξάγνληαο 
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απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηελ εληνιή IMP: N ή P ή Δ πνπ αθνξά ην είδνο ησλ ζσκαηηδίσλ θαη 

πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 7.4. 

 

Mode N  - γηα κεηαθνξά λεηξνλίσλ 

 N P  - γηα κεηαθνξά λεηξνλίσλ θαη 

θσηνλίσλ 

P  - γηα κεηαθνξά θσηνλίσλ 

E  -γηα µεηαθνξά ειεθηξνλίσλ 

P E  -γηα µεηαθνξά ειεθηξνλίσλ θαη 

θσηνλίσλ 

N P E  - γηα κεηαθνξά λεηξνλίσλ θσηνλίσλ 

θαη ειεθηξνλίσλ 

Πίλαθαο 7.3: Παξάγνληαο ζπνπδαηόηεηαο (importance):αθνξά ην είδνο ησλ ζσκαηηδίσλ [24]. 

 

Κάξηεο πιηθνύ (material cards) 

Σα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ ζχλζεζε ησλ πιηθψλ γηα φια ηα θειηά ηνπ 

πξνβιήκαηνο βξίζθνληαη ζηηο θάξηεο πιηθνχ (material cards). Οη θαηαρσξήζεηο ησλ 

δεδνµέλσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε απηέο ηηο θάξηεο πεξηιακβάλνπλ ηα λνχθαξα ηαπηνπνίεζεο 

(ZAID) ησλ ζπζηαηηθψλ απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην εθάζηνηε ζηνηρείν ή λνπθιίδην πνπ 

πεξηγξάθεηαη, αθνινπζνχκεζα απφ ην αηνµηθφ θιάζµα (ή ην βαξπηηθφ θιάζµα) ηνπ 

ζηνηρείνπ ή ηνπ λνπθιετδίνπ, κέρξη λα αλαγξαθνχλ φια ηα ζηνηρεία ή ηα λνπθιίδηα πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ θειηψλ. Οη θαηαρσξήζεηο ησλ δεδνµέλσλ ζηηο θάξηεο 

πιηθψλ έρνπλ ηελ παξαθάησ δνµή: 

 

Mm  ZAID1 Fraction1  ZAID2 Fraction2 ….θνθ 

 

Αξρείν εμόδνπ (Output file) 

 Μεηά ηελ επηηπρή πξνζνκνίσζε, δεκηνπξγείηαη έλα αξρείν εμφδνπ (output file) ην νπνίν 

πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ MC. ην αξρείν εμφδνπ πεξηιακβάλνληαη: 

 Σν αξρείν εηζφδνπ κε αξηζκεκέλεο ηηο γξακκέο ηνπ γηα εχθνιε εχξεζε ιαζψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλσλ θαξηψλ. 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηε ζχζηαζε θαη ηελ ππθλφηεηα φισλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

θειηψλ. 

 Βηβιηνζήθεο θαη κλήκε πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην πξφγξακκα ζηελ πξνζνκνίσζε. 

 ηνηρεία κλήκεο θαη ηζηνξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο (αλά 15 ιεπηά ή 

αλά ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ηζηνξηψλ). 
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 ηαηηζηηθά ζηνηρεία αιιειεπηδξάζεσλ (είδνο, ελέξγεηα, ηξνρηά). 

 ηνηρεία αιιειεπηδξάζεσλ θαη ξνήο ζσκαηηδίσλ αλά θειί. 

 ηνηρεία ελεξγεηαθψλ δηαζηεκάησλ (energy bin) αλά αληρλεπηή tally ηχπνπ f6. 

 Απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ (statistical tests) γηα ηελ ππθλφηεηα πηζαλφηεηαο 

γηα θάζε tally μερσξηζηά. 

 Γεληθά απνηειέζκαηα γηα ην ζχλνιν ησλ αληρλεπηψλ θαη αλ απηνί έρνπλ ζπγθιίλεη ζε 

κηθξά ζθάικαηα. 

 Απνηειέζκαηα αληρλεπηψλ αλά δηαζηήκαηα ρξφλνπ πξνζνκνίσζεο ή ηζηνξηψλ 

κεκνλσκέλα 

 πλνιηθφο ρξφλνο εθηέιεζεο πξνζνκνίσζεο θαη ζπλνιηθφο αξηζκφο ηζηνξηψλ πνπ 

αμηνινγήζεθαλ. 

Εθηίκεζε ηνπ ζθάικαηνο Monte Carlo 

Οη αληρλεπηέο ηνπ θψδηθα MCNP είλαη θαλνληθνπνηεκέλνη αλά αξρηθφ ζσκάηην θαη 

εκθαλίδνληαη ζην αξρείν εμφδνπ (output) ζπλνδεπφκελνη απφ δεχηεξν αξηζκφ, ηνλ R. Ο R 

είλαη ην ζρεηηθφ ζθάικα ηνπ αληρλεπηή (βιέπε θεθάιαην 4 ζην γεληθφ κέξνο ) θαη νη ηηκέο ηνπ 

θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 7.5. 

 

ρεηηθό θάιµα R Πνηόηεηα απνηειέζκαηνο αληρλεπηή 

0.5 – 1 Απνηέιεζµα αληρλεπηή ρσξίο αμία 

0.2 – 0.5 Πνιχ µηθξή αμία αληρλεπηή 

0.1 – 0.2 Αµθηιεγφµελνο αληρλεπηήο 

< 0.10 Γεληθά αμηφπηζην εθηφο γηα 

ζεµεηαθφ αληρλεπηή 

< 0.05 Αμηφπηζην θαη γηα ζεµεηαθφ αληρλεπηή 

Πίλαθαο 7.5: ρεηηθό ζθάικα R θαη ε εξκελεία ηνπ [23]. 

 

ην MCNP νη πνζφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ζθάικαηνο 

ππνινγίδνληαη κεηά ην ηέινο θάζε ηζηνξίαο. Γηα έλα «θαιφ» αληρλεπηή, ην R είλαη αλάινγν 

ηνπ 1/ N , φπνπ Ν ν αξηζκφο ησλ ηζηνξηψλ. Δπνκέλσο γηα λα κεησζεί ην ζθάικα ζα πξέπεη 

λα απμεζνχλ νη ηζηνξίεο [23]. 

Δλ ηνχηνηο, πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ραζεί θάπνην κνλνπάηη, δίλνληαο ιαλζαζκέλα 

απνηειέζκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ, ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα θάζε αληρλεπηή απνηειεί ε 

πνζφηεηα FOM (figure of merit- πνζφηεηα αμίαο) ε νπνία νξίδεηαη σο 
21/FOM R T φπνπ 

R είλαη ην ζρεηηθφ ζθάικα ηνπ αληρλεπηή θαη Τ ν ζπλνιηθφο ππνινγηζηηθφο ρξφλνο ηεο 

πξνζνκνίσζεο. Ζ πνζφηεηα FOM απνηειεί δείθηε αμηνπηζηίαο γηα ηνλ θάζε αληρλεπηή θαη ζα 
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πξέπεη λα παξακέλεη ζηαζεξή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο έθηνο απφ ηα πνιχ αξρηθά 

ζηάδηά ηεο. Μία εθηίκεζε ηάμεο κεγέζνπο γηα ηελ παξάκεηξν FOM είλαη 2R. Απηφ 

πξνυπνζέηεη φηη θαη ε ζηαηηζηηθή αβεβαηφηεηα ηνπ ζρεηηθνχ ζθάικαηνο είλαη ηεο ηάμεο 

απηνχ θαη ην ζρεηηθφ ζθάικα είλαη κηθξφ έλαληη ηεο κνλάδαο [23]. 

7.3 Λνγηζκηθό Bodybuilder 

 

Μαζεκαηηθέο πεξηγξαθέο αλζξσπίλνπ ζψκαηνο –καζεκαηηθά νκνηψκαηα- 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζε ππνινγηζκνχο ελαπφζεζεο δφζεσλ ζην  αλζξψπηλν ζψκα κε 

ππνινγηζηέο θαη απνηεινχλ ρξήζηκα εξγαιεία ζην ζρεδηαζκφ ζσξαθίζεσλ θαη ζηνλ 

θαζνξηζκφ δφζεσλ απφ αθηηλνδηαγλσζηηθέο ή αθηηλνζεξαπεπηηθέο πξάμεηο. Αλζξσπφκνξθα 

νκνηψκαηα είλαη επίζεο ρξήζηκα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δφζεο ζε άιια κέξε ηνπ ζψκαηνο, 

φηαλ ε δηαγλσζηηθή ή ζεξαπεπηηθή δφζε απνδίδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηνπ, θαη 

ζηελ ππξεληθή ηαηξηθή φηαλ πξφθεηηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ δφζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα φξγαλα 

ιφγσ εζσηεξηθήο αθηηλνβφιεζεο [27]. 

Σα ππάξρνληα καζεκαηηθά κνληέια αλζξσπίλνπ ζψκαηνο δηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλα 

ζσκαηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία αληαπνθξηλφκελα ζηηο κέζεο δηαζηάζεηο ελφο 

αλζξψπνπ, κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ( ειηθία, χςνο θαη βάξνο) ησλ 

δψλησλ αηφκσλ.  Ο ππνινγηζκφο ηεο δφζεο ζε έλα γεληθνχ ηχπνπ ζψκαηνο, παξά ζε έλα 

κνλαδηθφ κέζν άλζξσπν, δίλεη πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθά απνηειέζκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ,  

πξνζνκνηψζεηο κε καζεκαηηθά νκνηψκαηα γίλνληαη ζπλήζσο γηα έλα άηνκν κε κέζεο 

δηαζηάζεηο [27].  

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη λα ππνινγίζνπκε ηελ δφζε ζε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν φξγαλν, γηα παξάδεηγκα ηε δφζε ζην έκβξπν. Σα καιαθά φξγαλα, κηθξνχ 

δνζηκεηξηθνχ ελδηαθέξνληνο, δελ ρξεηάδεηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ γεσκεηξία ηνπ Monte 

Carlo, δηφηη ε χπαξμε πεξηηηήο πνιππινθφηεηαο απμάλεη ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Αθφκε θαη φηαλ ην κέγεζνο ελφο ππάξρνληνο νκνηψκαηνο είλαη επαξθέο, ε 

παξάιεηςε ή φρη ελφο νξγάλνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έλα κνηξαίν ιάζνο (fatal error) [27]. 

 ε κία πεξηγξαθή ζπλδπαζηηθήο γεσκεηξίαο, γηα παξάδεηγκα, ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε ην φξγαλν θαη ν πεξηβάιινληαο ηζηφο θαη λα εμαζθαιηζηεί φηη νη φγθνη ηνπ ρψξνπ 

νξίδνληαη θαη αλήθνπλ ζε έλα θαη κφλν έλα θειί. Αλ φιν ην ζψκα ζεσξεζεί ζαλ έλα θειί, θαη  

φια ηα νξηζκέλα φξγαλα απνθιεηζηνχλ απφ απηφ, απνδίδεηαη κία θνβεξά πνιχπινθε 

γεσκεηξία πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηνπ θψδηθα Monte 

Carlo (θαη εθφζνλ ν θψδηθαο δερηεί φια ηα παξαπάλσ ζαλ ζσζηά). Ζ επηινγή ελφο νξγάλνπ 

ζαλ πεγή θσηνλίσλ ή θάπνηαο άιιεο αθηηλνβνιίαο ή ζαλ κία πεξηνρή αληρλεπηή, γηα ηελ 



 

65 

 

νπνία ε δφζε πξέπεη λα ππνινγηζηεί, απαηηεί επίζεο  γλψζε κίαο ζπγθεθξηκέλεο ζχληαμεο 

εηζφδνπ γηα ηνλ θψδηθα κεηαθνξάο [27].  

ηελ παξνχζα κειέηε, γηα ηελ εθαξκνγή ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ Monte carlo ζε 

αθηηλνζθνπηθά θαζνδεγνχκελεο πξάμεηο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ Bodybuilder. Με ην 

ινγηζκηθφ απηφ, ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ρηίζεη έλα νκνίσκα κε ην επηζπκεηφ 

κέγεζνο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα γξάςεη έλα πνιχπινθν αξρείν εηζφδνπ ηνπ θψδηθα 

κεηαθνξάο αθηηλνβνιίαο MCNP. 

Σα αλζξσπφκνξθα κνληέια πνπ παξάγνληαη απφ ην Bodybuilder (White Rock 

Science, NM, USA) βαζίδνληαη ζηελ πεξηγξαθή, γηα δηάθνξεο ειηθίεο (λενγέλλεην, 1, 5, 10 

θαη 15 ρξφλσλ, ελήιηθαο άληξαο θαη γπλαίθα), ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ Δζληθνχ εξγαζηεξίνπ 

Oak Ridge ησλ Cristy θαη Eckerman (1980) [27-29].  

Σν ινγηζκηθφ BodyBuilder παξάγεη νκνηψκαηα ζε κία πην εμειηγκέλε κνξθή απφ 

απηή ησλ Cristy θαη Eckerman,  δηφηη ζπκπεξηιακβάλεη νηζνθάγν θαη δηαρσξίδεη ην θξαλίν 

απφ ηνλ απρέλα. Γεκηνπξγείηαη έηζη κία πην ξεαιηζηηθή εηθφλα ηνπ νηζνθάγνπ θαη ηνπ 

ζπξενεηδνχο αδέλα. Σέινο, δεκηνπξγεί μερσξηζηέο επηθάλεηεο γηα ηα άθξα δίλνληαο έηζη ζηνλ 

ρξήζηε ηελ δπλαηφηεηα αθαίξεζήο ηνπο. ηελ εηθφλα 7.3.1 θαίλνληαη ηξία ηππηθά νκνηψκαηα.  

 

Δηθόλα 7.1: Δηθνληθή αλαπαξάζηαζε καζεκαηηθώλ νκνησκάησλ BodyBuilder [27]. 



 

66 

 

  Ζ εθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ Bodybuilder πιενλεθηεί ζην φηη δεκηνπξγεί νκνηψκαηα 

ειηθίαο απφ 0 έσο 21 εηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηάζηαζεο θχεζεο. Δπηπιένλ, ν 

ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκπεξηιάβεη ή φρη, ζπγθεθξηκέλα φξγαλα ζην νκνίσκα θαη 

αθφκε λα πξνζζέζεη ιίπνο ζην ζψκα αιιάδνληαο έηζη ην δείθηε κάδαο ζψκαηνο ηνπ 

νκνηψκαηνο (Δηθφλεο 7.3.2-7.3.3).  

 

 

 

Δηθόλα 7.2: Παξαζπξηθό πεξηβάιινλ BodyBuilder. Γπλαηόηεηα επηινγήο νξγάλσλ, ειηθίαο θαη θύινπ [27]. 

 

 

Δηθόλα 7.3: Παξάζπξν θαζνξηζκνύ ιίπνπο[27]. 
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7.4 Λνγηζκηθό απεηθόληζεο γεσκεηξίαο MCNP (VISED) 

 

Ζ δεκηνπξγία ελφο MCNP input file είλαη κία θνπηαζηηθή, θαη κε πνιιά ελδερφκελα 

ιάζε, δηαδηθαζία θαζψο απαηηεί επίπνλε πεξηγξαθή ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

γεσκεηξία ηεο πεγήο, ησλ αληρλεπηψλ θηι, θαη ηεο βειηηζηνπνίεζήο ηνπο.                                                        

Έλα αξρείν εηζφδνπ κπνξεί λα πεξηέρεη ρηιηάδεο γξακκέο θψδηθα, κε απνηέιεζκα κφιηο 

δεκηνπξγεζεί, λα ρξεηάδεηαη αξθεηφο πξφζζεηνο ρξφλνο γηα ηελ ζρεδίαζε θαη ηε δνθηκαζία 

ηεο γεσκεηξίαο θαζψο θαη γηα ηελ δηφξζσζε πηζαλψλ ιαζψλ [30]. 

 Σν ινγηζκηθφ Visual editor, αλαπηχρζεθε γηα λα θάλεη πην εχθνιε ηελ δεκηνπξγία 

ελφο αξρείνπ εηζφδνπ MCNP. Δλψ ε θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία αξρείσλ 

εηζφδνπ, ε ζχλδεζε ηνπ κε ηελ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο γεσκεηξίαο ηνπ MCNP θψδηθα 

είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή [30].  

 ηελ παξνχζα κειέηε, γηα ηελ απεηθφληζε θαη ηνλ ηειηθφ έιεγρν ησλ θειηψλ θαη ησλ 

επηθαλεηψλ ζε θάζε καζεκαηηθφ νκνίσκα πνπ παξάρζεθε, ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα 

MCNP Visual Editor (VISED) 4C2 Release 2002. Σν Visual Editor επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα 

παξάγεη θαη λα κνξθνπνηεί ηελ εηθφλα εχθνια θαη λα θαζνξίδεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ 

νκνηψκαηνο. Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηνξζψλεη αξρεία εηζφδνπ MCNP 

σο πξνο ηα θειηά, ηηο επηθάλεηεο, ηηο πεγέο θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. ηηο 

ηθαλφηεηεο απηνχ ηνπ ινγηζκηθνχ πεξηιακβάλεηαη θαη ε 2-D θαη 3-D απεηθφληζε ησλ 

νκνησκάησλ ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν XY,XZ,YZ θηι [30].   

7.5  Λνγηζκηθό Παξαγσγήο Φαζκάησλ Αθηηλώλ Υ 

 

Ο θψδηθαο MCNP απαηηεί πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεγή απφ ηελ νπνία πξφθεηηαη λα 

αθηηλνβνιεζεί ε γεσκεηξία ηνπ πξνβιήκαηνο. ηελ παξνχζα εξγαζία ην θάζκα ησλ αθηηλψλ 

Υ παξάρζεθε κε ηε κέζνδν Nowotny [31]. 

 Ζ κέζνδνο απηή παξάγεη θάζκαηα αθηηλψλ Υ απφ 30 έσο 140 kV, γηα δηαθνξεηηθή 

γσλία αλφδνπ, απφζηαζε ιπρλίαο-εηζφδνπ δέξκαηνο θαη δηαθνξεηηθά θίιηξα Al θαη 

θπκάησζε (ripple factor) ιπρλίαο. Δπηπιένλ, ιακβάλεη ππφςε ηελ χπαξμε επηπξφζζεησλ 

θίιηξσλ (πρ Cu) θαη άιισλ πιηθψλ δηακέζνπ ηεο δέζκεο (π.ρ. έιαην ιπρλίαο) [31]. 

7.6  Λνγηζκηθό ΝRPB  

 

Γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο νξζφηεηαο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ καζεκαηηθψλ νκνησκάησλ γηα 

ηελ πξνζνκνίσζε αθηηλνζθνπηθά θαζνδεγνχκελσλ επεκβαηηθψλ πξάμεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην ινγηζκηθφ θαη SR-262 ηνπ Δζληθνχ Ραδηνινγηθνχ πκβνπιίνπ Πξνζηαζίαο ηεο Μεγάιεο 
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Βξεηαλίαο (ΝRPB) ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε ην 1995 γηα εθηίκεζε ηεο ελεξγνχ δφζεο απφ 

ζπλήζεηο αθηηλνδηαγλσζηηθέο πξνβνιέο ζε παηδηά θαη ελήιηθεο [32].  

Ζ ελεξγφο δφζε ππνινγίδεηαη κέζσ κεηξήζεσλ δφζεσλ εηζφδνπ (ESD) ή απφ 

κεηξήζεηο ηνπ γηλνκέλνπ δφζεο-εκβαδνχ (DAP). Σα νκνηψκαηα απηά βαζίδνληαη ζηα αξρηθά 

νκνηψκαηα ησλ Cristy et al, κε θάπνηεο πξνζζήθεο ψζηε λα πεξηέρνπλ φια ηα απαξαίηεηα 

φξγαλα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγνχο δφζεο [32]. Δμεηάζεηο κε πνιχ κηθξέο δφζεηο ή κε 

κεγάιε πνιππινθφηεηα δελ πξνζνκνηάδνληαη απφ ηα ινγηζκηθά ηνπ NRPB. Oη ζπληειεζηέο 

κεηαηξνπήο (conversion coefficients) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ινγηζκηθφ SR-262 

πξνέθπςαλ απφ ππνινγηζκνχο MC ζε καζεκαηηθά νκνηψκαηα παηδηψλ θαη ελειίθσλ. Οη 

ζπληειεζηέο απηνί ππνινγίζηεθαλ γηα 6 δηαθνξεηηθέο ειηθίεο θαη γηα 72 δηαθνξεηηθά 

θάζκαηα ελεξγεηψλ αθηηλψλ-Υ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ πςειέο ηάζεηο ιπρλίαο απφ 50 έσο 120 

kVp, γηα 9 δηαθνξεηηθνχο εζκνχο ιπρληψλ (Al ή Cu). O ππνινγηζκνί πεξηιακβάλνπλ 

νπηζζνπξφζζηεο (PA), πξνζζηνπίζζηεο (AP) πιάγηεο πξνβνιέο (LAT) θαη ινμέο (Οblique) 

πξνβνιέο [32]. 

7.7 Αθηηλνζθνπηθόο εμνπιηζκόο 

 

Οη κεηξήζεηο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 

Δξγαζηήξην Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο ηνπ Σνκέα Αθηηλνινγίαο ηνπ Γεληθνχ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ, φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζπγθξφηεκα 

αθαηξεηηθνχ αγγεηνγξάθνπ Siemens Axiom Artis FA. Σν ζχζηεκα απηφ είλαη θαηάιιειν γηα 

ςεθηαθή ιήςε εηθφλσλ θαη αμηνιφγεζε γηα δηάγλσζε θαη επεκβάζεηο 

ηελ γεληθή αγγεηνγξαθία 

ηε λεπξναθηηλνινγία 

ηε γεληθή αθηηλνινγία  

ηελ αγγεηνθαξδηνγξαθία 

Καζψο θαη ζην ρεηξνπξγείν. 

 

To αθηηλνζθνπηθφ ζχζηεκα Siemens Axiom Artis FA είλαη έλα ζχζηεκα ηχπνπ C-

arm, κε αλάξηεζε δαπέδνπ, εμνπιηζκέλν κε ιπρλία θάησ απφ ηελ αθηηλνινγηθή ηξάπεδα 

ζχζηεκα απηφκαηεο έθζεζεο (ΑEC), ςεθηαθέο ιεηηνπξγίεο απεηθφληζεο, απνζήθεπζεο θαη 

απνηχπσζεο ησλ επεκβαηηθψλ εμεηάζεσλ. Δπηπιένλ, ν αγγεηνγξάθνο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

ζε ζπλερή θαη ρακεινχο ξπζκνχο (δφζεο) αθηηλνζθφπεζεο (30, 15, 7.5 pulses/sec) [33]. 

Ζ ιήςε εηθφλαο εθηειείηαη κέζσ ελφο εληζρπηή εηθφλαο θαη κίαο θάκεξαο CCD 

αθνινπζνχκελε απφ ςεθηαθή επεμεξγαζία εηθφλσλ θαη αξρεηνζέηεζε.  
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πλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη: 

 Βάζε δαπέδνπ Artis FA 

Απφζηαζε Πεγήο ηζνθέληξνπ: 750 mm 

Απφζηαζε Πεγήο – εληζρπηή εηθφλαο: 935 mm έσο 1175 mm 

Απφζηαζε Ηζνθέληξνπ – δαπέδνπ: 1060 mm 

Πεξηζηξνθή C-arm: πιεπξά θεθαιήο LAO/RAO 120ν , CRAN/CAUD 55
ν
 /45

ν
 

αξηζηεξή-δεμηά πιεπξά 45
ν
/50

ν
, ηαρχηεηα 18

ν
/sec 

Σαρχηεηα αλχςσζεο εληζρπηή εηθφλαο: 90mm/sec 

 Κιίλε αζζελή 

Όςνο θιίλεο: 775 έσο 1100 mm 

Σαρχηεηα αλχςσζεο: 20 έσο 40 mm/sec 

Κξαληαθή/νπξαία θιίζε: ± 15
ν
 

Πεξηζηξνθή θιίλεο -90
ν
 έσο 150 

ν
 

Μέγηζην βάξνο αζζελνχο 200 θηιά 

Ηζνδχλακε ηηκή ζθιήξπλζεο δέζκεο 0.3 – 0.4 mm Al ζηα 70 kV 

 χζηεκα Αλάξηεζεο Μφληηνξ ΜSS/DCS 

Δχξνο πεξηζηξνθήο 3150 mm / 300
ν
 

 Δληζρπηήο εηθφλαο SIRECON 40-4 HDR 

Μεηαιιηθή θεξακηθή θαηαζθεπή νλνκαζηηθή δηάκεηξνο 40 cm 

Δχξνο αληίζεζεο ≥ 20:1 

Αηζζεηήξαο 1024Υ1024 CCD 

Δπίπεδα κεγέζπλζεο 

I. 23-3 HDR/W κε πεδίν εηζφδνπ πεξίπνπ 23 cm 

II. 33-4 HDR/W κε πεδίν εηζφδνπ πεξίπνπ 33 cm 

III. 40-4 HDR/W κε πεδίν εηζφδνπ πεξίπνπ 40 cm 

  Eθρπηήο ΑNGIOMAT ILLUMENA 

  Λπρλία αθηηλψλ Υ Megalix CAT 125-121GW 

Σξηπινεζηηαθή 0.3, 0.6, 1.0 mm 

Γσλία αλφδνπ 12
ν
 

Δλππάξρσλ θίιηξν (Inherent filtration) 2.5 mm Al – Οιηθφο εζκφο 5.5 mm Al 

Δπηπιένλ θίιηξα (Siemens Carefilter): 0.1 – 0.9 mm Cu 

 χζηεκα κέηξεζεο γηλνκέλνπ δφζεο-εκβαδνχ (DAP) 

 Kπηίν δηαθξαγκάησλ: δηάθξαγκα ίξηδαο 3.3 ∅ cm ζην 1m 
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θελνεηδή θίιηξα: 2, δαθηπινεηδέο θίιηξν: 1 

Πεξηζηξνθή θπηίνπ δηαθξαγκάησλ ±100
ν
 

θιήξπλζε δέζκεο ≤ 0.4 mm Al ρσξίο CAREFILTER 

                 Με πξνθηιηξάξηζκα 0/0.1/0.2/0.3/0.6/0.9 m 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 8:ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

8.1 Γεσκεηξηθή ζύλζεζε αλζξσπόκνξθσλ καζεκαηηθώλ νκνησκάησλ 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ κεηαηξνπήο δφζεο (conversion factors), θαη 

θαη‟ επέθηαζε θαλνληθνπνηεκέλσλ ελεξγψλ δφζεσλ σο πξνο DAP, απφ αθηηλνζθνπηθά 

θαζνδεγνχκελεο επεκβαηηθέο πξάμεηο, θαη ηελ ζπζρέηηζή ηεο κε ην δείθηε κάδαο ζψκαηνο 

ηνπ αζζελνχο κε ηελ κέζνδν Monte Carlo, παξάρζεθαλ ηξία καζεκαηηθά νκνηψκαηα 

ελήιηθσλ αηφκσλ κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ Bodybuilder. 

Οη αθηηλνζθνπηθά θαζνδεγνχκελεο πξάμεηο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 

Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν  Ζξαθιείνπ θαη αθνξνχζαλ: α) ελδναπιηθή 

απνθαηάζηαζε αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο κε ηνπνζέηεζε κνζρεχκαηνο STENT-

GRAFT (endovascular abdominal aortic aneurysm repair, EVAR) θαη β) ελδναπιηθφ 

ρεκεηνεκβνιηζκφ επαηνθπηηαξηθνχ θαξθίλνπ (hepatic neoplasm chemoembolization (HCE)). 

Σα νκνηψκαηα αληηπξνζσπεχνπλ εξκαθξφδηηα άηνκα ειηθίαο 21 εηψλ, χςνπο 179.00 

cm θαη βάξνπο πνπ θπκαίλεηαη αλάινγα κε ην ιίπνο (0 έσο 4 cm κε βήκα 2 cm). Σν βάξνο 

(φπσο ππνινγίδεηαη απφ ην ινγηζκηθφ Bodybuilder) θαη ν αληίζηνηρνο δείθηεο κάδαο ζψκαηνο 

ζπλαξηήζεη ηνπ ιίπνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 8.1. 

 

Οκνηψκαηα Λίπνο (cm) Βάξνο (kg) Όςνο (m) ΓΜ (kg/m
2
)* 

1 0 73.54 1.79 22.95 

2 2 88.18 1.79 27.52 

3 4 104.65 1.79 32.66 

Πίλαθαο 8.1 :Γνζηκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά παξαγόκελσλ καζεκαηηθώλ νκνησκάησλ.     
 ά       

         
 

 

Κάζε νκνίσκα απνηειείηαη απφ ηξεηο κεγάιεο πεξηνρέο: 1) έλαλ ειιεηπηηθφ θχιηλδξν, 

πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνλ θνξκφ θαη ηα ρέξηα 2) δχν θφινπξνπο θψλνπο, πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηα πφδηα 3) έλαλ θπθιηθφ θχιηλδξν, ζηνλ νπνίν επηθάζεηαη έλαο 

ειιεηπηηθφο θχιηλδξνο. Ο ηειεπηαίνο θιείλεη κεξηθψο απφ έλα ειιεηςνεηδέο, αλαπαξηζηψληαο  

ηνλ απρέλα θαη ην θξαλίν. Κνληά ζηα πφδηα ηνπ αλδξηθνχ νκνηψκαηνο ππάξρεη κία κηθξή 

πξνζαξηεκέλε πεξηνρή πνπ απεηθνλίδεη ηνπο φξρεηο. Δπηπιένλ, ζηνλ θνξκφ ηνπ γπλαηθείνπ 

νκνηψκαηνο πξνζαξηψληαη δχν ειιεηςνεηδή εθπξνζσπψληαο ην γπλαηθείν ζηήζνο ε 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπ νπνίνπ ειήθζε λα πεξηιακβάλεη 50% καιαθφ ηζηφ θαη 50% ιίπνο [28]. 
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Σξείο ηχπνη ηζηψλ δηαθξίλνληαη ζηα νκνηψκαηα: ζθειεηφο, πλεχκνλαο θαη καιαθφο 

ηζηφο. ηνλ πίλαθα 8.2 δίλνληαη ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απηνί ζπληίζεληαη θαζψο θαη νη 

ππθλφηεηεο ηνπο γηα φιεο ηηο ειηθίεο ησλ νκνησκάησλ ηνπ Bodybuilder. ηελ παξνχζα 

κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε ην ελήιηθν νκνίσκα. Σα εζσηεξηθά φξγαλα ειήθζεζαλ λα είλαη 

νκνηνγελή ζηε ζχλζεζε θαη ζηελ ππθλφηεηα [28]. 

 

 

Πίνακασ 8.1: Σφνθεςη ιςτών μαθηματικών ομοιωμάτων: Στοιχεία και πυκνότητα [28].  

 

Ο καιαθφο ηζηφο αληηζηνηρήζεθε γηα ηα ελαπνκείλαληα φξγαλα ηνπ θνξκνχ, φπσο ην 

ζπξενεηδή αδέλα, ηνπο φξρεηο, ηα ζσξαθηθά φξγαλα, ην ζπθψηη θαη ηα φξγαλα ηεο ππέινπ θαη 

ηνπ θξαλίνπ. 

Σν ζθειεηηθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηα νζηά ησλ άθξσλ, ηα πιεπξά, ην θξαλίν, ηελ 

πχειν, ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε, ην νζηφ ηεο θιείδαο, ηα ηνηρψκαηα ηεο ζσξαθηθήο θνηιφηεηαο 

θαη ην νζηφ ηεο σκνπιάηεο. Ζ κάδα ηνπ ζθειεηνχ γηα ην ελήιηθν νκνίσκα είλαη 10.000 gr 

[38]. Δπίζεο, ζηνλ πίλαθα 8.3 δίλεηαη ν ελεξγφο κπειφο ησλ νζηψλ γηα θάζε κεκνλσκέλν 

νζηφ, κέξνο νζηνχ ή νκάδα νζηψλ εθθξαζκέλνο σο πξνο ην επί ηνηο εθαηφ πνζνζηφ ηνπ 

ελεξγνχ κπεινχ νζηψλ ζην ζψκα [28]. 
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Σκήκα ζθειεηνχ ηνπ νκνηψκαηνο Πνζνζηφ εξπζξνχ κπεινχ 

Skull (cranium + facial skeleton) 

 

 

6.35 

Scapulae 

 

2.17 

Clavicles 

 

0.75 

Ribs 

 

3.86 

Spine (upper portionc) 

 

6 

Pelvis 

 

16.07 

Leg bones (upper portiond) 

 

49.28 

Arm bones 

 

15.52 

Πίνακασ 8.2: Ποςοςτό ενεργοφ ερυθροφ μυελοφ των οςτών εκφραςμζνοσ ςτο ενήλικο ομοίωμα [28]. 

 

Παξαθάησ θαίλνληαη ηα φξγαλα δνζηκεηξηθνχ ελδηαθέξνληνο: 

Οκνίσκα Θέζε νξγάλνπ ξγαλν 

 Κεθάιη Δγθέθαινο, ζηεινγφλνη αδέλεο, 

νζηά θξαλίνπ 

Λαηκόο Θπξενεηδήο, ζπνλδπιηθή 

ζηήιε, νηζνθάγνο 

Άλσ Άθξα Οζηά άθξσλ 

Κνξµόο Πλεχκνλεο, θαξδηά, ζηήζνο, 

ζπνλδπιηθή ζηήιε, πιεπξά 

πθψηη, ζηνµάρη, πάγθξεαο, 

ζπιήλα, ζπνλδπιηθή ζηήιε 

Έληεξν, Μέγα έληεξν, Νεθξά, 

Δπηλεθξίδην, σνζήθε, κήηξα 

Οπξνδφρνο θχζηε, πξνζηάηεο, 

πνλδπιηθή ζηήιε 

Κάησ Άθξα Οζηά άθξσλ 

Πίλαθαο 8.3 : Όξγαλα δνζηκεηξηθνύ ελδηαθέξνληνο. Αξηζηεξά απεηθνλίδεηαη ε ζρεηηθή ζέζε απηώλ. 
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Αξθεηά φξγαλα δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ γεσκεηξία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο απφ 

ην ινγηζκηθφ Bodybuilder. ηελ παξνχζα κειέηε πξνζηέζεθαλ ν πξνζηάηεο θαη νη 

ζηεινγφλνη αδέλεο, γηα ηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγνχ δφζεο κε ηελ 

ηειεπηαία δεκνζίεπζε ηεο ICRP (Publication 103) [9].  

Ο ηχπνο ηζηνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα απηά ηα δχν θειηά ήηαλ ν καιαθφο ηζηφο. 

Γηα ην θειί ηνπ πξνζηάηε δεκηνπξγήζεθε κία επηθάλεηα ζθαίξαο, S, κε θέληξν         

         θαη αθηίλα 1,8 cm. Ο φγθνο ηνπ θειηνχ κεηξήζεθε θαη βξέζεθε ίζνο κε volume=1,6 

cm
3
.  

Σν θειί ησλ ζηεινγφλσλ αδέλσλ θαηαζθεπάζηεθε ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ησλ Cristy 

θαη Eckerman [29]. Οη ζηεινγφλνη αδέλεο ρσξίζηεθαλ ζε ηξείο θχξηνπο αδέλεο (δειαδή ηξία 

μερσξηζηά θειηά): ηελ παξσηίδα, ηνλ ππνγλάζην αδέλα θαη ηνλ ππνγιψζζην αδέλα. Οη ηξεηο 

αδέλεο παξνπζηάδνληαη ζαλ δεπγάξηα δεμί/αξηζηεξφ, θάζε έλα ζπκκεηξηθφ ζην Τ=0 θαη 

απνηεινχλ δηαθνξεηηθά θειηά. 

 

Δηθόλα 8.1: Παξσηίδα (πξάζηλν), ππνγιώζζηνο αδέλαο (θίηξηλν), ππνγλάζηνο αδέλαο (κσβ)[ 29]. 

 ηελ εηθφλα 8.1 θαίλεηαη ε πιάγηα θαη ε πίζσ άπνςε ηνπ θξαλίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ησλ ζηεινγφλσλ αδέλσλ. ηελ πιάγηα φςε, ην ζαγφλη θαη ην νζηφ ηνπ θξαλίνπ είλαη δηάθαλα, 

απνθαιχπηνληαο έηζη ηνπο εζσηεξηθνχο ζηεινγφλνπο αδέλεο. 

 

Υπνγλάζηνο αδέλαο 

 

Ο ππνγλάζηνο αδέλαο νξηνζεηείηαη απφ δχν εθαπηφκελνπο θπιίλδξνπο ζην επίπεδν 

X=0 (Τ θαηεχζπλζε). Σν αλψηαην ζεκείν ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο απνηειεί ην θέληξν ηνπο 

(ηηκή Ε). Οη θχιηλδξνη απνθφπηνληαη απφ ηελ επηθάλεηα πνπ νξίδεη ην εζσηεξηθφ νζηφ ηεο 

θάησ γλάζνπ (inner jawbone) θαη απφ έλα επίπεδν θάζεην ζηνπο θπιίλδξνπο θαζνξηζκέλν 

έηζη ψζηε λα δίλεη κήθνο θπιίλδξνπ πεξίπνπ 2 cm [29].   
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Υπνγιώζζηνο αδέλαο 

Οη ππνγιψζζηνη αδέλεο δεκηνπξγνχληαη απφ δχν θπιηλδξηθέο επηθάλεηεο κε θέληξν 

ζηελ Ε θαηεχζπλζε ζην ρακειφηεξν επίπεδν ηεο θάησ γλάζνπ θαη έρνπλ πεξίπνπ 2 cm πάρνο 

ζηελ θαηεχζπλζε απηή. Ζ άιιε επηθάλεηα πνπ νξίδεη ηνπο αδέλεο απηνχο είλαη έλαο 

ειιεηπηηθφο θχιηλδξνο ν νπνίνο ζπκπίπηεη ηνπ ειιεηπηηθνχ θπιίλδξνπ πνπ νξίδεη ην νζηφ ηεο 

έζσ επηθάλεηαο ηεο θάησ γλάζνπ αιιά έρεη αθηίλα 2 cm κηθξφηεξε θαη επίπεδα ζηα Y = -2 

cm, Y = -5.5 cm, θαη X = ±1.8 cm [29].  

 

Αδέλαο Παξσηίδαο 

Κάζε έλαο απφ ηνπο δχν αδέλεο παξσηίδαο απνηειείηαη απφ δχν δηαθνξεηηθά κέξε: 

εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ. Σν εζσηεξηθφ βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ δχν ειιεηπηηθψλ θπιίλδξσλ 

πνπ νξηνζεηνχλ ην ζαγφλη. Σν κπξνζηά κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ηκήκαηνο νξίδεηαη απφ ην 

νπίζζην ρείινο ηνπ νζηνχ ηεο γλάζνπ, ελψ ην πίζσ κέξνο ηνπ νξίδεηαη απφ ην επίπεδν Τ=1.5 

cm. Σν θάησ κέξνο ζπκπίπηεη κε ην ρακειφηεξν ρείινο ηεο γλάζνπ (jawbone).Σν χςνο ηνπο 

είλαη 4 cm [29]. 

Σν εμσηεξηθφ θνκκάηη ησλ παξσηίδσλ αδέλσλ θείηεηαη αλάκεζα ζηηο επηθάλεηεο ησλ 

ειιεηπηηθψλ θπιίλδξσλ Ε ηνπ έζσ δέξκαηνο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ jawbone θαη ζε έλα 

ειιεηπηηθφ θχιηλδξν παξάιιειν ζηνλ Υ άμνλα. Σν θέληξν ηνπ ηειεπηαίνπ θπιίλδξνπ 

βξίζθεηαη 2 cm πάλσ απφ ην ρακειφηεξν ζεκείν ηνπ jawbone ζηελ Z θαηεχζπλζε θαη ζην 

Y=0. Ζ αθηίλα ηνπ είλαη 2.3 cm (θαηεχζπλζε Z) θαη 2 cm (θαηεχζπλζε Y) [29].  

 

8.2 Δπαιήζεπζε νξζόηεηαο ζρεδηαζκνύ καζεκαηηθώλ νκνησκάησλ 

  Γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο νξζφηεηαο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ καζεκαηηθψλ νκνησκάησλ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 5 πξνζνκνηψζεηο MCNP κε θάζκα αθηηλψλ Υ 70 έσο 100 kV κε βήκα 

10 kV θαη θίιηξν 5 mm Al γηα πξνζζηνπίζζηα αθηηλνγξαθία θνηιηάο. Σν πεδίν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 30x40 cm
2
 (Δηθφλα 8.2.1) θαη ην SSD ήηαλ 75 cm ζε ζπκθσλία κε ηελ 

πξνζζηνπίζζηα πξνβνιή ηνπ NRPB. 

Σα απνηειέζµαηα ησλ δφζεσλ νξγάλσλ θαη ησλ ελεξγψλ δφζεσλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

αθηηλνγξαθίεο θνηιίαο, ζπγθξίζεθαλ µε ηηο δφζεηο νξγάλσλ θαη ηηο ελεξγέο δφζεηο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ρξήζε ηνπ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπ ινγηζµηθνχ ηνπ NRPB γηα ελήιηθεο, oη 

ππνινγηζκνί ηνπ νπνίνπ έρνπλ επίζεο πξνθχςεη µε ρξήζε ππνινγηζηηθψλ ηερληθψλ MC. Ζ 

ζχγθξηζε αθνξά κφλν ην νκνίσκα κε ΓΜ ίζν κε 22,9 kg/m
2 

, αθνχ ην ινγηζκηθφ NRPB 

πεξηιακβάλεη πξνζνκνηψζεηο αθηηλνγξαθηθψλ εμεηάζεσλ κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

νκνίσκα.  
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Δηθόλα 8.2: Οξηζκόο πεδίνπ αθηηλνβόιεζεο ζύκθσλα κε NRPB [32]. 

 

8.3 Πξνζνκνίσζε αθηηλνζθνπηθά θαζνδεγνύκελνπ ρεκεηνεκβνιηζκνύ 

ήπαηνο 

8.3.1 Υεκεηνεκβνιηζκόο ήπαηνο 

 

Ο επαηνθπηηαξηθφο θαξθίλνο φπσο θαη ηα κεηαζηαηηθά λενπιάζκαηα ηνπ ήπαηνο 

απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εληνπηδφκελσλ, ζην ήπαξ, λενπιαζκάησλ. Ζ πξφγλσζε 

ακθνηέξσλ παξακέλεη πησρή, θαη ην γεγνλφο απηφ έρεη απνηειέζεη πξφθιεζε γηα ην 

εξεπλεηηθφ αιιά θαη ην θιηληθφ ελδηαθέξνλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ πνπ θαινχληαη λα 

δηαγλψζνπλ θαη λα ζεξαπεχζνπλ επαηηθά λενπιάζκαηα. Δθηφο ησλ επαηηθψλ φγθσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη ρεηξνπξγηθά εμαηξέζηκνη, πνιιέο είλαη νη πεξηπηψζεηο θαξθίλσλ ηνπ ήπαηνο 

πνπ ζεσξνχληαη αλεγρείξεηεο. ηα πιένλ αλεγρείξεηα επαηηθά λενπιάζκαηα έλα κέξνο ηνπ 

πξσηνθφιινπ ελαιιαθηηθήο ζεξαπείαο κπνξεί λα θέξεη εηο πέξαο ε Δπεκβαηηθή αθηηλνινγία 

[34]. 

Ο φξνο απεηθνληζηηθά θαζνδεγνχκελε ελδναπιηθή ζεξαπεία θαξθίλνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ ελδναπιηθή απφζεζε ζεξαπεπηηθψλ παξαγφλησλ κε ρξήζε θαζεηήξσλ θαη 

αθηηλνζθνπηθψλ κεζφδσλ. ήκεξα, κία κεγάιε πνηθηιία ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ θαξκάθσλ θαη 

ζσκαηηδίσλ εκβνιηζκνχ ρνξεγνχληαη κέζσ ησλ θιεβψλ πνπ ηξνθνδνηνχλ ηνλ φγθν κε ζθνπφ 

ηελ κείσζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ. Ζ ζεξαπεία απηή είλαη 

εληνπηζκέλε ζπγθεληξψλνληαο ην ρεκεηνζεξαπεπηηθφ αθξηβψο ζηελ πεξηνρή ηνπ φγθνπ 

(Δηθφλεο 8.3, 8.4) [35]. 
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Εικόνα 8.3: Απεικόνιςη ενδοαυλικά καθοδηγοφμενου χημειοεμβολιςμοφ ήπατοσ [36]. 

 

Εικόνα 8.4: Χορήγηςη μικροςφαιριδίων κατά την διάρκεια θεραπείασ καρκίνου του ήπατοσ με ενδοαυλικό 
χημειοεμβολιςμό [36]. 

 

Ο ρεκεηνεκβνιηζκφο αλαθέξεηαη ζηελ κεηαθνξά πςειήο δφζεο ρεκεηνζεξαπεπηηθνχ 

θαξκάθνπ, πνπ θαηαζηξέθεη ηνλ θαξθίλν ( ρεκεηνζεξαπεία ) άκεζα ζην φξγαλν, ελψ ζηεξεί 

απφ ηνλ φγθν ηελ αηκαηηθή παξνρή κε απφθξαμε ή εκβνιηζκφ ησλ αξηεξηψλ πνπ αηκαηψλνπλ 

ηνλ φγθν κε ζθνπφ ηελ αχμεζε πηζαλφηεηαο λέθξσζήο ηνπ [36]. 

πλνπηηθά ε ηερληθή ηεο επεκβαηηθήο αθηηλνινγίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαξθίλνπ ηνπ ήπαηνο έρεη σο εμήο: Έλαο θαζεηήξαο Foley ηνπνζεηείηαη γηα ηελ έθρπζε 

ζθηαγξαθηθνχ. Αθνινπζεί αγγεηνγξαθία ήπαηνο κε ρξήζε θαζεηήξα ηχπνπ 5-French γηα ηελ 

απεηθφληζε ηεο αλαηνκίαο ηνπ νξγάλνπ. Έλαο νκναμνληθφο κηθξνθαζεηήξαο νδεγείηαη 

αθξηβψο ζηνλ φγθν φπνπ θαη εθρχλεηαη ην ρεκεηνζεξαπεπηηθφ δηάιιεηκα. Αθνινπζεί κία ή 

θαη παξαπάλσ ιήςεηο αθαηξεηηθήο αγγεηνγξαθίαο ήπαηνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο αηκάησζεο ηνπ 

φγθνπ[37]. 

  Υξεζηκνπνηψληαο ηελ απεηθφληζε γηα θαζνδήγεζε, ν επεκβαηηθφο αθηηλνιφγνο 

εηζάγεη κηθξνζθνπηθφ θαζεηήξα δηακέζνπ ηεο κεξηαίαο αξηεξίαο ζηε βνπβσληθή πεξηνρή θαη 

ηνλ πξνσζεί ζηα αγγεία πνπ παξέρνπλ αηκάησζε ζηνλ φγθν. Οη εκβνιηθνί παξάγνληεο 
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δηαηεξνχλ ην ρεκεηνζεξαπεπηηθφ θάξκαθν εληφο ηνπ φγθνπ, απνθφπηνληαο ηε δπλαηφηεηα 

ξνήο ηνπ πξνο άιιεο πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο. Απηφ επηηξέπεη ηε ρξεζηκνπνίεζε πςειφηεξεο 

δφζεο ρεκεηνζεξαπεπηηθνχ θαξκάθνπ, θαζψο κηθξφηεξε πνζφηεηα θαξκάθνπ κπνξεί λα 

θπθινθνξήζεη πξνο ηα πγηή θχηηαξα ζην ζψκα. Ο ρεκεηνεκβνιηζκφο ζπλήζσο πεξηιακβάλεη 

λνζειεία γηα δχν έσο ηέζζεξηο εκέξεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηελ δηαδηθαζίαο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ αξθεηέο ςεθηαθέο ιήςεηο κε ρξήζε ζθηαγξαθηθνχ γηα παξαθνινχζεζε 

ηεο πνξείαο ηεο δηαδηθαζίαο, δειαδή γηα ην αλ ν φγθνο αηκαηψλεηαη ή φρη.  

Ο ρεκεηνεκβνιηζκφο ζπληζηά παξεγνξεηηθή θαη φρη ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε. Μπνξεί λα 

είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξσηνπαζψλ θαξθίλσλ ηνπ 

ήπαηνο, εηδηθφηεξα φηαλ ζπλδπάδεηαη κε άιιεο ζεξαπείεο. Ο ρεκεηνεκβνιηζκφο έρεη δείμεη 

πνιιά ππνζρφκελα πξψηκα απνηειέζκαηα ζε νξηζκέλνπο ηχπνπο κεηαζηαηηθνχ θαξθίλνπ 

[37].  

8.3.2 Αγγεηνγξαθηθό ζύζηεκα 

 

 Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Δξγαζηήξην Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο ηνπ 

Σνκέα Αθηηλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην ζπγθξφηεκα ηνπ αθαηξεηηθνχ αγγεηνγξάθνπ Siemens Axiom Artis FA.  

8.3.3 Μεηξήζεηο ζε αζζελείο 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε, 8 αζζελείο, πνπ έπαζραλ απφ επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλν, 

ππνβιήζεθαλ ζε ρεκεηνεκβνιηζκφ ήπαηνο (Hepatic neoplasm chemoembolization,HCE) ζην 

εξγαζηήξην αθηηλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ. 

Οη αθηηλνζθνπηθέο πξνβνιέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ: 

 Ζ δεμηά πξφζζηα ινμή πξνβνιή 60
ν
 (60

ν
 right anterior oblique – 60

ν
 RAO). 

 Ζ δεμηά πξφζζηα ινμή πξνβνιή 30
ν
 (30

ν
 right anterior oblique – 30

ν
 RAO). 

 Ζ αξηζηεξή πξφζζηα ινμή πξνβνιή 60
ν
 (60

ν
 left anterior oblique – 60

ν
 LAO). 

 Ζ αξηζηεξή πξφζζηα ινμή πξνβνιή 30
ν
 (30

ν
 left anterior oblique – 30

ν
 LAO). 

 H νπηζζν-πξφζζηα πξνβνιή (posterior anterior –PA). 

 

ε θάζε επεκβαηηθή πξάμε θαηαγξάθνληαλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

1. Ζ εκεξνκελία ηεο εμέηαζεο. 

2. Σν νλνκαηεπψλπκν θαη ην θχιν ηνπ αζζελνχο. 

3. Σν χςνο θαη ην βάξνο ηνπ αζζελνχο. 
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4. Ο δείθηεο κάδαο ζψκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε: Bάξνο/χςνο
2
. 

5. Σν φλνκα ηνπ επεκβαηηζηή πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ εμέηαζε θαη ηνπ εηδηθεπφκελνπ 

βνεζνχ ηαηξνχ – αλ ππήξρε. 

6. Σα ζηνηρεία kVp, mA (μερσξηζηά γηα fluoro θαη DSA) ηνπ κεραλήκαηνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, ν αξηζκφο ησλ αθηηλνγξαθηψλ πνπ ειήθζεζαλ θαη ηα ζηνηρεία 

απηψλ (kVp, mAs), ε κέζε απφζηαζε εζηίαο εμεηαδνκέλνπ, θαη ε κέζε δηάζηαζε ηνπ 

πεδίνπ ζηνλ εληζρπηή εηθφλαο. 

7. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο αθηηλνζθφπεζεο (fluoro) θαη ν αξηζκφο ησλ frames ηεο 

αθαηξεηηθήο αγγεηνγξαθίαο. 

8. Οη αθηηλνζθνπηθέο πξνβνιέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (LAO, RAO, PA) θαη ε γσλία 

θιίζεο ηνπ βξαρίνλα C-arm. 

9. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο αθηηλνζθφπεζεο ζε θάζε αθηηλνζθνπηθή πξνβνιή. 

10. Σν νιηθφ γηλφκελν δφζεο-εκβαδνχ DAP θαη ηα επηκέξνπο DAP (αθηηλνζθφπεζε, 

αθηηλνγξάθεζε, αθαηξεηηθή αγγεηνγξαθία) γηα θάζε πξνβνιή μερσξηζηά. 

 

8.3.4 Πξνζνκνίσζε κε θώδηθα Monte Carlo 

 

Σα ζηνηρεία θάζε εμέηαζεο HCE ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα θαζνξηζηνχλ νη κέζεο 

παξάκεηξνη εμέηαζεο (αθηηλνινγηθέο, γεσκεηξηθέο θαη ζσκαηνκεηξηθέο) γηα ηελ κεηέπεηηα 

πξνζνκνίσζε. Σν ινγηζκηθφ BodyBuilder ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαγσγή ηξηψλ 

εξκαθξφδηησλ ελήιηθσλ νκνησκάησλ. 

 

Γηα θάζε έλα απφ ηα ηξία νκνηψκαηα, πξνζνκνηψζεθαλ 5 αθηηλνζθνπηθέο πξνβνιέο 

(PA, LAO 30
o
, LAO 60

o
, RAO 30

o
, RAO 60

o
) , κε ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο κέζεο 

θαηαγξαθφκελεο ηηκέο ησλ αζζελψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε HCE (εηθφλα 8.5). 

 

Δηθόλα 8.5 : Αθηηλνζθνπηθέο πξνβνιέο αθηηλνζθνπηθά θαζνδεγνύκελνπ ρεκεηνεκβνιηζκνύ ήπαηνο. Η 

ιπρλία βξίζθεηαη θάησ από ηελ αθηηλνινγηθή ηξάπεδα θαη ν εληζρπηήο εηθόλαο πάλσ από ηνλ αζζελή. 
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Ζ απφζηαζε πεγήο-επηθάλεηαο επηιέρζεθε λα βξίζθεηαη ζε 65 cm απφ ηνλ αζζελή, 

ηηκή πνπ πξνέθπςε απφ ηηο πξαγκαηηθέο εμεηάζεηο ησλ αζζελψλ.  

Σν  κέγεζνο ηνπ πεδίνπ ζηελ επηθάλεηα εηζφδνπ ηνπ αζζελνχο ππνινγίζηεθε χζηεξα 

απφ έθζεζε θηικ ζε αθηηλνζθνπηθφ κεράλεκα θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ νκνηψκαηνο Rando. Ζ 

δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε χζηεξα απφ ζπδήηεζε κε ηνλ ζεξάπνληα επεκβαηηθφ 

αθηηλνιφγν γηα ηηο πεξηνρέο αθηηλνζθνπηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ αθνξνχζαλ 

ρεκεηνεκβνιηζκφ ήπαηνο.  

Σν πεδίν αθηηλνβνιίαο ζην νκνίσκα νξίζηεθε έηζη ψζηε λα αθηηλνβνιείηαη φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ήπαηνο. Σν θέληξν ηνπ πεδίνπ ζεσξήζεθε ην θέληξν ηνπ 

ήπαηνο ηνπ καζεκαηηθνχ νκνηψκαηνο, (x,z)=(-5, 35), κε δηαζηάζεηο 15x15 cm
2
. 

ε θάζε πξνζνκνίσζε ην γηλφκελν δφζεο-εκβαδνχ πξνζνκνηψζεθε απφ έλα 

μερσξηζηφ θειί f6 ζην θψδηθα MCNP εθηφο ηνπ δέξκαηνο, ε ηηκή ηεο δφζεο ηνπ νπνίνπ 

πνιιαπιαζηαδφηαλ κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πεδίνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ππνινγίζηεθε ην 

γηλφκελν δφζεο-εκβαδνχ DAP γηα θάζε πξνβνιή. Ζ ελεξγεηαθή απφζεζε ζε θάζε έλα απφ ηα 

φξγαλα/ηζηνχο κεηξήζεθε κε έλαλ αληρλεπηή f6 tally κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε δφζε πνπ 

θαηαγξάθεηαη λα απνηειεί δφζε πνπ ελαπνηέζεθε ζε νιφθιεξν ηνλ φγθν θάζε νξγάλνπ. Σα 

πειίθα ησλ δφζεσλ ησλ νξγάλσλ (f6 αληρλεπηέο) πξνο ην γηλφκελν DAP απνηέιεζαλ ηηο 

θαλνληθνπνηεκέλεο δφζεηο νξγάλσλ/ηζηψλ ηεο θάζε πξνζνκνίσζεο. 

Ζ θαλνληθνπνηεκέλε ελεξγφο δφζε ππνινγίζηεθε ζχκθσλα κε ηνπο ζπληειεζηέο 

βαξχηεηαο ηνπ ICRP103 [9]  κέζσ ηεο ζρέζεο:  

         

 

   

φπνπ  w ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο γηα θάζε φξγαλν ή ηζηφ. Σα φξγαλα πνπ εκθάληζαλ δφζε 

κηθξφηεξε απφ 0.001 δελ ζπλππνινγίζηεθαλ ζηελ ελεξγφ δφζε. 

Οη θαλνληθνπνηεκέλεο δφζεηο ζε φινπο ηνπο ελαπνκείλαληεο ηζηνχο (remainder 

tissues) ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγνχ δφζεο. Ζ δφζε ζηνπο κχεο 

πξνζεγγίζηεθε σο ε θαλνληθνπνηεκέλε δφζε ζηνπο ηζηνχο ρσξίο ζπληειεζηή βαξχηεηαο. Ζ 

κέζε θαλνληθνπνηεκέλε δφζε ζηελ επηθάλεηα ησλ νζηψλ απνηέιεζε ηε κέζε δφζε ζην 

ζθειεηηθφ ηζηφ [9,32]. H θαλνληθνπνηεκέλε δφζε ζηνλ κπειφ ησλ νζηψλ πξνζεγγίζηεθε απφ 

ηε δφζε ζηνλ ζθειεηφ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ιφγν ησλ καδηθψλ ζπληειεζηψλ 

απνξξφθεζεο κπεινχ θαη νζηνχ, θαζψο θαη ην πνζνζηφ ηνπ κπεινχ πνπ βξίζθεηαη ζε θάζε 

νζηφ [32,38] 
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Γηα λα εμεηαζηεί ε εμάξηεζε ησλ θαλνληθνπνηεκέλσλ δφζεσλ απφ ηελ θιίζε ηεο 

ιπρλίαο σο πξνο ηνλ αζζελή, δειαδή ηελ γσλία ησλ ινμψλ πξνβνιψλ, νη ίδηνη ππνινγηζκνί 

επαλαιήθζεθαλ γηα πξνβνιέο PA ± 10
o
, 30

o
-LAO ± 10

o
 θαη 30

o
-RAO ± 10

o
, 60

o
-LAO ± 10

o
 

θαη 60
o
-RAO ± 10

o
. 

Οη πξνζνκνηψζεηο MC έγηλαλ ζε PC-ζπκβαηφ ππνινγηζηή θαη ν κέζνο ππνινγηζηηθφο 

ρξφλνο γηα ηελ πξνζνκνίσζε θάζε πξνβνιήο ήηαλ 800 ιεπηά πεξίπνπ. Mεηά ην πέξαο ηεο 

κίαο ψξαο, φινη νη αληρλεπηέο είραλ πεξάζεη επηηπρψο φια ηνπο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο πνπ 

εθαξκφδεη ν θψδηθαο ΜCNP. Σα ζρεηηθά ζθάικαηα γηα ηνπο αληρλεπηέο δφζεο νξγάλσλ (f6 

organ dose detectors) ήηαλ κηθξφηεξα  0.01. 

8.3.5 Τπνινγηζκόο θηλδύλσλ βηνινγηθώλ ζπλεπεηώλ 

 

Ο ζηνραζηηθφο θίλδπλνο εκθάληζεο θαξθίλνπ ππνινγίζηεθε κε βάζε ηελ ελεξγφ 

δφζε θαη ηνπο ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ επηηξνπή βηνινγηθψλ ζπλεπεηψλ BEIR 

VII  (Table 12D-1) [39]. χκθσλα κε ηελ BEIR VII, ν θίλδπλνο εκθάληζεο θαξθίλνπ 

(lifetime risk attributable risk (LAR)), θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ελφο αηφκνπ πνπ έρεη 

εθηεζεί ζε 0.1 Gy πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην θχιν θαη κπνξεί λα εθηηκεζεί απφ 

ηνλ πίλαθα 8.5 [40]. Ο ππνινγηζκφο ηνπ αθηηληθνχ θηλδχλνπ ησλ αζζελψλ ππνινγίζηεθε γηα 

ηνπο ζπληειεζηέο πνπ αθνξνχλ φινπο ηνπο θαξθίλνπο. 
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Πίλαθαο 8.5: πληειεζηέο εκθάληζεο θαξθίλνπ (Lifetime attributable risk (LAR) of site-specific solid cancer 

incidence).Αξηζκόο πεξηπηώζεσλ αλά 100,000 άηνκα πνπ εθηέζεθαλ ζε δόζε 0.1 Gy [39]. 

 

 

 

8.4 Πξνζνκνίσζε Δλδναπιηθήο απνθαηάζηαζεο αλεπξύζκαηνο θνηιηαθήο 

ανξηήο 

 

8.4.1 Δλδναπιηθή απνθαηάζηαζε αλεπξύζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο 

 
Σν αλεχξπζκα θνηιηαθήο ανξηήο (abdominal aortic aneurysm (AAA)) αλαθέξεηαη 

ζηελ ηνπηθή δηάηαζε ηεο θνηιηαθήο ανξηήο ππεξβαίλνληαο ηελ θαλνληθή δηάκεηξν πάλσ απφ 

50% (θπζηνινγηθή δηάκεηξνο ζε ελήιηθα >3 cm). Πεξίπνπ ην 90% ησλ αλεπξπζκάησλ 

θνηιηαθήο ανξηήο εκθαλίδεηαη θάησ απφ ηα λεθξά, αιιά ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο εκθάληζεο 

ζην επίπεδν ησλ λεθξψλ ( 7% κε 12%)  ή θαη πάλσ απφ απηά ( εθηεηλφκελα ≤1 cm απφ ηηο 

λεθξηθέο αξηεξίεο). Πεξίπνπ ην  20% ησλ ΑΑΑ κπνξεί λα επεθηαζνχλ κέρξη θαη ηηο ιαγφληεο 

αξηεξίεο ηεο ππέινπ. 

Αλεπξχζκαηα θνηιηαθήο ανξηήο εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα ζε άηνκα κεηαμχ 65 θαη 75 

εηψλ θαη είλαη ζπρλφηεξα ζε άλδξεο θαη θαπληζηέο. Αλ θαη ε αξηεξηνζθιήξπλζε είλαη 

παξνχζα ζην 90% ησλ ΑΑΑ δελ απνηειεί πιένλ βαζηθή αηηία ηεο αζζέλεηαο. Αλσκαιίεο 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ηνίρνπο ησλ αξηεξηψλ είλαη πην πηζαλφλ λα απνηεινχλ παξάγνληα 

Δίδνο θαξθίλνπ

0 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80

Άξξελ

ηνκάρη 76 65 55 46 40 28 27 25 20 14 7

Κφινλ 336 285 241 204 173 125 122 113 94 65 30

Ήπαξ 61 50 43 36 30 22 21 19 14 8 3

Πλεχκνλαο 314 261 216 180 149 105 104 101 89 65 34

Πξνζηάηεο 93 80 67 57 48 35 35 33 26 14 5

Οπξνδφρνο θχζηε 209 177 150 127 108 79 79 76 66 47 23

Άιιν 1123 672 503 394 312 198 172 140 98 57 23

Θπξενεηδήο 115 76 50 33 21 9 3 1 0.3 0.1 0

ινη νη φγθνη 2326 1667 1325 1076 881 602 564 507 407 270 126

Λεπραηκία 237 149 120 105 96 84 84 84 82 73 48

ινη νη θαξθίλνη 2563 1816 1445 1182 977 686 648 591 489 343 174

Θήιπ

ηνκάρη 101 85 72 61 52 36 35 32 27 19 11

Κφινλ 220 187 158 134 114 82 79 73 62 45 23

Ήπαξ 28 23 20 16 14 10 10 9 7 5 2

Πλεχκνλαο 733 608 504 417 346 242 240 230 201 147 77

ηήζνο 1171 914 712 553 429 253 141 70 31 12 4

Μήηξα 50 42 36 30 26 18 16 13 9 5 2

Χνζήθε 104 87 73 60 50 34 31 25 18 11 5

Οπξνδφρνο θχζηε 212 180 152 129 109 79 78 74 64 47 24

Άιιν 1339 719 523 409 323 207 181 148 109 68 30

Θπξενεηδήο 634 419 275 178 113 41 14 4 1 0.3 0

ινη νη φγθνη 4592 3265 2525 1988 1575 1002 824 678 529 358 177

Λεπραηκία 185 112 86 76 71 63 62 62 57 51 37

ινη νη θαξθίλνη 4777 3377 2611 2064 1646 1065 886 740 586 409 214

Ζιηθία θαηά ηελ έθζεζε (έηε)
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εκθάληζεο αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο. Αλεπξχζκαηα κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε απφ 5.5 

cm ζεσξείηαη φηη πξέπεη λα δηνξζψλνληαη ρεηξνπξγηθά ή επεκβαηηθά 

Ο ζθνπφο ηεο ελδναπιηθήο απνθαηάζηαζεο θνηιηαθήο ανξηήο (EVAR) είλαη ε 

απνθπγή ηεο ξήμεο ηνπ απνθιείνληαο ηηο δηνγθσκέλεο θιέβεο απφ ηελ θπθινθνξία. Σα θχξηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο EVAR ηερληθήο έλαληη ηνπ αλνηρηνχ ρεηξνπξγείνπ είλαη κηθξφηεξνο 

θίλδπλνο ζαλάηνπ ηνπ αζζελνχο ζην ρεηξνπξγείν, κηθξφηεξε απψιεηα αίκαηνο, ιηγφηεξνο 

ρξφλνο ζηελ εληαηηθή κνλάδα, ιηγφηεξνο ρξφλνο λνζειείαο θαη γξήγνξε απνθαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπ αζζελνχο. Σν κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα είλαη ε εθηεηακέλε έθζεζε ζε αθηηλνβνιία 

ιφγσ ηεο αθηηλνζθφπεζεο θαη ησλ πνιιαπιψλ ιήςεσλ ςεθηαθψλ εηθφλσλ [37]. 

  Καηά ηε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο θνηιηαθνχ ανξηηθνχ αλεπξχζκαηνο κε 

ελδνπξφζεζε (stent graft), γίλεηαη εηζαγσγή ελφο θαζεηήξα κέζσ ηεο δεμηάο ιαγφληαο ανξηήο 

θαη νδεγείηαη κέρξη ηελ πεξηνρή ηνπ αλεπξχζκαηνο. Μέζσ ηνπ θαζεηήξα ν αθηηλνιφγνο 

ηνπνζεηεί έλα πθαζκάηηλν απιφ (κφζρεπκα-graft) αξθεηά καθξχ ψζηε λα εθηείλεηαη ζε φιε 

ηελ δηαηεηαγκέλε πεξηνρή ηεο ανξηήο. Ο απιφο απηφο ζπγθξαηείηαη ζηελ πεξηνρή απφ έλαλ 

λάξζεθα (stent) πνπ είλαη έλαο κεηαιιηθφο δηθηπσηφο ζθειεηφο. Ο λάξζεθαο (stent) αζθεί 

πίεζε κεηαμχ ηνπ κνζρεχκαηνο (graft) θαη ηεο αξηεξίαο ψζηε ην κφζρεπκα (graft) λα 

ζηεξεψλεηαη ζθηρηά ζηε ζέζε ηνπ. Σν αίκα έηζη ξέεη κέζα απφ ην κφζρεπκα θαη πξνζπεξλά 

ην αλεχξπζκα. Υσξίο ηελ πίεζε ηνπ ξένληνο αίκαηνο ην αλεχξπζκα δελ θηλδπλεχεη πηα λα 

ξαγεί (δειαδή λα ζπάζεη) θαη ηειηθά ζπξξηθλψλεηαη [37]. 

 

   

Δηθόλα 8.6: Μνζρεύκαηα Stent-graft αλαγλσξηζκέλα από ηελ FDA (U.S. Food and Drug Administration) 

γηα ζεξαπεία EVAR.  

 

 



 

84 

 

πλνπηηθά ε ελδναπιηθή απνθαηάζηαζε αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο έρεη ψο 

εμήο: Μηα βειφλα πνπ αθνινπζείηαη απφ έλα νδεγφ ζχξκα ηνπνζεηείηαη ζηε κεξηαία αξηεξία 

παξαηείλνληαο ην νδεγφ ζχξκα κέρξη ηελ ανξηή. ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη ιήςε αγγεηνγξαθίαο 

κε έθρπζε ζθηαγξαθηθνχ γηα ηελ παξαγσγή κηαο εηθφλαο ράξηε πνπ δείρλεη ηελ πνξεία γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κνζρεχκαηνο. Ο αζζελήο ιακβάλεη αληηπεθηηθή αγσγή κε επαξίλε θαη ε 

κεξηαία αξηεξία ζηελεχεη. Μέζσ κίαο κηθξήο εγθάξζηαο ηνκήο ζηε κεξηαία αξηεξία 

εηζάγεηαη έλα ζεθάξη. Σν ζεθάξη παξέρεη ην δξφκν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

κνζρεχκαηνο. Δάλ απαηηείηαη δηραισηφ κφζρεπκα, ε εηεξφπιεπξε κεξηαία αξηεξία εθηίζεηαη 

επίζεο. ηε ζπλέρεηα  ηνπνζεηείηαη έλα κπαιφλη ζε φιε ηελ πεξηνρή ηνπ κνζρεχκαηνο θαη 

επεθηείλεηαη. Δπαλεηιεκκέλεο δηαζηνιέο εληφο ηεο ελδνπξφζεζεο κε κπαιφληα, έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ απινχ κε πιήξε εκθχηεπζε ηνπ stent-graft 

εληφο ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο [37]. 

Σν θαηψηεξν ζχζηεκα ηεο ζχλδεζεο είλαη ε ζπλέρεηα ηνπ δηραζκνχ ησλ ιαγφλησλ 

αξηεξηψλ. Σν κπαιφλη είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε φιε ηελ πεξηνρή πξφζδεζεο, θαη έηζη ηα 

άγθηζηξα θάζνληαη ζην ζεκείν ηνπ δηραζκνχ. ηαλ ε ηνπνζέηεζε ηνπ κνζρεχκαηνο ηειεηψζεη 

ιακβάλεηαη κία  αγγεηνγξαθία γηα λα βεβαησζεί φηη ην κφζρεπκα έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά θαη 

φηη δελ ππάξρεη θακία απφδεημε ξνήο αίκαηνο κεηαμχ ηνπ κνζρεχκαηνο θαη ην αλεπξχζκαηνο, 

ηελ ιεγφκελε δηαξξνή πεξί ηνπ κνζρεχκαηνο ή αιιηψο endoleak. [37]  

 

 

Δηθόλα 8.7: Γηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο κνζρεύκαηνο stent-graft 
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8.4.2 Αγγεηνγξαθηθό ζύζηεκα 

 

 Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Δξγαζηήξην Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο ηνπ 

Σνκέα Αθηηλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην ζπγθξφηεκα ηνπ αθαηξεηηθνχ αγγεηνγξάθνπ Siemens Axiom Artis FA.  

8.4.3 Μεηξήζεηο ζε αζζελείο 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε, 6 αζζελείο, νη νπνίνη είραλ δηαγλσζζεί γηα αλεχξπζκα 

θνηιηαθήο ανξηήο, ππνβιήζεθαλ ζε ελδναπιηθή απνθαηάζηαζε αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο 

ανξηήο (EVAR) ζην εξγαζηήξην αθηηλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ 

Ζξαθιείνπ. 

Οη αθηηλνζθνπηθέο πξνβνιέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ: 

 Ζ δεμηά πξφζζηα ινμή πξνβνιή 60
ν
 (60

ν
 right anterior oblique – 60

ν
 RAO). 

 Ζ δεμηά πξφζζηα ινμή πξνβνιή 30
ν
 (30

ν
 right anterior oblique – 30

ν
 RAO). 

 Ζ αξηζηεξή πξφζζηα ινμή πξνβνιή 60
ν
 (60

ν
 left anterior oblique – 60

ν
 LAO). 

 Ζ αξηζηεξή πξφζζηα ινμή πξνβνιή 30
ν
 (30

ν
 left anterior oblique – 30

ν
 LAO). 

 H νπηζζν-πξφζζηα πξνβνιή (posterior anterior –PA). 

 

ε θάζε επεκβαηηθή πξάμε θαηαγξάθνληαλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

11. Ζ εκεξνκελία ηεο εμέηαζεο. 

12. Σν νλνκαηεπψλπκν θαη ην θχιν ηνπ αζζελνχο. 

13. Σν χςνο θαη ην βάξνο ηνπ αζζελνχο. 

14. Ο δείθηεο κάδαο ζψκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε: Bάξνο/χςνο
2
. 

15. Σν φλνκα ηνπ επεκβαηηζηή πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ εμέηαζε θαη ηνπ εηδηθεπφκελνπ 

βνεζνχ ηαηξνχ – αλ ππήξρε. 

16. Σα ζηνηρεία kVp, mA (μερσξηζηά γηα fluoro θαη DSA) ηνπ κεραλήκαηνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, ε κέζε απφζηαζε εζηίαο εμεηαδνκέλνπ, θαη ε κέζε δηάζηαζε 

ηνπ πεδίνπ ζηνλ εληζρπηή εηθφλαο. 

17. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο αθηηλνζθφπεζεο (fluoro) θαη ν αξηζκφο ησλ frames ηεο 

αθαηξεηηθήο αγγεηνγξαθίαο. 

18. Οη αθηηλνζθνπηθέο πξνβνιέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (LAO, RAO, PA) θαη ε γσλία 

θιίζεο ηνπ βξαρίνλα C-arm. 

19. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο αθηηλνζθφπεζεο ζε θάζε αθηηλνζθνπηθή πξνβνιή. 
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20. Σν νιηθφ γηλφκελν δφζεο-εκβαδνχ DAP θαη ηα επηκέξνπο DAP (αθηηλνζθφπεζε, 

αθηηλνγξάθεζε, αθαηξεηηθή αγγεηνγξαθία) γηα θάζε πξνβνιή μερσξηζηά. 

8.4.4 Πξνζνκνίσζε κε θώδηθα Monte Carlo 

 

Σα ζηνηρεία θάζε εμέηαζεο EVAR ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα θαζνξηζηνχλ νη κέζεο 

παξάκεηξνη εμέηαζεο (αθηηλνινγηθέο, γεσκεηξηθέο θαη ζσκαηνκεηξηθέο) γηα ηελ κεηέπεηηα 

πξνζνκνίσζε. Σν ινγηζκηθφ BodyBuilder ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαγσγή ηξηψλ 

εξκαθξφδηησλ ελήιηθσλ νκνησκάησλ. 

Γηα θάζε έλα απφ ηα ηξία νκνηψκαηα, πξνζνκνηψζεθαλ 5 αθηηλνζθνπηθέο πξνβνιέο 

(PA, LAO 30
o
, LAO 60

o
, RAO 30

o
, RAO 60

o
), κε ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο κέζεο 

θαηαγξαθφκελεο ηηκέο ησλ αζζελψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε EVAR (Δηθφλα 8.8). 

 

 

Δηθόλα 8.8: Αθηηλνζθνπηθέο πξνβνιέο ελδναπιηθήο απνθαηάζηαζεο αλεπξύζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο. Η 

ιπρλία βξίζθεηαη θάησ από ηελ αθηηλνινγηθή ηξάπεδα θαη ν εληζρπηήο εηθόλαο πάλσ από ηνλ αζζελή 

Ζ απφζηαζε πεγήο-επηθάλεηαο επηιέρζεθε λα βξίζθεηαη ζε 65 cm απφ ηνλ αζζελή, 

ηηκή πνπ πξνέθπςε απφ ηηο πξαγκαηηθέο εμεηάζεηο ησλ αζζελψλ. 

Σν  κέγεζνο ηνπ πεδίνπ ζηελ επηθάλεηα εηζφδνπ ηνπ αζζελνχο ππνινγίζηεθε χζηεξα 

απφ έθζεζε θηικ ζε αθηηλνζθνπηθφ κεράλεκα θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ νκνηψκαηνο Rando. Ζ 

δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε χζηεξα απφ ζπδήηεζε κε ηνλ ζεξάπνληα επεκβαηηθφ 

αθηηλνιφγν γηα ηηο πεξηνρέο αθηηλνζθνπηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ αθνξνχζαλ ηηο εμεηάζεηο 

EVAR.  

Λφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο ηεο θνηιηαθήο ανξηήο ζε φιν ην κήθνο ηεο θνηιηάο, ην 

πεδίν αθηηλνβφιεζεο θιηληθνχ ελδηαθέξνληνο είλαη αξθεηά επξχ. Χζηφζν, ζηελ θιηληθή 

πξάμε, ράξηλ αθηηλνπξνζηαζίαο ηνπ αζζελνχο, δελ αθηηλνβνιείηαη ηαπηφρξνλα φιε ε 

θνηιηαθή ρψξα. Γηα ηελ θαιχηεξε πξνζνκνίσζε ηεο επέκβαζεο, θαηφπηλ ζπδεηήζεσο κε ηνλ 
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ζεξάπνληα επεκβαηηθφ αθηηλνιφγν, απνθαζίζηεθε ην πεδίν λα ρσξηζηεί ζε δχν επηκέξνπο 

πεδία: ην άλσ θαη ην θάησ (UPPER θαη LOWER). Σν άλσ πεδίν εθηίλεηαη απφ ην δηάθξαγκα 

θαη κέρξη ην δηραζκφ ηεο θνηιηαθήο ανξηήο κε θέληξν ζην χςνο ηνπ L1 ζπνλδχινπ ηεο 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Σν θάησ πεδίν εθηίλεηαη απφ ην δηραζκφ κέρξη θαη ηελ πχειν κε θέληξν 

ζην χςνο ηνπ L4 ζπνλδχινπ. Καη ηα δχν πεδία έρνπλ δηαζηάζεηο 13x13 cm
2
. 

ε θάζε πξνζνκνίσζε ην γηλφκελν δφζεο-εκβαδνχ πξνζνκνηψζεθε απφ έλα 

μερσξηζηφ θειί f6 ζην θψδηθα MCNP εθηφο ηνπ δέξκαηνο, ε ηηκή ηεο δφζεο ηνπ νπνίνπ 

πνιιαπιαζηαδφηαλ κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πεδίνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ππνινγίζηεθε ην 

γηλφκελν δφζεο-εκβαδνχ DAP γηα θάζε πξνβνιή. Ζ ελεξγεηαθή απφζεζε ζε θάζε έλα απφ ηα 

φξγαλα/ηζηνχο κεηξήζεθε κε έλαλ αληρλεπηή f6 tally κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε δφζε πνπ 

θαηαγξάθεηαη λα απνηειεί δφζε πνπ ελαπνηέζεθε ζε νιφθιεξν ηνλ φγθν θάζε νξγάλνπ. Σα 

πειίθα ησλ δφζεσλ ησλ νξγάλσλ (f6 αληρλεπηέο) πξνο ην γηλφκελν DAP απνηέιεζαλ ηηο 

θαλνληθνπνηεκέλεο δφζεηο νξγάλσλ/ηζηψλ ηεο θάζε πξνζνκνίσζεο. 

Ζ θαλνληθνπνηεκέλε ελεξγφο δφζε ππνινγίζηεθε ζχκθσλα κε ηνπο ζπληειεζηέο 

βαξχηεηαο ηνπ ICRP103 [9]  κέζσ ηεο ζρέζεο:  

         

 

   

φπνπ  w ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο γηα θάζε φξγαλν ή ηζηφ. Σα φξγαλα πνπ εκθάληζαλ δφζε 

κηθξφηεξε απφ 0.001 δελ ζπλππνινγίζηεθαλ ζηελ ελεξγφ δφζε. 

Οη θαλνληθνπνηεκέλεο δφζεηο ζε φινπο ηνπο ελαπνκείλαληεο ηζηνχο (remainder 

tissues) ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγνχ δφζεο. Ζ δφζε ζηνπο κχεο 

πξνζεγγίζηεθε σο ε θαλνληθνπνηεκέλε δφζε ζηνπο ηζηνχο ρσξίο ζπληειεζηή βαξχηεηαο. Ζ 

κέζε θαλνληθνπνηεκέλε δφζε ζηελ επηθάλεηα ησλ νζηψλ απνηέιεζε ηε κέζε δφζε ζην 

ζθειεηηθφ ηζηφ [9,32]. H θαλνληθνπνηεκέλε δφζε ζηνλ κπειφ ησλ νζηψλ πξνζεγγίζηεθε απφ 

ηε δφζε ζηνλ ζθειεηφ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ιφγν ησλ καδηθψλ ζπληειεζηψλ 

απνξξφθεζεο κπεινχ θαη νζηνχ, θαζψο θαη ην πνζνζηφ ηνπ κπεινχ πνπ βξίζθεηαη ζε θάζε 

νζηφ [32,38] 

 

     

 
   
  

   

 
   
  

    

       

Γηα λα εμεηαζηεί ε εμάξηεζε ησλ θαλνληθνπνηεκέλσλ δφζεσλ απφ ηελ θιίζε ηεο 

ιπρλίαο σο πξνο ηνλ αζζελή, δειαδή ηελ γσλία ησλ ινμψλ πξνβνιψλ, νη ίδηνη ππνινγηζκνί 

επαλαιήθζεθαλ γηα πξνβνιέο PA ± 10
o
, 30

o
-LAO ± 10

o
 θαη 30

o
-RAO ± 10

o
, 60

o
-LAO ± 10

o
 

θαη 60
o
-RAO ± 10

o
. 
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Οη πξνζνκνηψζεηο MC έγηλαλ ζε PC-ζπκβαηφ ππνινγηζηή θαη ν κέζνο ππνινγηζηηθφο 

ρξφλνο γηα ηελ πξνζνκνίσζε θάζε πξνβνιήο ήηαλ 800 ιεπηά πεξίπνπ. Mεηά ην πέξαο ηεο 

κίαο ψξαο, φινη νη αληρλεπηέο είραλ πεξάζεη επηηπρψο φια ηνπο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο πνπ 

εθαξκφδεη ν θψδηθαο ΜCNP. Σα ζρεηηθά ζθάικαηα γηα ηνπο αληρλεπηέο δφζεο νξγάλσλ (f6 

organ dose detectors) ήηαλ κηθξφηεξα  0.01. 

 

8.4.5 Τπνινγηζκόο θηλδύλσλ βηνινγηθώλ ζπλεπεηώλ 

 
Ο ζηνραζηηθφο θίλδπλνο εκθάληζεο θαξθίλνπ ππνινγίζηεθε κε βάζε ηελ ελεξγφ 

δφζε θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηνλ Ακεξηθαληθφ θαη Δπξσπατθφ πιεζπζκφ 

[39]. χκθσλα κε ηελ BEIR VII, ν θίλδπλνο εκθάληζεο θαξθίλνπ (lifetime risk attributable 

risk (LAR)), θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ελφο αηφκνπ πνπ έρεη εθηεζεί ζε 0.1 Gy πνηθίιεη 

αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην θχιν θαη κπνξεί λα εθηηκεζεί απφ ηνλ πίλαθα 8.3.5.1 [40]. Ο 

ππνινγηζκφο ηνπ αθηηληθνχ θηλδχλνπ ησλ αζζελψλ ππνινγίζηεθε γηα ηνπο ζπληειεζηέο πνπ 

αθνξνχλ φινπο ηνπο θαξθίλνπο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 9: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

9.1 Δηζαγσγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαη 

ππνινγηζκψλ δφζεσλ ζε καζεκαηηθά νκνηψκαηα θαη αζζελείο αλά εμέηαζε. Δπίζεο, 

παξαηίζεληαη δχν παξαδείγκαηα ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγνχ δφζεο ζε πξαγκαηηθνχο αζζελείο, 

κε ηε κέζνδν MC. 

9.2 Απνηειέζκαηα εγθπξόηεηαο καζεκαηηθώλ νκνησκάησλ 

 

ηε ζπλέρεηα ζπγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ δίλεη ην ινγηζκηθφ NRPB κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο MCNP θαη δίλεηαη ε επί ηνηο % δηαθνξά. (Πίλαθαο 9.1). Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ NRPB αθνξνχλ κφλν ην νκνίσκα κε 22.6 kg/ m
2
, δειαδή ην νκνίσκα ζην 

νπνίν δελ έρεη πξνζηεζεί επηπιένλ ιίπνο, θαη γηα kV 70 έσο 100 κε θίιηξν 5 mm Al. 

 

 

Πίλαθαο 9.1: Δπί ηνηο εθαηό δηαθνξά θαλνληθνπνηεκέλσλ σο πξνο ESD δόζεσλ νξγάλσλ (NRPB vs MC) 

πνπ αθηηλνβνινύληαη πξσηνγελώο ζε AP αθηηλνγξαθίαο θνηιηάο. 

 

70 80 90 100

Organs

Ovaries 14.19 19.86 15.70 25.34

Testes 17.43 22.93 13.61 13.80

Lungs 21.71 19.46 8.14 12.96

Stomach 22.72 25.64 7.27 7.41

LLI 17.75 26.90 26.47 7.40

RBM 20.22 15.16 22.74 6.69

Breasts 18.32 21.61 16.51 14.75

Liver 19.38 18.24 6.87 6.08

Urinnary Bladder 13.03 17.40 11.10 9.68

Skin 12.79 10.03 10.52 10.02

Adrenals 20.67 5.17 11.37 14.49

Pancreas 17.86 18.11 8.32 26.81

Spleen 16.34 19.37 1.37 15.58

Kidneys 19.61 17.29 14.32 0.35

Small Intestine 3.28 21.73 16.58 7.02

ULI 24.53 19.35 16.70 16.12

Uterus 17.14 4.32 15.58 16.19

Gall Bladder 25.31 20.93 16.27 11.99

% διαφορά NRPB vs MC

kV
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9.3 Απνηειέζκαηα Πξνζνκνίσζεο ρεκεηνεκβνιηζκνύ ήπαηνο 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ειήθζεζαλ ππφςε 8 αζζελείο νη νπνίνη 

ππνβιήζεθαλ ζε ρεκεηνεκβνιηζκφ ήπαηνο, ζην εξγαζηήξην επεκβαηηθήο αθηηλνινγίαο ηνπ 

Παλεπ. Ννζνθ. Ζξαθιείνπ. Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ αζζελψλ απηψλ θαίλνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 9.3.1. ηνλ Πίλαθα 9.3.2 παξαηίζεηαη κία ζχλνςε ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

αγγεηνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αθηηλνζθφπεζε θαη ηελ ιήςε 

ςεθηαθψλ αθηηλνγξαθηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επεκβαηηθψλ πξάμεσλ. 

ηνλ Πίλαθα 9.3.3 δίλνληαη νη  κέζεο ηηκέο θαζψο θαη ε κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηηκή ηνπ 

γηλνκέλνπ δφζεσο επηθάλεηαο γηα αθηηλνζθφπεζε θαη ιήςε αθαηξεηηθψλ αγγεηνγξαθηψλ θαη 

ν ρξφλνο αθηηλνζθφπεζεο.  

 

Φχιν 

(Άξξελ : Θήιπ) 
5:3 

 mean max min 

Ηιηθία (έηε) 70±10 87 52 

ΓΜ (kg/cm2) 26.8±5.5 38.66 22.85 

Πίλαθαο 9.3.1: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία αζζελώλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε HCE ΓΜ: Γείθηεο κάδαο 

ζώκαηνο (Body mass index). 

 

ΠΡΟΒΟΛΔ 

 
 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ 

PA LAO30 RAO 30 LAO 60 RAO 60 

kV (fluoro) 79.6±5.9 78.8±4.2 81.2±5.3 77.8±5.4 77±2.7 

mA(fluoro) 33.2±10.2 29.2±9.3 29.9±8.6 30.5±10.1 31.3±9.8 

SSD* (cm) 66.6±4.6 65.3±5.7 63.5±6.3 62.3±2.4 65.1±4.9 

kV (DSA*) 70.6±6.4 78.1±6.5 80.3±8.5 89.5±9.4 77±2.7 

mA (DSA*) 365±126 583±146 532±89 244± 50 -- 

Pulse/sec 15 15 15 15 15 

Frames/sec 3 3 3 3 3 

Πίλαθαο 9.3.2: Παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο αγγεηνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηηο αθηηλνγξαθηθέο πξνβνιέο 

νπηζζνπξόζζηα (PA), ινμή αξηζηεξή (LAO 30), ινμή δεμηά (RAO 30), ινμή αξηζηεξή (LAO 60) θαη ινμή 

δεμηά (RAO 60) γηα ελδναπιηθό ρεκεηνεκβνιηζκό ήπαηνο. SSD: Απόζηαζε εζηίαο-δέξκαηνο (Source to Skin 

Distance), DSA ςεθηαθή αθαηξεηηθή αγγεηνγξαθία (Digital Subtraction Angiography). 
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 mean max min 

Total DAP (κGy*m2) 15168±8155 

 

 

26526 4622 

Fluoro DAP(κGy*m2) 3222±1869 

 

6005 1447 

DSA DAP(κGy*m2) 11929±7417 

 

22857 2938 

CD* (Gy) 0.942±0.530 

 

1.604 

 

0.266 

 

Fluoroscopy Time 

(minutes) 

23.2±14.04 

 

52.6 4 

Πίλαθαο 9.3.3: Μέζνο ζπλνιηθόο ρξόλνο αθηηλνζθόπεζεο θαη νη ζπλνιηθέο ηηκέο ηνπ γηλνκέλνπ DAP, CD 

ζπζζσξεπηηθή δόζε (cumulated dose) 

 

Δδψ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε ζπζζσξεπηηθή δφζε (CD cumulated dose), 

είλαη ην air kerma πνπ ζπζζσξεχεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν θαηά κήθνο ηνπ 

θεληξηθνχ άμνλα, ζε 15 cm απφζηαζε απφ ην ηζφθεληξν ηνπ αθηηλνζθνπηθνχ 

κεραλήκαηνο ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ focal spot. Αλαθέξεηαη επίζεο θαη σο επεκβαηηθφ 

ζεκείν αλαθνξάο (Interventional Reference Point, IRF) [38].  

ηνπο πίλαθεο 9.3.4 έσο 9.3.8 παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο 

δφζεο νξγάλσλ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ δείθηε κάδαο ζψκαηνο, ησλ kV θαη ησλ 

θίιηξσλ ηεο ιπρλίαο αθηηλψλ X, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηνπο ππνινγηζκνχο Monte 

Carlo γηα πξνζζηνπίζζηα (PA), ινμή αξηζηεξή LAO 30, ινμή δεμηά RAO 30, ινμή αξηζηεξή 

LAO 60 θαη ινμή δεμηά RAO 60 πξνβνιή πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο επεκβαηηθέο 

δηαδηθαζίεο ρεκεηνεκβνιηζκνχ ήπαηνο. 

Δπίζεο, ζηνπο πίλαθεο 9.3.10 έσο 9.3.12 δίλνληαη νη ζπλνιηθέο ελεξγέο δφζεηο θάζε 

πξνβνιήο γηα ηνπο ηξεηο δείθηεο κάδαο ζψκαηνο γηα άληξα θαη γπλαίθα φπσο πξνέθπςαλ απφ 

ηνπο ππνινγηζκνχο Monte Carlo. Οη ηζηνί πνπ ιακβάλνπλ πςειέο δφζεηο είλαη ε επηθάλεηα 

ηνπ δέξκαηνο ζην ζεκείν εηζφδνπ ηεο δέζκεο, νη λεθξνί, ηα επηλεθξίδηα ην ήπαξ θαη ην 

ζηνκάρη θαη ε νπξνδφρνο θχζηε.  
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Πίλαθαο 9.3.4: Καλνληθνπνηεκέλεο δόζεηο νξγάλσλ σο πξνο γηλόκελν DAP πξνζζνπίζζηαο πξνβνιήο PA γηα HCE. 

BMI (kg/m^2)

kV 90 100 90 100 90 100

Cu mm 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0

Organs

Lungs 0.0675 0.0935 0.0780 0.1047 0.0865 0.0935 0.0488 0.0707 0.0582 0.0813 0.0662 0.0726 0.0341 0.0515 0.0419 0.0609 0.0487 0.0543

Stomach 0.1786 0.2889 0.2309 0.3564 0.2783 0.3176 0.1225 0.2024 0.1628 0.2558 0.2002 0.2321 0.0813 0.1376 0.1112 0.1786 0.1387 0.1635

Colon 0.1892 0.2927 0.2356 0.3484 0.2757 0.3094 0.1281 0.2034 0.1642 0.2486 0.1961 0.2236 0.0842 0.1380 0.1112 0.1731 0.1354 0.1570

RBM 0.2138 0.3248 0.2763 0.3825 0.2965 0.3403 0.1587 0.2548 0.2121 0.3088 0.2334 0.2727 0.1122 0.1902 0.1551 0.2374 0.1751 0.2082

Breasts 0.0260 0.0427 0.0342 0.0535 0.0418 0.0481 0.0132 0.0223 0.0182 0.0292 0.0228 0.0268 0.0062 0.0109 0.0089 0.0149 0.0115 0.0140

Thyroid 0.0020 0.0036 0.0030 0.0050 0.0039 0.0046 0.0017 0.0033 0.0027 0.0043 0.0036 0.0044 0.0014 0.0023 0.0023 0.0036 0.0028 0.0038

Esophagus 0.2700 0.4215 0.3377 0.5078 0.3973 0.4496 0.1815 0.2908 0.2337 0.3588 0.2809 0.3219 0.1202 0.1961 0.1580 0.2491 0.1931 0.2254

Urinnary Bladder 0.0054 0.0099 0.0081 0.0142 0.0109 0.0137 0.0046 0.0084 0.0071 0.0122 0.0097 0.0122 0.0035 0.0068 0.0057 0.0101 0.0079 0.0099

Liver 1.3926 1.9118 1.5925 2.1180 1.7548 1.8885 0.9054 1.2944 1.0653 1.4686 1.1982 1.3082 0.5690 0.8492 0.6890 0.9890 0.7921 0.8783

Total Bone 0.7395 0.9438 0.8060 0.9990 0.8536 0.8873 0.5254 0.7075 0.5907 0.7684 0.6401 0.6763 0.3545 0.5033 0.4108 0.5621 0.4559 0.4902

Skin 0.2231 0.2344 0.2284 0.2431 0.2344 0.2366 0.2141 0.2219 0.2180 0.2269 0.2214 0.2242 0.1976 0.2047 0.2010 0.2092 0.2039 0.2063

Brain 0.0001 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002

Salivary Glands 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Ovaries 0.0323 0.0544 0.0453 0.0733 0.0576 0.0661 0.0267 0.0445 0.0370 0.0616 0.0477 0.0568 0.0201 0.0351 0.0292 0.0488 0.0385 0.0460

Testes 0.0004 0.0007 0.0007 0.0011 0.0009 0.0010 0.0003 0.0006 0.0006 0.0010 0.0008 0.0010 0.0003 0.0005 0.0005 0.0009 0.0006 0.0009

Remainder Organs

Adrenals 2.9039 3.7498 3.2093 4.0453 3.4562 3.6553 1.9284 2.6123 2.1927 2.8826 2.4120 2.5880 1.2438 1.7672 1.4511 1.9957 1.6328 1.7781

Gall Bladder 0.8766 1.3335 1.0701 1.5512 1.2311 1.3671 0.5760 0.8969 0.7212 1.0679 0.8442 0.9490 0.3674 0.5891 0.4697 0.7182 0.5598 0.6408

Heart 0.1079 0.1773 0.1418 0.2206 0.1712 0.1969 0.0799 0.1333 0.1077 0.1704 0.1328 0.1545 0.0561 0.0958 0.0780 0.1256 0.0974 0.1155

Kidneys 3.3311 4.0509 3.5759 4.2615 3.7627 3.9118 2.3076 2.9787 2.5506 3.2067 2.7442 2.8964 1.5239 2.0853 1.7365 2.3037 1.9097 2.0498

Pancreas 0.6881 1.0707 0.8568 1.2716 1.0019 1.1239 0.4583 0.7279 0.5845 0.8846 0.6963 0.7897 0.2978 0.4855 0.3886 0.6027 0.4716 0.5418

Prostate 0.0036 0.0065 0.0056 0.0095 0.0075 0.0094 0.0029 0.0054 0.0051 0.0084 0.0068 0.0086 0.0024 0.0046 0.0040 0.0069 0.0055 0.0070

Small Intestine 0.2306 0.3516 0.2850 0.4167 0.3313 0.3706 0.1611 0.2525 0.2048 0.3068 0.2433 0.2758 0.1087 0.1767 0.1427 0.2207 0.1733 0.1990

Spleen 0.1414 0.2250 0.1809 0.2714 0.2137 0.2410 0.1174 0.1896 0.1533 0.2322 0.1841 0.2089 0.0915 0.1510 0.1217 0.1891 0.1488 0.1706

Thymus 0.0174 0.0299 0.0246 0.0409 0.0314 0.0369 0.0147 0.0253 0.0209 0.0347 0.0271 0.0322 0.0108 0.0198 0.0158 0.0281 0.0212 0.0265

Uterus 0.0254 0.0450 0.0360 0.0606 0.0467 0.0556 0.0208 0.0371 0.0304 0.0509 0.0392 0.0478 0.0156 0.0290 0.0239 0.0406 0.0312 0.0380

HCE PA

ORGAN DOSE κGy/κGym^2

22.95 27.52 32.66

8070 80 70 80 70
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Πίλαθαο 9.3.5: Καλνληθνπνηεκέλεο δόζεηο νξγάλσλ σο πξνο γηλόκελν DAP αξηζηεξήο πξόζζηαο ινμήο πξνβνιήο LAO 30o γηα HCE. 

BMI (kg/m^2)

kV 90 100 90 100 90 100

Cu mm 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0

Organs

Lungs 0.0696 0.1002 0.0827 0.1146 0.0936 0.1026 0.0492 0.0743 0.0607 0.0876 0.0703 0.0784 0.0355 0.0557 0.0450 0.0676 0.0533 0.0606

Stomach 0.3377 0.5240 0.4227 0.6256 0.4968 0.5565 0.2418 0.3875 0.3124 0.4741 0.3744 0.4251 0.1753 0.2873 0.2320 0.3603 0.2821 0.3261

Colon 0.1979 0.3121 0.2527 0.3786 0.3008 0.3404 0.1317 0.2145 0.1733 0.2676 0.2109 0.2428 0.0897 0.1495 0.1207 0.1915 0.1498 0.1749

RBM 0.3139 0.4700 0.4030 0.5514 0.4317 0.4939 0.2578 0.3559 0.2964 0.4317 0.3265 0.3813 0.1574 0.2682 0.2184 0.3355 0.2472 0.2942

Breasts 0.0275 0.0455 0.0372 0.0582 0.0455 0.0536 0.0143 0.0243 0.0199 0.0324 0.0253 0.0303 0.0072 0.0127 0.0103 0.0174 0.0137 0.0165

Thyroid 0.0022 0.0041 0.0036 0.0054 0.0048 0.0056 0.0019 0.0033 0.0031 0.0050 0.0042 0.0050 0.0013 0.0024 0.0023 0.0042 0.0037 0.0039

Esophagus 0.5022 0.7438 0.6085 0.8628 0.6985 0.7713 0.3247 0.5018 0.4080 0.5992 0.4783 0.5376 0.2155 0.3446 0.2782 0.4212 0.3342 0.3807

Urinnary Bladder 0.0070 0.0129 0.0106 0.0182 0.0146 0.0182 0.0058 0.0107 0.0089 0.0157 0.0126 0.0158 0.0049 0.0088 0.0078 0.0133 0.0105 0.0134

Liver 1.0649 1.5198 1.2552 1.7313 1.4169 1.5510 0.6159 0.9280 0.7569 1.0938 0.8780 0.9798 0.3647 0.5742 0.4635 0.6990 0.5525 0.6286

Total Bone 1.0930 1.3774 1.1853 1.4525 1.2524 1.2986 0.7311 0.9874 0.8241 1.0736 0.8941 0.9451 0.4936 0.7048 0.5742 0.7890 0.6393 0.6884

Skin 0.3522 0.3614 0.3572 0.3687 0.3619 0.3661 0.3253 0.3329 0.3299 0.3388 0.3334 0.3364 0.3052 0.3132 0.3088 0.3185 0.3124 0.3152

Brain 0.0001 0.0003 0.0002 0.0004 0.0003 0.0003 0.0001 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0001 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003

Salivary Glands 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Ovaries 0.0408 0.0712 0.0572 0.0907 0.0734 0.0860 0.0325 0.0578 0.0459 0.0771 0.0604 0.0733 0.0253 0.0483 0.0382 0.0653 0.0498 0.0636

Testes 0.0006 0.0009 0.0008 0.0015 0.0014 0.0015 0.0004 0.0007 0.0008 0.0013 0.0012 0.0014 0.0003 0.0006 0.0005 0.0010 0.0010 0.0011

Remainder Organs

Adrenals 4.2374 5.4536 4.6793 5.8792 5.0493 5.3384 2.7129 3.6983 3.0953 4.1005 3.4161 3.6731 1.7623 2.5266 2.0727 2.8670 2.3312 2.5450

Extrathoracic tissue 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Gall Bladder 0.6536 1.0529 0.8444 1.2889 1.0145 1.1545 0.4210 0.6972 0.5620 0.8741 0.6844 0.7908 0.2731 0.4649 0.3714 0.5996 0.4645 0.5482

Heart 0.1352 0.2215 0.1787 0.2762 0.2175 0.2498 0.0982 0.1652 0.1340 0.2126 0.1667 0.1941 0.0718 0.1226 0.1000 0.1619 0.1257 0.1495

Kidneys 5.8172 6.9530 6.1952 7.2709 6.4956 6.7299 3.7248 4.7928 4.1122 5.1488 4.4177 4.6610 2.4165 3.2977 2.7492 3.6365 3.0230 3.2444

Pancreas 1.3622 1.9860 1.6229 2.2766 1.8428 2.0200 0.8872 1.3438 1.0916 1.5801 1.2650 1.4067 0.5899 0.9250 0.7447 1.1168 0.8808 0.9947

Prostate 0.0045 0.0079 0.0069 0.0118 0.0093 0.0125 0.0041 0.0068 0.0059 0.0107 0.0089 0.0112 0.0039 0.0065 0.0052 0.0098 0.0077 0.0107

Small Intestine 0.2715 0.4200 0.3406 0.5046 0.4014 0.4524 0.1866 0.2990 0.2420 0.3690 0.2910 0.3327 0.1301 0.2135 0.1725 0.2706 0.2117 0.2463

Spleen 0.7606 1.0566 0.8750 1.1746 0.9661 1.0363 0.6233 0.9025 0.7364 1.0253 0.8294 0.9019 0.4973 0.7466 0.6027 0.8688 0.6907 0.7640

Thymus 0.0201 0.0340 0.0282 0.0450 0.0353 0.0430 0.0156 0.0277 0.0229 0.0381 0.0296 0.0362 0.0117 0.0213 0.0184 0.0301 0.0233 0.0292

Uterus 0.0332 0.0585 0.0477 0.0779 0.0627 0.0743 0.0269 0.0479 0.0394 0.0658 0.0525 0.0632 0.0214 0.0388 0.0330 0.0546 0.0431 0.0530

HCE LAO 30 

ORGAN DOSE κGy/κGym^2

22.95 27.52 32.66

8070 80 70 80 70
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Πίλαθαο 9.3.6: Καλνληθνπνηεκέλεο δόζεηο νξγάλσλ σο πξνο γηλόκελν DAP δεμηάο πξόζζηαο ινμήο πξνβνιήο RAO 30o γηα HCE. 

BMI (kg/m^2)

kV 90 100 90 100 90 100

Cu mm 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0

Organs

Lungs 0.0374 0.0574 0.0461 0.0676 0.0535 0.0595 0.0312 0.0492 0.0393 0.0592 0.0463 0.0522 0.0246 0.0396 0.0315 0.0485 0.0376 0.0428

Stomach 0.1337 0.2273 0.1823 0.2906 0.2253 0.2625 0.0894 0.1566 0.1255 0.2062 0.1587 0.1881 0.0579 0.1035 0.0837 0.1398 0.1076 0.1294

Colon 0.1237 0.1987 0.1587 0.2431 0.1901 0.2159 0.0912 0.1514 0.1206 0.1898 0.1469 0.1693 0.0648 0.1101 0.0877 0.1403 0.1089 0.1267

RBM 0.1322 0.2012 0.1727 0.2421 0.1880 0.2180 0.1004 0.1652 0.1368 0.2050 0.1533 0.1816 0.0726 0.1267 0.1027 0.1614 0.1180 0.1423

Breasts 0.0193 0.0327 0.0263 0.0425 0.0331 0.0387 0.0097 0.0171 0.0139 0.0234 0.0180 0.0218 0.0045 0.0085 0.0070 0.0122 0.0095 0.0115

Thyroid 0.0019 0.0035 0.0030 0.0051 0.0040 0.0047 0.0016 0.0031 0.0026 0.0046 0.0036 0.0042 0.0014 0.0025 0.0024 0.0043 0.0030 0.0037

Esophagus 0.1426 0.2303 0.1846 0.2827 0.2210 0.2515 0.1013 0.1691 0.1352 0.2121 0.1650 0.1901 0.0699 0.1178 0.0950 0.1541 0.1175 0.1378

Urinnary Bladder 0.0041 0.0078 0.0066 0.0112 0.0087 0.0109 0.0034 0.0066 0.0057 0.0100 0.0080 0.0099 0.0028 0.0055 0.0048 0.0084 0.0067 0.0086

Liver 2.2840 3.0781 2.5831 3.3816 2.8283 3.0222 1.5400 2.1890 1.7939 2.4610 2.0047 2.1748 1.0180 1.5088 1.2163 1.7301 1.3848 1.5215

Total Bone 0.4385 0.5631 0.4841 0.6081 0.5195 0.5452 0.3250 0.4498 0.3731 0.5004 0.4114 0.4404 0.2290 0.3354 0.2720 0.3828 0.3068 0.3341

Skin 0.2351 0.2471 0.2419 0.2558 0.2471 0.2500 0.2243 0.2359 0.2295 0.2422 0.2339 0.2375 0.2084 0.2193 0.2129 0.2245 0.2167 0.2197

Brain 0.0001 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.0001 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002

Salivary Glands 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Ovaries 0.0230 0.0402 0.0336 0.0562 0.0429 0.0511 0.0192 0.0351 0.0283 0.0484 0.0363 0.0447 0.0156 0.0266 0.0220 0.0396 0.0312 0.0382

Testes 0.0004 0.0005 0.0005 0.0010 0.0007 0.0009 0.0003 0.0005 0.0004 0.0010 0.0008 0.0009 0.0002 0.0006 0.0005 0.0010 0.0008 0.0009

Remainder Organs

Adrenals 2.4890 3.2816 2.7783 3.5726 3.0192 3.2089 1.5969 2.2342 1.8419 2.4986 2.0478 2.2160 1.0032 1.4737 1.1898 1.6904 1.3526 1.4887

Extrathoracic tissue 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Gall Bladder 1.7653 2.6217 2.1169 3.0112 2.4130 2.6531 1.1192 1.7273 1.3784 2.0346 1.6031 1.7910 0.6889 1.1005 0.8731 1.3279 1.0337 1.1704

Heart 0.0859 0.1441 0.1153 0.1833 0.1418 0.1647 0.0655 0.1126 0.0905 0.1471 0.1132 0.1332 0.0481 0.0840 0.0678 0.1118 0.0858 0.1017

Kidneys 6.1829 7.3329 6.5586 7.6441 6.8572 7.0842 4.0056 5.1229 4.3908 5.4726 4.6995 4.9418 2.4811 3.3763 2.8041 3.6918 3.0705 3.2793

Pancreas 0.8936 1.3603 1.0956 1.5891 1.2662 1.4090 0.5562 0.8797 0.7008 1.0545 0.8279 0.9365 0.3407 0.5577 0.4425 0.6844 0.5323 0.6119

Prostate 0.0024 0.0049 0.0042 0.0068 0.0054 0.0067 0.0022 0.0041 0.0035 0.0063 0.0051 0.0064 0.0015 0.0035 0.0033 0.0053 0.0045 0.0057

Small Intestine 0.1408 0.2267 0.1820 0.2787 0.2178 0.2480 0.1064 0.1764 0.1412 0.2221 0.1720 0.1985 0.0771 0.1307 0.1045 0.1676 0.1295 0.1513

Spleen 0.0515 0.0909 0.0734 0.1230 0.0951 0.1135 0.0388 0.0705 0.0572 0.0976 0.0752 0.0914 0.0279 0.0514 0.0429 0.0731 0.0567 0.0697

Thymus 0.0142 0.0260 0.0213 0.0352 0.0267 0.0335 0.0129 0.0234 0.0194 0.0323 0.0248 0.0306 0.0101 0.0195 0.0154 0.0254 0.0209 0.0265

Uterus 0.0187 0.0335 0.0277 0.0460 0.0359 0.0439 0.0155 0.0283 0.0232 0.0397 0.0308 0.0380 0.0121 0.0224 0.0185 0.0314 0.0252 0.0305

HCERAO 30 

ORGAN DOSE κGy/κGym^2

22.95 27.52 32.66

8070 80 70 80 70
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Πίλαθαο 9.3.7: Καλνληθνπνηεκέλεο δόζεηο νξγάλσλ σο πξνο γηλόκελν DAP αξηζηεξήο πξόζζηαο ινμήο πξνβνιήο LAO 60o γηα HCE. 

BMI (kg/m^2)

kV 90 100 90 100 90 100

Cu mm 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0

Organs

Lungs 3.97E-02 5.83E-02 4.78E-02 6.74E-02 5.45E-02 5.99E-02 2.86E-02 4.41E-02 3.55E-02 5.23E-02 4.15E-02 4.64E-02 2.11E-02 3.33E-02 2.68E-02 4.05E-02 3.18E-02 3.61E-02

Stomach 1.08E+00 1.62E+00 1.31E+00 1.89E+00 1.51E+00 1.67E+00 6.88E-01 1.08E+00 8.63E-01 1.29E+00 1.01E+00 1.14E+00 4.54E-01 7.31E-01 5.84E-01 8.94E-01 6.97E-01 7.96E-01

Colon 1.40E-01 2.18E-01 1.76E-01 2.62E-01 2.08E-01 2.35E-01 9.07E-02 1.47E-01 1.18E-01 1.83E-01 1.43E-01 1.65E-01 6.16E-02 1.02E-01 8.23E-02 1.30E-01 1.02E-01 1.19E-01

RBM 1.10E-01 1.71E-01 1.46E-01 2.07E-01 1.60E-01 1.85E-01 7.39E-02 1.24E-01 1.02E-01 1.55E-01 1.15E-01 1.37E-01 5.16E-02 9.03E-02 7.36E-02 1.17E-01 8.53E-02 1.03E-01

Breasts 2.15E-02 3.59E-02 2.89E-02 4.56E-02 3.59E-02 4.15E-02 1.09E-02 1.91E-02 1.56E-02 2.56E-02 1.98E-02 2.37E-02 6.30E-03 1.11E-02 9.21E-03 1.53E-02 1.19E-02 1.45E-02

Thyroid 2.02E-03 3.65E-03 3.12E-03 5.12E-03 3.99E-03 5.08E-03 1.50E-03 2.85E-03 2.42E-03 4.43E-03 3.59E-03 4.51E-03 1.47E-03 2.72E-03 2.03E-03 3.88E-03 2.88E-03 3.70E-03

Esophagus 2.48E-01 3.79E-01 3.07E-01 4.49E-01 3.58E-01 4.00E-01 1.52E-01 2.43E-01 1.95E-01 2.97E-01 2.32E-01 2.65E-01 9.86E-02 1.61E-01 1.30E-01 2.01E-01 1.57E-01 1.81E-01

Urinnary Bladder 4.02E-03 7.55E-03 6.29E-03 1.03E-02 8.33E-03 1.02E-02 3.23E-03 5.95E-03 5.02E-03 8.54E-03 6.76E-03 8.61E-03 2.53E-03 4.66E-03 4.01E-03 7.17E-03 5.62E-03 6.94E-03

Liver 7.80E-02 1.32E-01 1.07E-01 1.72E-01 1.35E-01 1.59E-01 4.72E-02 8.25E-02 6.71E-02 1.11E-01 8.63E-02 1.04E-01 2.99E-02 5.33E-02 4.38E-02 7.31E-02 5.72E-02 6.98E-02

Total Bone 7.47E-01 9.03E-01 7.95E-01 9.36E-01 8.28E-01 8.48E-01 4.92E-01 6.47E-01 5.44E-01 6.92E-01 5.83E-01 6.11E-01 3.36E-01 4.65E-01 3.83E-01 5.11E-01 4.20E-01 4.47E-01

Skin 2.74E-01 2.84E-01 2.79E-01 2.91E-01 2.84E-01 2.88E-01 2.36E-01 2.46E-01 2.41E-01 2.52E-01 2.45E-01 2.48E-01 2.21E-01 2.30E-01 2.25E-01 2.35E-01 2.28E-01 2.31E-01

Brain 1.12E-04 2.04E-04 1.81E-04 2.91E-04 2.35E-04 2.80E-04 1.02E-04 1.84E-04 1.47E-04 2.37E-04 2.03E-04 2.56E-04 8.71E-05 1.47E-04 1.30E-04 2.00E-04 1.70E-04 1.92E-04

Salivary Glands 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

Ovaries 2.30E-02 4.11E-02 3.36E-02 5.28E-02 4.16E-02 4.88E-02 1.71E-02 3.13E-02 2.60E-02 4.26E-02 3.29E-02 4.01E-02 1.31E-02 2.36E-02 2.03E-02 3.39E-02 2.57E-02 3.20E-02

Testes 4.16E-04 5.49E-04 5.96E-04 1.05E-03 6.94E-04 1.00E-03 3.00E-04 6.36E-04 5.89E-04 9.38E-04 7.11E-04 8.68E-04 1.52E-04 4.08E-04 4.15E-04 6.02E-04 4.11E-04 7.78E-04

Remainder Organs

Adrenals 9.10E-01 1.28E+00 1.06E+00 1.44E+00 1.19E+00 1.30E+00 4.91E-01 7.35E-01 5.96E-01 8.63E-01 6.88E-01 7.69E-01 2.89E-01 4.51E-01 3.60E-01 5.42E-01 4.29E-01 4.87E-01

Extrathoracic tissue 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

Gall Bladder 1.79E-01 2.97E-01 2.38E-01 3.76E-01 2.94E-01 3.41E-01 1.07E-01 1.83E-01 1.47E-01 2.38E-01 1.84E-01 2.18E-01 6.76E-02 1.16E-01 9.48E-02 1.55E-01 1.21E-01 1.45E-01

Heart 1.09E-01 1.76E-01 1.42E-01 2.18E-01 1.71E-01 1.95E-01 7.44E-02 1.24E-01 9.96E-02 1.59E-01 1.23E-01 1.44E-01 5.30E-02 8.91E-02 7.20E-02 1.16E-01 9.04E-02 1.07E-01

Kidneys 2.01E+00 2.52E+00 2.19E+00 2.70E+00 2.34E+00 2.46E+00 1.11E+00 1.52E+00 1.27E+00 1.68E+00 1.40E+00 1.50E+00 6.51E-01 9.42E-01 7.71E-01 1.07E+00 8.70E-01 9.55E-01

Pancreas 1.25E+00 1.82E+00 1.48E+00 2.08E+00 1.68E+00 1.84E+00 7.69E-01 1.17E+00 9.44E-01 1.38E+00 1.09E+00 1.22E+00 4.97E-01 7.78E-01 6.26E-01 9.35E-01 7.37E-01 8.31E-01

Prostate 2.24E-03 3.92E-03 3.50E-03 5.96E-03 4.82E-03 5.86E-03 1.67E-03 3.39E-03 3.01E-03 4.99E-03 3.95E-03 5.05E-03 1.19E-03 2.48E-03 2.38E-03 3.67E-03 3.22E-03 3.76E-03

Small Intestine 1.53E-01 2.39E-01 1.94E-01 2.89E-01 2.30E-01 2.59E-01 1.01E-01 1.64E-01 1.32E-01 2.05E-01 1.60E-01 1.84E-01 6.95E-02 1.15E-01 9.32E-02 1.47E-01 1.15E-01 1.34E-01

Spleen 4.78E+00 6.14E+00 5.26E+00 6.57E+00 5.64E+00 5.93E+00 3.04E+00 4.17E+00 3.45E+00 4.58E+00 3.79E+00 4.06E+00 2.03E+00 2.90E+00 2.37E+00 3.26E+00 2.65E+00 2.87E+00

Thymus 1.33E-02 2.29E-02 1.90E-02 3.20E-02 2.47E-02 2.98E-02 1.11E-02 1.85E-02 1.58E-02 2.71E-02 2.09E-02 2.62E-02 8.80E-03 1.40E-02 1.24E-02 2.23E-02 1.68E-02 2.13E-02

Uterus 1.71E-02 3.01E-02 2.48E-02 4.07E-02 3.18E-02 3.81E-02 1.23E-02 2.25E-02 1.85E-02 3.17E-02 2.45E-02 2.99E-02 9.04E-03 1.63E-02 1.40E-02 2.42E-02 1.89E-02 2.31E-02

HCE LAO 60 

ORGAN DOSE κGy/κGym^2

22.95 27.52 32.66

70 80 70 80 70 80
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Πίλαθαο 9.3.8: Καλνληθνπνηεκέλεο δόζεηο νξγάλσλ σο πξνο γηλόκελν DAP αξηζηεξήο πξόζζηαο ινμήο πξνβνιήο RAO 60o γηα HCE 

BMI (kg/m^2)

kV 90 100 90 100 90 100

Cu mm 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0

Organs

Lungs 3.487E-02 5.503E-02 4.382E-02 6.592E-02 5.147E-02 5.781E-02 2.955E-02 4.784E-02 3.796E-02 5.837E-02 4.522E-02 5.136E-02 1.984E-02 3.269E-02 2.600E-02 4.072E-02 3.155E-02 3.623E-02

Stomach 1.665E-01 2.834E-01 2.281E-01 3.665E-01 2.834E-01 3.339E-01 1.057E-01 1.853E-01 1.487E-01 2.456E-01 1.896E-01 2.266E-01 5.605E-02 1.005E-01 8.175E-02 1.362E-01 1.061E-01 1.282E-01

Colon 1.084E-01 1.784E-01 1.422E-01 2.225E-01 1.723E-01 1.979E-01 8.297E-02 1.403E-01 1.116E-01 1.788E-01 1.374E-01 1.600E-01 5.184E-02 8.925E-02 7.153E-02 1.158E-01 8.943E-02 1.050E-01

RBM 1.133E-01 1.737E-01 1.489E-01 2.101E-01 1.627E-01 1.793E-01 8.493E-02 1.411E-01 1.168E-01 1.763E-01 1.316E-01 1.565E-01 5.237E-02 9.156E-02 7.465E-02 1.180E-01 8.655E-02 1.050E-01

Breasts 1.819E-02 3.118E-02 2.543E-02 4.146E-02 3.202E-02 3.768E-02 9.765E-03 1.731E-02 1.416E-02 2.417E-02 1.853E-02 2.262E-02 4.552E-03 8.389E-03 6.935E-03 1.192E-02 9.452E-03 1.137E-02

Thyroid 2.251E-03 3.777E-03 3.033E-03 5.530E-03 4.659E-03 5.225E-03 2.364E-03 3.871E-03 3.019E-03 5.253E-03 4.446E-03 5.182E-03 1.808E-03 3.043E-03 2.278E-03 4.062E-03 3.347E-03 4.020E-03

Esophagus 1.095E-01 1.832E-01 1.465E-01 2.313E-01 1.788E-01 2.068E-01 7.706E-02 1.321E-01 1.057E-01 1.692E-01 1.316E-01 1.539E-01 4.500E-02 7.851E-02 6.379E-02 1.045E-01 8.077E-02 9.630E-02

Urinnary Bladder 3.539E-03 6.689E-03 5.648E-03 1.034E-02 7.923E-03 1.027E-02 3.241E-03 5.988E-03 5.050E-03 9.096E-03 7.120E-03 9.421E-03 2.242E-03 4.222E-03 3.620E-03 6.698E-03 5.350E-03 6.906E-03

Liver 3.523E+00 4.677E+00 3.943E+00 5.089E+00 4.283E+00 4.550E+00 2.419E+00 3.393E+00 2.787E+00 3.777E+00 3.092E+00 3.336E+00 1.358E+00 1.983E+00 1.607E+00 2.257E+00 1.819E+00 1.991E+00

Total Bone 4.068E-01 5.293E-01 4.519E-01 5.741E-01 4.864E-01 4.570E-01 3.216E-01 4.505E-01 3.708E-01 5.020E-01 4.099E-01 4.397E-01 2.075E-01 3.047E-01 2.469E-01 3.487E-01 2.793E-01 3.042E-01

Skin 2.793E-01 2.934E-01 2.861E-01 3.025E-01 2.921E-01 2.955E-01 2.736E-01 2.886E-01 2.800E-01 2.961E-01 2.853E-01 2.895E-01 2.261E-01 2.380E-01 2.312E-01 2.440E-01 2.356E-01 2.389E-01

Brain 1.560E-04 2.318E-04 2.060E-04 3.349E-04 2.713E-04 3.320E-04 1.303E-04 2.089E-04 1.907E-04 3.227E-04 2.521E-04 2.790E-04 8.652E-05 1.601E-04 1.290E-04 2.152E-04 1.629E-04 2.121E-04

Salivary Glands 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00

Ovaries 2.010E-02 3.601E-02 2.928E-02 4.964E-02 3.858E-02 4.571E-02 1.691E-02 2.969E-02 2.540E-02 4.403E-02 3.347E-02 4.219E-02 1.183E-02 2.037E-02 1.882E-02 2.937E-02 2.263E-02 2.839E-02

Testes 2.687E-04 4.470E-04 4.608E-04 9.065E-04 7.910E-04 9.076E-04 1.937E-04 4.565E-04 4.479E-04 7.823E-04 6.864E-04 9.908E-04 1.260E-04 3.494E-04 3.963E-04 7.123E-04 5.711E-04 7.833E-04

Remainder Organs

Adrenals 6.375E-01 9.653E-01 7.774E-01 1.126E+00 8.907E-01 9.875E-01 4.340E-01 6.872E-01 5.480E-01 8.238E-01 6.426E-01 7.242E-01 2.510E-01 4.113E-01 3.271E-01 5.023E-01 3.866E-01 4.414E-01

Extrathoracic tissue 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00

Gall Bladder 1.347E+00 2.074E+00 1.661E+00 2.438E+00 1.926E+00 2.142E+00 8.817E-01 1.405E+00 1.115E+00 1.693E+00 1.321E+00 1.493E+00 4.813E-01 7.829E-01 6.240E-01 9.650E-01 7.528E-01 8.610E-01

Heart 7.030E-02 1.210E-01 9.687E-02 1.570E-01 1.212E-01 1.416E-01 5.521E-02 9.688E-02 7.793E-02 1.285E-01 9.878E-02 1.168E-01 3.523E-02 6.271E-02 5.106E-02 8.455E-02 6.547E-02 7.865E-02

Kidneys 2.982E+00 3.835E+00 3.290E+00 4.124E+00 3.532E+00 3.725E+00 1.827E+00 2.528E+00 2.090E+00 2.798E+00 2.308E+00 2.483E+00 9.975E-01 1.442E+00 1.174E+00 1.636E+00 1.325E+00 1.449E+00

Pancreas 6.783E-01 1.075E+00 8.582E-01 1.295E+00 1.015E+00 1.151E+00 4.156E-01 6.860E-01 5.439E-01 8.472E-01 6.577E-01 7.586E-01 2.147E-01 3.635E-01 2.886E-01 4.606E-01 3.569E-01 4.180E-01

Prostate 2.278E-03 3.806E-03 3.428E-03 6.382E-03 4.628E-03 6.435E-03 1.824E-03 3.851E-03 3.278E-03 5.931E-03 4.582E-03 5.878E-03 1.239E-03 2.527E-03 2.119E-03 4.174E-03 3.605E-03 4.596E-03

Small Intestine 1.158E-01 1.916E-01 1.535E-01 2.404E-01 1.864E-01 2.153E-01 8.885E-02 1.507E-01 1.202E-01 1.928E-01 1.489E-01 1.741E-01 5.598E-02 9.661E-02 7.777E-02 1.258E-01 9.743E-02 1.149E-01

Spleen 4.645E-02 8.313E-02 6.725E-02 1.119E-01 8.627E-02 1.051E-01 3.105E-02 5.732E-02 4.670E-02 7.988E-02 6.149E-02 7.582E-02 1.819E-02 3.344E-02 2.760E-02 4.739E-02 3.714E-02 4.659E-02

Thymus 1.455E-02 2.612E-02 2.121E-02 3.610E-02 2.787E-02 3.408E-02 1.357E-02 2.420E-02 2.006E-02 3.359E-02 2.669E-02 3.207E-02 9.143E-03 1.741E-02 1.544E-02 2.543E-02 1.932E-02 2.373E-02

Uterus 1.600E-02 2.885E-02 2.332E-02 3.956E-02 3.084E-02 3.691E-02 1.322E-02 2.438E-02 1.981E-02 3.373E-02 2.612E-02 3.244E-02 8.557E-03 1.613E-02 1.328E-02 2.259E-02 1.777E-02 2.248E-02

HCE RAO 60 

ORGAN DOSE κGy/κGym^2

22.95 27.52 32.66

70 80 70 80 70 80
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Πίλαθαο 9.3.10: Καλνληθνπνηεκέλεο ελεξγέο δόζεηο σο πξνο DAP γηα θάζε πξνβνιή HCE γηα 0 cm ιίπνο 

(ΓΜ 22.95 kg/m2). 

 

 

 

Εικόνα 9.3.11: Κανονικοποιημζνεσ ενεργζσ δόςεισ ωσ προσ DAP για κάθε προβολή HCE για 2 cm λίποσ (ΔΜΣ 
27.52 kg/m

2
). 

 

PA LAO 30 LAO 60 RAO 30 RAO 60

kV Cu(mm) gender

f 0.231 0.308 0.272 0.259 0.258

m 0.231 0.305 0.271 0.257 0.256

f 0.329 0.436 0.396 0.359 0.365

m 0.325 0.430 0.393 0.356 0.362

f 0.194 0.366 0.326 0.302 0.304

m 0.190 0.357 0.324 0.299 0.301

f 0.377 0.499 0.456 0.408 0.417

m 0.371 0.484 0.452 0.404 0.041

f 0.307 0.409 0.369 0.337 0.341

m 0.303 0.404 0.367 0.333 0.338

f 0.338 0.449 0.407 0.367 0.372

m 0.338 0.443 0.404 0.363 0.369

EFFECTIVE DOSE(κSv/κGym^2)

80

90

100

0

3

0

0

0

3

70

ΠΡΟΒΟΛΔ

ΓΜ 22.95 kg/cm^2

HCE 

PA LAO 30 LAO 60 RAO 30 RAO 60

kV Cu(mm) gender

f 0.158 0.209 0.173 0.176 0.177

m 0.156 0.206 0.172 0.174 0.176

f 0.235 0.305 0.264 0.258 0.264

m 0.231 0.300 0.262 0.255 0.261

f 0.194 0.252 0.214 0.212 0.215

m 0.191 0.248 0.212 0.210 0.213

f 0.275 0.359 0.313 0.300 0.309

m 0.270 0.353 0.310 0.297 0.305

f 0.221 0.289 0.248 0.242 0.247

m 0.217 0.284 0.246 0.239 0.245

f 0.247 0.323 0.278 0.268 0.275

m 0.242 0.317 0.275 0.265 0.272

ΓΜ 27.52 kg/cm^2

100 0

EFFECTIVE DOSE(κSv/κGym^2)

70

0

3

80

0

3

HCE ΠΡΟΒΟΛΔ

90 0
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Δηθόλα 9.3.12: Καλνληθνπνηεκέλεο ελεξγέο δόζεηο σο πξνο DAP γηα θάζε πξνβνιή HCE γηα 4 cm ιίπνο 

(ΓΜ 32.66 kg/m2). 

 

ηνλ πίλαθα 9.3.13 παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία αθηηλνβφιεζεο θαζψο θαη ην νιηθφ 

DAP γηα θάζε πξνβνιή, ησλ αζζελψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ρεκεηνεκβνιηζκφ ήπαηνο.  

 

 

Πίλαθαο 9.3.13: ηνηρεία αθηηλνβόιεζεο θαη νιηθό DAP γηα θάζε πξνβνιή ησλ αζζελώλ πνπ ππνβιήζεθαλ 

ζε ρεκεηνεκβνιηζκό ήπαηνο. *Σν DAP αλαθέξεηαη ζε νιηθό γηλόκελν δόζεο-επηθάλεηαο από fluoro θαη DSA. 

 

 

Δπίζεο ζηνλ πίλαθα 9.3.14 δίλεηαη ην ζπλνιηθφ DAP θαη ε ππνινγηδφκελε απφ ηε 

κέζνδν Monte Carlo ελεξγφ δφζε γηα θάζε αζζελή θαη ν αθηηληθφο θίλδπλνο.  

 

PA LAO 30 LAO 60 RAO 30 RAO 60

kV Cu(mm) gender

f 0.105 0.139 0.115 0.116 0.101

m 0.103 0.137 0.114 0.115 0.101

f 0.162 0.216 0.180 0.178 0.156

m 0.159 0.212 0.178 0.176 0.155

f 0.132 0.176 0.146 0.145 0.127

m 0.130 0.173 0.144 0.143 0.125

f 0.195 0.261 0.379 0.212 0.187

m 0.191 0.256 0.379 0.209 0.185

f 0.154 0.206 0.172 0.168 0.148

m 0.151 0.202 0.170 0.166 0.147

f 0.175 0.234 0.196 0.189 0.168

m 0.171 0.229 0.193 0.186 0.165

EFFECTIVE DOSE(κSv1/κGym^2)

70

0

3

HCE ΠΡΟΒΟΛΔ

ΓΜ 32.66 kg/cm^2

90 0

100 0

80

0

3

ΑΘΕΝΕΙ kV  Cu (mm) DAP* kV  Cu (mm) DAP* kV  Cu (mm) DAP* kV  Cu (mm) DAP* kV  Cu (mm) DAP* 

70 0 11893.9 80 0 6671.7 80 0 5851.2

90 0 2109.9

70 0 4817.84 80 0.3 292.16

80 0 2263.3

70 0 2818.6

80 0 4043.5

80 0.3 6331.9 80 0 8266.5 80 0 5488.6 80 0.3 130.6

80 0.3 855

70 0 2681.9

80 0 5381.3

80 0.3 5926.9

100 0 203

70 0 7710.38 70 0 4424.4

80 0 3508.2

90 0 2440.4

70 0 7565.4 80 0 3525.4 80 0.3 296.1

80 0.3 4119.4 80 0.3 47.3 100 0 6925

70 0 1830.6

80 0.3 1690.4

ΠΡΟΒΟΛΕ 

RAO 60PA LAO 30 RAO 30 LAO 60

#7

#8

#1

#2

#3

#4

#5

#6
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Πίλαθαο 9.3.14: πλνιηθφ DAP θαη ππνινγηδφκελε ελεξγφο δφζε κε κέζνδν MC γηα αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ 

ζε ρεκεηνεκβνιηζκφ ήπαηνο. Σν DAP εδψ αλαθέξεηαη ζε νιηθφ γηλφκελν δφζεο-επηθάλεηαο απφ fluoro θαη DSA. 

ΓΜ (kg/m2), ED effective dose (mSv), RISK life time attributable risk (LAR). 

 

9.4 Απνηειέζκαηα Πξνζνκνίσζεο ελδναπιηθήο απνθαηάζηαζεο 

αλεπξύζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ειήθζεζαλ ππφςε νη επεκβαηηθέο πξάμεηο 

ελδναπιηθήο απνθαηάζηαζεο αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο (EVAR) γηα  5 αζζελείο κε 

εκθάληζε αλεπξχζκαηνο ζηελ θνηιηαθή ανξηή, ζην εξγαζηήξην επεκβαηηθήο αθηηλνινγίαο 

ηνπ Παλεπ. Ννζνθ. Ζξαθιείνπ. Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ αζζελψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε 

EVAR θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 9.4.1. ηνλ Πίλαθα 9.4.2 παξαηίζεηαη κία ζχλνςε ησλ 

ηερληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αγγεηνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αθηηλνζθφπεζε 

θαη ηελ ιήςε ςεθηαθψλ αθηηλνγξαθηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επεκβαηηθψλ 

πξάμεσλ. ηνλ πίλαθα 9.4.3 δίλνληαη νη  κέζεο ηηκέο θαζψο θαη ε κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηηκή 

ηνπ γηλνκέλνπ δφζεσο- επηθάλεηαο γηα αθηηλνζθφπεζε θαη ιήςε αθαηξεηηθψλ αγγεηνγξαθηψλ 

θαη ν ρξφλνο αθηηλνζθφπεζεο. 

 

Φχιν 

(Άξξελ : Θήιπ) 
6:0 

 mean max min 

Ηιηθία (έηε) 74±6 83 66 

ΓΜ (kg/cm2) 28.47±2.58 32.65 24.81 

Πίλαθαο 9.4.1: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία αζζελώλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε EVAR ΓΜ: Γείθηεο κάδαο ζώκαηνο 

(Body mass index).  

 

 
 

ΑΘΔΝΔΙ ΗΛΙΚΙΑ ΓΜ DAP* ED DAP* ED DAP* ED DAP* ED DAP* ED Total ED RISK*10 -̂5

#1 66 29.95 11893.90 2.74 6671.70 2.44 7961.10 2.49 … … … … 7.69 31

#2 66 25.95 7081.14 2.07 292.16 0.14 … … … … … … 2.21 12

#3 76 31.11 6862.10 0.84 … … … … … … … … 0.84 2

#4 66 38.66 6331.90 1.26 9121.50 1.65 5488.60 0.81 … … 130.60 0.08 3.73 15

#5 72 23.53 19.15 9.94 … … … … … … … … 9.94 31

#6 72 24.91 7710.38 1.78 10373.02 3.65 … … … … … … 5.43 17

#7 52 22.86 11684.80 3.38 3572.70 1.35 … … 7221.10 2.97 … … 7.70 55

#8 78 22.85 3521.00 1.05 … … … … … … … … 1.05 2

ΠΡΟΒΟΛΔ 

PA LAO 30 RAO 30 LAO 60 RAO 60



 

100 

 

ΠΡΟΒΟΛΔ 

 
 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ 

PA LAO30 RAO 30 LAO 60 RAO 60 

kV (fluoro) 79.8±6.25 82.46±7.93 81.3±3.52 80.52±5.1 86.11±7.81 

mA(fluoro) 40.9±12.2 39.8±11.8 37.3±8.6 50.1±10.1 40.6±9.8 

SSD* (cm) 65.7±3.7 67.5±2.2 63.6±2.7 68±2.4 65±3.2 

kV (DR*) 81.2±12.2 90.4±10.8 77.8±7.3 98.3±5.3 87.85±9.9 

mA (DSA*) 363±110 540±156 498±100 355± 70 302±102 

Pulse/sec 15 15 15 15 15 

Frames/sec 3 3 3 3 3 

Πίλαθαο 9.4.2: Παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο αγγεηνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηηο αθηηλνγξαθηθέο πξνβνιέο 

νπηζζνπξόζζηα (PA), ινμή αξηζηεξή (LAO 30), ινμή δεμηά (RAO 30), ινμή αξηζηεξή (LAO 60) θαη ινμή 

δεμηά (RAO 60) γηα επεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο EVAR. SSD: Aπίζησζε εζηίαο-δέξκαηνο (Source to Skin 

Distance), DR ςεθηαθή αθηηλνγξαθία (Digital Radiography). 

 

 mean max min 

Total DAP (κGy*m
2
) 31904 

±20841 

67714 8427 

DAP(κGy*m
2
) Fluoro 10821 

±10161 

 

30555 5760 

DAP(κGy*m
2
) DSA* 21083±11750 37160 6527 

CD* (Gy) 4.446±5.74 15.3 0.396 

Fluoroscopy Time 

(minutes) 

33.3± 13.0 58 20 

Πίλαθαο 9.4.4:  Μέζνο ζπλνιηθόο ρξόλνο αθηηλνζθόπεζεο θαη νη ζπλνιηθέο ηηκέο ηνπ γηλνκέλνπ DAP. DSA 

ςεθηαθή αθαηξεηηθή αγγεηνγξαθία (Digital Subtraction Angiography), CD ζπζζσξεπηηθή δόζε 

(cumulative dose). 

 

 

 

ηνπο πίλαθεο 9.4.4 έσο 9.4.13 παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο 

δφζεο νξγάλσλ γηα ηηο ηξείο δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ δείθηε κάδαο ζψκαηνο, ησλ kV 

θαη ησλ θίιηξσλ φπσο πξνέθπςαλ απφ ηνπο ππνινγηζκνχο Monte Carlo γηα 

νπηζζνπξφζζηα  (PA) , ινμή αξηζηεξή LAO 30, ινμή δεμηά RAO 30, ινμή αξηζηεξή LAO 60 

θαη ινμή δεμηά RAO 60 πξνβνιή, θαη γηα ηα δχν επηκέξνπο πεδία (UPPER θαη LOWER), πνπ 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο επεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο EVAR. 
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Πίλαθαο 9.4.4: Καλνληθνπνηεκέλεο δόζεηο νξγάλσλ σο πξνο γηλόκελν DAP νπηζζν-πξόζζηαο πξνβνιήο PA UPPER πεδίνπ, γηα EVAR. 

BMI (kg/m^2)

kV 90 100 90 100 90 100

Cu mm 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0

Organs

Lungs 0.0041 0.0073 0.0059 0.0098 0.0076 0.0090 0.0084 0.0084 0.0084 0.0084 0.0084 0.0084 0.0032 0.0058 0.0048 0.0080 0.0062 0.0075

Stomach 0.2618 0.4194 0.3364 0.5134 0.4009 0.4555 0.3322 0.3322 0.3322 0.3322 0.3322 0.3322 0.1202 0.2038 0.1634 0.2625 0.2035 0.2383

Colon 0.5007 0.7707 0.6206 0.9141 0.7247 0.8112 0.5588 0.5588 0.5588 0.5588 0.5588 0.5588 0.2102 0.3441 0.2753 0.4283 0.3340 0.3836

RBM 0.3459 0.5528 0.4593 0.6660 0.5032 0.5847 0.4985 0.4985 0.4985 0.4985 0.4985 0.4985 0.2118 0.3719 0.2976 0.4675 0.3394 0.4053

Breasts 0.0031 0.0055 0.0046 0.0079 0.0062 0.0078 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0010 0.0018 0.0016 0.0027 0.0022 0.0027

Thyroid 0.0002 0.0004 0.0004 0.0007 0.0006 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0001 0.0001 0.0003 0.0004 0.0006 0.0007

Esophagus 0.0377 0.0642 0.0522 0.0847 0.0658 0.0771 0.0638 0.0638 0.0638 0.0638 0.0638 0.0638 0.0223 0.0398 0.0323 0.0547 0.0424 0.0515

Urinnary Bladder 0.0242 0.0433 0.0360 0.0598 0.0467 0.0555 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0466 0.0143 0.0267 0.0225 0.0383 0.0303 0.0368

Liver 0.1398 0.2299 0.1841 0.2869 0.2232 0.2563 0.2056 0.2056 0.2056 0.2056 0.2056 0.2056 0.0794 0.1355 0.1088 0.1765 0.1363 0.1603

Total Bone 0.9240 1.2246 1.0221 1.3074 1.0943 1.1443 0.8390 0.8390 0.8390 0.8390 0.8390 0.8390 0.4272 0.6262 0.5013 0.7029 0.5605 0.6052

Skin 0.2333 0.2434 0.2383 0.2502 0.2428 0.2465 0.2782 0.2782 0.2782 0.2782 0.2782 0.2782 0.2502 0.2596 0.2541 0.2641 0.2574 0.2601

Brain 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

Salivary Glands 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Ovaries 0.1453 0.2387 0.1909 0.3058 0.2332 0.2733 0.2198 0.2198 0.2198 0.2198 0.2198 0.2198 0.0818 0.1388 0.1115 0.1837 0.1442 0.1688

Testes 0.0016 0.0027 0.0023 0.0041 0.0033 0.0039 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0011 0.0021 0.0020 0.0035 0.0028 0.0034

Remainder Organs

Adrenals 0.2009 0.3171 0.2587 0.3905 0.3054 0.3466 0.3240 0.3240 0.3240 0.3240 0.3240 0.3240 0.1602 0.2593 0.2087 0.3244 0.2529 0.2903

Gall Bladder 1.2226 1.8459 1.4895 2.1570 1.7183 1.9109 1.2539 1.2539 1.2539 1.2539 1.2539 1.2539 0.4673 0.7566 0.6032 0.9270 0.7238 0.8292

Heart 0.0146 0.0265 0.0220 0.0373 0.0290 0.0356 0.0302 0.0302 0.0302 0.0302 0.0302 0.0302 0.0095 0.0174 0.0147 0.0257 0.0198 0.0248

Kidneys 3.0193 3.7401 3.2750 3.9819 3.4784 3.6368 2.6990 2.6990 2.6990 2.6990 2.6990 2.6990 1.4167 1.9879 1.6364 2.2211 1.8160 1.9643

Pancreas 0.3302 0.5341 0.4278 0.6571 0.5135 0.5816 0.4372 0.4372 0.4372 0.4372 0.4372 0.4372 0.1656 0.2809 0.2244 0.3590 0.2788 0.3241

Prostate 0.0152 0.0266 0.0224 0.0384 0.0293 0.0363 0.0316 0.0316 0.0316 0.0316 0.0316 0.0316 0.0095 0.0190 0.0161 0.0268 0.0221 0.0266

Small Intestine 0.9727 1.4572 1.1805 1.6975 1.3580 1.5031 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.4059 0.6514 0.5209 0.7957 0.6226 0.7084

Spleen 0.1736 0.2762 0.2209 0.3368 0.2627 0.2983 0.2647 0.2647 0.2647 0.2647 0.2647 0.2647 0.1203 0.1994 0.1573 0.2490 0.1916 0.2234

Thymus 0.0019 0.0036 0.0031 0.0059 0.0046 0.0056 0.0055 0.0055 0.0055 0.0055 0.0055 0.0055 0.0015 0.0028 0.0022 0.0039 0.0036 0.0044

Uterus 0.1368 0.2317 0.1855 0.2955 0.2295 0.2651 0.2090 0.2090 0.2090 0.2090 0.2090 0.2090 0.0748 0.1334 0.1073 0.1753 0.1343 0.1607

ORGAN DOSES κGy/κGy m^2

PA HIGHER EVAR

22.95 27.52 32.66

70 80 70 80 70 80
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Πίλαθαο 9.4.5: Καλνληθνπνηεκέλεο δόζεηο νξγάλσλ σο πξνο γηλόκελν DAP αξηζηεξήο πξόζζηαο ινμήο πξνβνιήο LAO 30 UPPER πεδίνπ, γηα EVAR. 

BMI (kg/m^2)

kV 90 100 90 100 90 100

Cu mm 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0

Organs

Lungs 0.0042 0.0073 0.0060 0.0098 0.0076 0.0090 0.0037 0.0064 0.0053 0.0087 0.0068 0.0081 0.0032 0.0056 0.0046 0.0024 0.0060 0.0073

Stomach 0.3040 0.4803 0.3832 0.5775 0.4507 0.5079 0.2156 0.3488 0.2791 0.4304 0.3346 0.3818 0.1549 0.2554 0.2044 0.1011 0.2496 0.2869

Colon 0.4687 0.7258 0.5834 0.8642 0.6825 0.7659 0.2936 0.4667 0.3762 0.5699 0.4488 0.5101 0.1926 0.3137 0.2519 0.4668 0.3057 0.3525

RBM 0.3035 0.4954 0.4078 0.6020 0.4502 0.5264 0.2300 0.3931 0.3182 0.4893 0.3586 0.4256 0.1732 0.3073 0.2462 1.7705 0.2830 0.3403

Breasts 0.0030 0.0055 0.0046 0.0079 0.0061 0.0076 0.0017 0.0032 0.0027 0.0046 0.0037 0.0045 0.0009 0.0018 0.0015 0.0010 0.0021 0.0027

Thyroid 0.0003 0.0004 0.0003 0.0009 0.0006 0.0007 0.0002 0.0004 0.0004 0.0007 0.0006 0.0005 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 0.0006

Esophagus 0.0446 0.0747 0.0600 0.0950 0.0740 0.0862 0.0354 0.0587 0.0473 0.0754 0.0590 0.0687 0.0275 0.0460 0.0371 0.0151 0.0472 0.0558

Urinnary Bladder 0.0229 0.0409 0.0334 0.0567 0.0437 0.0528 0.0173 0.0311 0.0255 0.0446 0.0346 0.0423 0.0129 0.0237 0.0199 0.1245 0.0267 0.0333

Liver 0.0963 0.1650 0.1329 0.2150 0.1664 0.1960 0.0641 0.1120 0.0907 0.1491 0.1159 0.1386 0.0436 0.0774 0.0635 0.0681 0.0824 0.0994

Total Bone 0.7294 0.9859 0.8162 1.0631 0.8812 0.9277 0.4673 0.6654 0.5404 0.7382 0.5972 0.6404 0.3060 0.4558 0.3654 0.8939 0.4135 0.4503

Skin 0.2443 0.2545 0.2493 0.2611 0.2537 0.2573 0.2204 0.2287 0.2244 0.2339 0.2279 0.2309 0.2066 0.2141 0.2102 0.2648 0.2131 0.2156

Brain 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

Salivary Glands 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Ovaries 0.1424 0.2346 0.1884 0.2993 0.2317 0.2658 0.1046 0.1738 0.1412 0.2272 0.1765 0.2048 0.0761 0.1293 0.1042 0.5545 0.1342 0.1577

Testes 0.0013 0.0026 0.0022 0.0038 0.0029 0.0039 0.0009 0.0024 0.0019 0.0033 0.0024 0.0034 0.0009 0.0017 0.0016 0.0104 0.0021 0.0029

Remainder Organs

Adrenals 0.1977 0.3102 0.2503 0.3788 0.2978 0.3371 0.1670 0.2674 0.2131 0.3319 0.2582 0.2975 0.1386 0.2265 0.1804 0.0731 0.2192 0.2521

Gall Bladder 0.6096 1.0076 0.8020 1.2538 0.9757 1.1261 0.3629 0.6140 0.4915 0.7816 0.6065 0.7113 0.2273 0.3902 0.3145 0.2722 0.3932 0.4679

Heart 0.0157 0.0281 0.0230 0.0387 0.0302 0.0369 0.0125 0.0227 0.0188 0.0320 0.0249 0.0306 0.0098 0.0180 0.0151 0.0077 0.0208 0.0256

Kidneys 4.1305 4.9830 4.4229 5.2391 4.6522 4.8302 2.6664 3.4335 2.9444 3.6989 3.1670 3.3439 1.7634 2.3982 2.0039 0.4848 2.1992 2.3600

Pancreas 0.4014 0.6282 0.5039 0.7531 0.5899 0.6620 0.2797 0.4504 0.3597 0.5505 0.4285 0.4858 0.2009 0.3284 0.2640 0.0947 0.3187 0.3647

Prostate 0.0148 0.0252 0.0214 0.0360 0.0273 0.0327 0.0112 0.0204 0.0168 0.0285 0.0230 0.0267 0.0094 0.0162 0.0135 0.1058 0.0189 0.0221

Small Intestine 0.9338 1.3966 1.1310 1.6265 1.3001 1.4406 0.5824 0.8976 0.7239 1.0700 0.8483 0.9533 0.3787 0.5995 0.4819 1.2132 0.5742 0.6528

Spleen 0.4010 0.5941 0.4790 0.6816 0.5439 0.5958 0.3496 0.5295 0.4256 0.6159 0.4891 0.5402 0.2956 0.4554 0.3662 0.0872 0.4265 0.4734

Thymus 0.0023 0.0038 0.0033 0.0057 0.0047 0.0059 0.0021 0.0032 0.0027 0.0053 0.0042 0.0054 0.0015 0.0027 0.0022 0.0014 0.0034 0.0051

Uterus 0.1275 0.2164 0.1725 0.2764 0.2136 0.2494 0.0912 0.1565 0.1257 0.2040 0.1593 0.1875 0.0660 0.1150 0.0935 0.7196 0.1203 0.1422

ORGAN DOSES κGy/κGy m^2

LAO 30 HIGHER EVAR

22.95 27.52 32.66

70 80 70 80 70 80
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Πίλαθαο 9.4.6: Καλνληθνπνηεκέλεο δόζεηο νξγάλσλ σο πξνο γηλόκελν DAP δεμηάο πξόζζηαο ινμήο πξνβνιήο RAO 30 UPPER πεδίνπ, γηα EVAR. 

BMI (kg/m^2)

kV 90 100 90 100 90 100

Cu mm 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0

Organs

Lungs 0.0045 0.0078 0.0064 0.0103 0.0080 0.0095 0.0042 0.0073 0.0059 0.0098 0.0076 0.0090 0.0034 0.0060 0.0049 0.0081 0.0063 0.0077

Stomach 0.1868 0.3166 0.2539 0.4072 0.3153 0.3682 0.1200 0.2091 0.1686 0.2760 0.2143 0.2519 0.0719 0.1277 0.1043 0.1726 0.1343 0.1604

Colon 0.4797 0.7401 0.5950 0.8767 0.6936 0.7769 0.3185 0.5046 0.4049 0.6114 0.4807 0.5454 0.1968 0.3186 0.2563 0.3955 0.3097 0.3554

RBM 0.3032 0.4947 0.4077 0.6017 0.4499 0.5260 0.2403 0.4116 0.3328 0.5128 0.3751 0.4456 0.1713 0.3036 0.2432 0.3863 0.2795 0.3362

Breasts 0.0031 0.0057 0.0047 0.0081 0.0063 0.0078 0.0017 0.0034 0.0028 0.0048 0.0039 0.0047 0.0009 0.0016 0.0015 0.0026 0.0021 0.0026

Thyroid 0.0003 0.0005 0.0005 0.0007 0.0009 0.0007 0.0002 0.0004 0.0004 0.0008 0.0008 0.0008 0.0002 0.0003 0.0003 0.0007 0.0005 0.0006

Esophagus 0.0318 0.0552 0.0450 0.0739 0.0574 0.0683 0.0250 0.0424 0.0347 0.0584 0.0451 0.0546 0.0176 0.0303 0.0250 0.0429 0.0332 0.0413

Urinnary Bladder 0.0231 0.0412 0.0336 0.0562 0.0439 0.0529 0.0184 0.0335 0.0272 0.0461 0.0362 0.0445 0.0129 0.0236 0.0200 0.0344 0.0268 0.0336

Liver 0.2150 0.3401 0.2719 0.4093 0.3201 0.3594 0.1817 0.2922 0.2337 0.3566 0.2787 0.3154 0.1369 0.2232 0.1789 0.2767 0.2159 0.2467

Total Bone 0.7285 0.9845 0.8154 1.0621 0.8799 0.9264 0.4842 0.6919 0.5606 0.7684 0.6207 0.6653 0.3045 0.4534 0.3633 0.5171 0.4112 0.4477

Skin 0.2678 0.2780 0.2729 0.2846 0.2772 0.2808 0.2527 0.2616 0.2569 0.2672 0.2606 0.2637 0.2242 0.2318 0.2278 0.2363 0.2310 0.2334

Brain 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

Salivary Glands 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Ovaries 0.1421 0.2355 0.1880 0.2999 0.2298 0.2686 0.1094 0.1829 0.1504 0.2396 0.1833 0.2169 0.0747 0.1284 0.1059 0.1703 0.1301 0.1562

Testes 0.0012 0.0024 0.0020 0.0037 0.0029 0.0038 0.0011 0.0020 0.0019 0.0034 0.0028 0.0035 0.0009 0.0017 0.0015 0.0026 0.0021 0.0030

Remainder Organs

Adrenals 0.1998 0.3102 0.2516 0.3766 0.2979 0.3366 0.1759 0.2844 0.2279 0.3493 0.2753 0.3132 0.1410 0.2280 0.1808 0.2814 0.2207 0.2522

Extrathoracic tissue 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Gall Bladder 1.2242 1.8326 1.4780 2.1235 1.6929 1.8734 0.7970 1.2281 0.9863 1.4539 1.1480 1.2860 0.4809 0.7659 0.6121 0.9248 0.7250 0.8233

Heart 0.0143 0.0260 0.0217 0.0366 0.0284 0.0348 0.0120 0.0221 0.0186 0.0316 0.0245 0.0303 0.0090 0.0164 0.0139 0.0240 0.0187 0.0233

Kidneys 4.1233 4.9725 4.4138 5.2325 4.6430 4.8213 2.7979 3.6085 3.0870 3.8897 3.3217 3.5082 1.7387 2.3698 1.9779 2.6144 2.1734 2.3305

Pancreas 0.2793 0.4532 0.3623 0.5587 0.4377 0.4990 0.1919 0.3186 0.2552 0.4040 0.3154 0.3647 0.1229 0.2070 0.1662 0.2684 0.2094 0.2451

Prostate 0.0154 0.0263 0.0217 0.0362 0.0278 0.0343 0.0130 0.0227 0.0186 0.0313 0.0238 0.0298 0.0101 0.0176 0.0147 0.0254 0.0195 0.0241

Small Intestine 0.9231 1.3817 1.1203 1.6091 1.2863 1.4247 0.6047 0.9324 0.7517 1.1098 0.8786 0.9864 0.3677 0.5833 0.4694 0.7102 0.5591 0.6362

Spleen 0.0828 0.1425 0.1150 0.1859 0.1438 0.1678 0.0634 0.1101 0.0893 0.1460 0.1138 0.1333 0.0443 0.0778 0.0638 0.1044 0.0817 0.0967

Thymus 0.0025 0.0041 0.0035 0.0057 0.0046 0.0064 0.0023 0.0037 0.0033 0.0059 0.0046 0.0062 0.0018 0.0030 0.0025 0.0046 0.0038 0.0051

Uterus 0.1271 0.2160 0.1723 0.2739 0.2122 0.2462 0.0954 0.1636 0.1318 0.2129 0.1639 0.1932 0.0648 0.1134 0.0914 0.1514 0.1163 0.1387

ORGAN DOSES κGy/κGy m^2

22.95 27.52 32.66

70 80 70 80 70 80

RAO30 HIGHER EVAR
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Πίλαθαο 9.4.7: Καλνληθνπνηεκέλεο δόζεηο νξγάλσλ σο πξνο γηλόκελν DAP αξηζηεξήο πξόζζηαο ινμήο πξνβνιήο LAO 60 UPPER πεδίνπ, γηα EVAR. 

BMI (kg/m^2)

kV 90 100 90 100 90 100

Cu mm 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0

Organs

Lungs 0.0038 0.0066 0.0053 0.0086 0.0067 0.0079 0.0035 0.0061 0.0050 0.0082 0.0063 0.0076 0.0026 0.0047 0.0038 0.0064 0.0049 0.0060

Stomach 0.3809 0.5925 0.4731 0.7013 0.5510 0.6137 0.2875 0.4603 0.3664 0.5554 0.4332 0.4894 0.1811 0.2983 0.2373 0.3672 0.2850 0.3257

Colon 0.3781 0.5812 0.4679 0.6886 0.5457 0.6109 0.2582 0.4091 0.3276 0.4947 0.3888 0.4403 0.1507 0.2454 0.1963 0.3046 0.2376 0.2729

RBM 0.1713 0.2975 0.2396 0.3732 0.2717 0.3237 0.1320 0.2394 0.1906 0.3077 0.2208 0.2668 0.0854 0.1599 0.1270 0.2106 0.1496 0.1836

Breasts 0.0027 0.0050 0.0041 0.0069 0.0054 0.0067 0.0017 0.0032 0.0026 0.0044 0.0037 0.0044 0.0009 0.0017 0.0014 0.0024 0.0020 0.0025

Thyroid 0.0003 0.0005 0.0004 0.0007 0.0006 0.0007 0.0003 0.0006 0.0005 0.0007 0.0007 0.0008 0.0002 0.0004 0.0004 0.0006 0.0005 0.0007

Esophagus 0.0371 0.0614 0.0496 0.0787 0.0608 0.0702 0.0291 0.0495 0.0399 0.0652 0.0505 0.0585 0.0192 0.0332 0.0273 0.0451 0.0346 0.0408

Urinnary Bladder 0.0161 0.0291 0.0239 0.0405 0.0315 0.0380 0.0130 0.0236 0.0194 0.0339 0.0257 0.0321 0.0085 0.0154 0.0131 0.0230 0.0177 0.0224

Liver 0.0491 0.0865 0.0702 0.1160 0.0902 0.1080 0.0326 0.0588 0.0482 0.0812 0.0633 0.0768 0.0187 0.0343 0.0284 0.0485 0.0381 0.0468

Total Bone 0.2805 0.4120 0.3314 0.4660 0.3721 0.4027 0.1914 0.2960 0.2351 0.3456 0.2707 0.2986 0.1202 0.1920 0.1521 0.2304 0.1787 0.2002

Skin 0.2460 0.2556 0.2506 0.2615 0.2545 0.2577 0.2332 0.2429 0.2375 0.2482 0.2411 0.2439 0.1939 0.2020 0.1974 0.2064 0.2004 0.2029

Brain 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

Salivary Glands 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Ovaries 0.1064 0.1816 0.1452 0.2281 0.1776 0.2047 0.0816 0.1377 0.1126 0.1804 0.1379 0.1611 0.0513 0.0902 0.0735 0.1193 0.0934 0.1075

Testes 0.0009 0.0018 0.0017 0.0031 0.0025 0.0029 0.0011 0.0017 0.0016 0.0030 0.0022 0.0028 0.0007 0.0013 0.0013 0.0022 0.0016 0.0021

Remainder Organs

Adrenals 0.1251 0.2026 0.1639 0.2514 0.1965 0.2254 0.1025 0.1712 0.1372 0.2136 0.1673 0.1945 0.0669 0.1135 0.0924 0.1481 0.1148 0.1333

Gall Bladder 0.3038 0.5016 0.4003 0.6286 0.4885 0.5660 0.1902 0.3222 0.2574 0.4141 0.3217 0.3774 0.1027 0.1784 0.1440 0.2353 0.1828 0.2175

Heart 0.0129 0.0231 0.0189 0.0317 0.0247 0.0298 0.0109 0.0200 0.0162 0.0279 0.0218 0.0267 0.0077 0.0142 0.0117 0.0203 0.0159 0.0196

Kidneys 2.8305 3.5362 3.0798 3.7638 3.2780 3.4350 1.7731 2.3840 1.9992 2.6060 2.1818 2.3286 0.9422 1.3416 1.0991 1.5102 1.2304 1.3381

Pancreas 0.3106 0.4919 0.3912 0.5907 0.4618 0.5184 0.2298 0.3745 0.2976 0.4608 0.3576 0.4054 0.1452 0.2408 0.1926 0.3029 0.2342 0.2696

Prostate 0.0096 0.0187 0.0151 0.0250 0.0198 0.0239 0.0083 0.0148 0.0121 0.0212 0.0161 0.0213 0.0058 0.0100 0.0087 0.0146 0.0108 0.0155

Small Intestine 0.6885 1.0295 0.8344 1.1995 0.9592 1.0639 0.4535 0.7030 0.5642 0.8369 0.6616 0.7427 0.2560 0.4101 0.3280 0.4997 0.3919 0.4463

Spleen 1.1053 1.4998 1.2493 1.6440 1.3644 1.4530 0.8855 1.2630 1.0308 1.4135 1.1471 1.2377 0.5846 0.8669 0.6970 0.9966 0.7929 0.8692

Thymus 0.0016 0.0034 0.0029 0.0046 0.0039 0.0048 0.0016 0.0033 0.0026 0.0044 0.0037 0.0051 0.0013 0.0026 0.0022 0.0038 0.0025 0.0040

Uterus 0.0803 0.1372 0.1107 0.1779 0.1376 0.1613 0.0583 0.1019 0.0826 0.1350 0.1045 0.1238 0.0362 0.0643 0.0519 0.0873 0.0676 0.0814

ORGAN DOSES κGy/κGy m^2

LAO 60 HIGHER EVAR

22.95 27.52 32.66

70 80 70 80 70 80
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Πίλαθαο 9.4.8: Καλνληθνπνηεκέλεο δόζεηο νξγάλσλ σο πξνο γηλόκελν DAP δεμηάο πξόζζηαο ινμήο πξνβνιήο RAO 60 UPPER πεδίνπ, γηα EVAR. 

BMI (kg/m^2)

kV 90 100 90 100 90 100

Cu mm 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0

Organs

Lungs 0.0043 0.0073 0.0060 0.0096 0.0074 0.0087 0.0038 0.0065 0.0053 0.0087 0.0067 0.0080 0.0029 0.0052 0.0042 0.0070 0.0054 0.0065

Stomach 0.0911 0.1569 0.1270 0.2054 0.1596 0.1888 0.0556 0.0967 0.0786 0.1303 0.1012 0.1223 0.0315 0.0567 0.0466 0.0782 0.0609 0.0747

Colon 0.4040 0.6188 0.4972 0.7295 0.5778 0.6452 0.2628 0.4158 0.3323 0.5007 0.3931 0.4446 0.1591 0.2598 0.2070 0.3210 0.2498 0.2863

RBM 0.1712 0.2970 0.2390 0.3730 0.2711 0.3235 0.1257 0.2265 0.1807 0.2917 0.2093 0.2533 0.0842 0.1578 0.1247 0.2080 0.1475 0.1810

Breasts 0.0028 0.0051 0.0043 0.0073 0.0056 0.0067 0.0017 0.0030 0.0025 0.0044 0.0034 0.0043 0.0009 0.0015 0.0014 0.0026 0.0020 0.0025

Thyroid 0.0003 0.0006 0.0005 0.0009 0.0007 0.0009 0.0002 0.0006 0.0005 0.0007 0.0007 0.0008 0.0002 0.0004 0.0005 0.0006 0.0005 0.0008

Esophagus 0.0213 0.0373 0.0300 0.0489 0.0385 0.0459 0.0153 0.0276 0.0228 0.0369 0.0295 0.0356 0.0100 0.0188 0.0154 0.0255 0.0202 0.0248

Urinnary Bladder 0.0157 0.0288 0.0241 0.0406 0.0315 0.0379 0.0117 0.0217 0.0183 0.0317 0.0246 0.0303 0.0078 0.0148 0.0125 0.0222 0.0170 0.0216

Liver 0.5120 0.7219 0.5956 0.8130 0.6646 0.7194 0.3958 0.5802 0.4725 0.6680 0.5374 0.5881 0.2741 0.4186 0.3357 0.4926 0.3895 0.4324

Total Bone 0.2802 0.4121 0.3311 0.4656 0.3716 0.4028 0.1829 0.2816 0.2242 0.3289 0.2582 0.2850 0.1188 0.1900 0.1500 0.2278 0.1765 0.1977

Skin 0.2698 0.2791 0.2742 0.2849 0.2780 0.2814 0.2437 0.2521 0.2475 0.2572 0.2511 0.2537 0.2093 0.2180 0.2129 0.2224 0.2161 0.2185

Brain 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

Salivary Glands 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Ovaries 0.1065 0.1800 0.1426 0.2293 0.1751 0.2034 0.0755 0.1307 0.1055 0.1702 0.1311 0.1543 0.0516 0.0895 0.0713 0.1228 0.0924 0.1096

Testes 0.0009 0.0020 0.0015 0.0027 0.0022 0.0031 0.0009 0.0015 0.0015 0.0024 0.0020 0.0029 0.0007 0.0012 0.0012 0.0021 0.0018 0.0023

Remainder Organs

Adrenals 0.1277 0.2047 0.1667 0.2540 0.1977 0.2261 0.0985 0.1596 0.1278 0.2021 0.1555 0.1813 0.0670 0.1118 0.0911 0.1460 0.1122 0.1314

Gall Bladder 0.8848 1.3525 1.0841 1.5879 1.2554 1.4004 0.5622 0.8782 0.7024 1.0553 0.8291 0.9325 0.3314 0.5387 0.4268 0.6620 0.5142 0.5867

Heart 0.0114 0.0206 0.0168 0.0284 0.0220 0.0267 0.0091 0.0164 0.0137 0.0234 0.0183 0.0222 0.0066 0.0121 0.0102 0.0177 0.0136 0.0171

Kidneys 2.8290 3.5286 3.0732 3.7553 3.2701 3.4291 1.6707 2.2376 1.8802 2.4496 2.0566 2.1958 0.9282 1.3224 1.0807 1.4877 1.2125 1.3179

Pancreas 0.1566 0.2575 0.2061 0.3218 0.2508 0.2894 0.0998 0.1676 0.1355 0.2165 0.1677 0.1963 0.0599 0.1044 0.0841 0.1367 0.1059 0.1252

Prostate 0.0111 0.0199 0.0163 0.0275 0.0217 0.0263 0.0084 0.0154 0.0131 0.0225 0.0175 0.0222 0.0057 0.0105 0.0086 0.0158 0.0122 0.0165

Small Intestine 0.6674 1.0000 0.8095 1.1646 0.9315 1.0330 0.4156 0.6440 0.5178 0.7672 0.6075 0.6820 0.2428 0.3902 0.3115 0.4767 0.3733 0.4253

Spleen 0.0345 0.0617 0.0509 0.0853 0.0661 0.0801 0.0218 0.0399 0.0331 0.0572 0.0442 0.0547 0.0130 0.0242 0.0206 0.0356 0.0277 0.0347

Thymus 0.0021 0.0036 0.0030 0.0054 0.0041 0.0048 0.0019 0.0034 0.0028 0.0049 0.0036 0.0046 0.0016 0.0033 0.0026 0.0042 0.0033 0.0041

Uterus 0.0802 0.1372 0.1100 0.1784 0.1383 0.1621 0.0547 0.0966 0.0777 0.1292 0.1000 0.1181 0.0359 0.0641 0.0516 0.0858 0.0663 0.0802

ORGAN DOSES κGy/κGy m^2

RAO 60 HIGHER EVAR

22.95 27.52 32.66

70 80 70 80 70 80
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Πίλαθαο 9.4.9: Καλνληθνπνηεκέλεο δόζεηο νξγάλσλ σο πξνο γηλόκελν DAP νπηζζν-πξόζζηαο πξνβνιήο PA LOWER πεδίνπ, γηα EVAR. 

BMI (kg/m^2)

kV 90 100 90 100 80 90 100

Cu mm 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0

Organs

Lungs 0.0011 0.0019 0.0016 0.0027 0.0021 0.0026 0.0010 0.0018 0.0015 0.0026 0.0020 0.0025 0.0009 0.0016 0.0014 0.0024 0.0019 0.0023

Stomach 0.0775 0.1323 0.1064 0.1723 0.1332 0.1567 0.0577 0.1000 0.0809 0.1328 0.1030 0.1222 0.0420 0.0748 0.0604 0.1011 0.0784 0.0938

Colon 0.5269 0.8276 0.6628 0.9926 0.7806 0.8796 0.3397 0.5505 0.4404 0.6787 0.5291 0.6054 0.2211 0.3696 0.2953 0.4668 0.3617 0.4192

RBM 2.1769 3.0398 2.6708 3.3916 2.7538 3.0603 1.4438 2.1643 1.8297 2.4816 1.9336 2.1879 0.9451 1.5047 1.2347 1.7705 1.3339 1.5352

Breasts 0.0009 0.0018 0.0016 0.0027 0.0021 0.0027 0.0005 0.0011 0.0009 0.0016 0.0013 0.0017 0.0003 0.0007 0.0006 0.0010 0.0009 0.0011

Thyroid 0.0001 0.0002 0.0002 0.0004 0.0004 0.0003 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0003 0.0003 0.0001 0.0001 0.0001 0.0003 0.0003 0.0002

Esophagus 0.0080 0.0149 0.0122 0.0205 0.0158 0.0195 0.0068 0.0128 0.0104 0.0177 0.0137 0.0168 0.0055 0.0106 0.0087 0.0151 0.0119 0.0147

Urinnary Bladder 0.0987 0.1711 0.1367 0.2233 0.1720 0.2013 0.0710 0.1258 0.1014 0.1684 0.1306 0.1547 0.0508 0.0907 0.0735 0.1245 0.0964 0.1157

Liver 0.0436 0.0751 0.0609 0.0991 0.0768 0.0908 0.0356 0.0621 0.0506 0.0834 0.0649 0.0773 0.0280 0.0497 0.0405 0.0681 0.0526 0.0635

Total Bone 1.3480 1.6664 1.4406 1.7274 1.5031 1.5438 0.8922 1.1775 0.9847 1.2545 1.0527 1.1008 0.5851 0.8176 0.6659 0.8939 0.7280 0.7741

Skin 0.2299 0.2395 0.2351 0.2465 0.2395 0.2435 0.2678 0.2760 0.2718 0.2813 0.2754 0.2785 0.2515 0.2603 0.2552 0.2648 0.2583 0.2611

Brain 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

Salivary Glands 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Ovaries 0.5564 0.8959 0.7093 1.0839 0.8407 0.9499 0.3825 0.6288 0.4971 0.7799 0.6052 0.6935 0.2596 0.4401 0.3512 0.5545 0.4320 0.4943

Testes 0.0055 0.0106 0.0084 0.0145 0.0115 0.0148 0.0044 0.0083 0.0070 0.0126 0.0101 0.0127 0.0035 0.0068 0.0059 0.0104 0.0084 0.0106

Remainder Organs

Adrenals 0.0332 0.0559 0.0463 0.0760 0.0586 0.0693 0.0346 0.0569 0.0466 0.0782 0.0597 0.0733 0.0308 0.0538 0.0436 0.0731 0.0551 0.0666

Gall Bladder 0.2520 0.4153 0.3321 0.5190 0.4021 0.4613 0.1719 0.2933 0.2377 0.3748 0.2923 0.3388 0.1203 0.2067 0.1681 0.2722 0.2095 0.2471

Heart 0.0036 0.0067 0.0058 0.0100 0.0080 0.0101 0.0032 0.0059 0.0051 0.0090 0.0071 0.0092 0.0025 0.0048 0.0042 0.0077 0.0061 0.0079

Kidneys 0.3225 0.4803 0.3904 0.5620 0.4491 0.4968 0.3024 0.4608 0.3711 0.5426 0.4312 0.4789 0.2599 0.4058 0.3236 0.4848 0.3798 0.4268

Pancreas 0.0623 0.1092 0.0890 0.1450 0.1112 0.1330 0.0493 0.0878 0.0718 0.1185 0.0919 0.1103 0.0384 0.0697 0.0571 0.0947 0.0729 0.0883

Prostate 0.0690 0.1216 0.0976 0.1601 0.1246 0.1478 0.0540 0.0951 0.0792 0.1318 0.1015 0.1225 0.0434 0.0770 0.0637 0.1058 0.0822 0.0991

Small Intestine 1.5608 2.3642 1.9012 2.7558 2.1900 2.4321 0.9738 1.5249 1.2193 1.8212 1.4325 1.6137 0.6148 0.9929 0.7899 1.2132 0.9442 1.0774

Spleen 0.0472 0.0810 0.0653 0.1044 0.0809 0.0953 0.0431 0.0742 0.0596 0.0967 0.0749 0.0890 0.0382 0.0655 0.0532 0.0872 0.0672 0.0793

Thymus 0.0004 0.0010 0.0009 0.0018 0.0012 0.0016 0.0006 0.0011 0.0010 0.0018 0.0012 0.0016 0.0004 0.0008 0.0008 0.0014 0.0011 0.0017

Uterus 0.7983 1.2695 1.0060 1.5178 1.1842 1.3331 0.5204 0.8532 0.6744 1.0453 0.8116 0.9243 0.3405 0.5726 0.4520 0.7196 0.5534 0.6405

PA LOWER EVAR

ORGAN DOSES κGy/κGy m^2

22.95 27.52 32.66

70 80 70 80 70
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Πίλαθαο 9.4.10: Καλνληθνπνηεκέλεο δόζεηο νξγάλσλ σο πξνο γηλόκελν DAP αξηζηεξήο πξόζζηαο ινμήο πξνβνιήο LAO 30 LOWER πεδίνπ, γηα EVAR. 

BMI (kg/m^2)

kV 90 100 90 100 90 100

Cu mm 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0

Organs

Lungs 0.0011 0.0019 0.0016 0.0027 0.0021 0.0026 0.0010 0.0018 0.0015 0.0026 0.0020 0.0025 0.0009 0.0016 0.0014 0.0024 0.0019 0.0023

Stomach 0.1004 0.1677 0.1336 0.2113 0.1639 0.1887 0.0577 0.1000 0.0809 0.1328 0.1030 0.1222 0.0420 0.0748 0.0604 0.1011 0.0784 0.0938

Colon 0.5212 0.8253 0.6602 0.9940 0.7807 0.8814 0.3397 0.5505 0.4404 0.6787 0.5291 0.6054 0.2211 0.3696 0.2953 0.4668 0.3617 0.4192

RBM 1.8830 2.6921 2.3326 3.0293 2.4245 2.7087 1.4438 2.1643 1.8297 2.4816 1.9336 2.1879 0.9451 1.5047 1.2347 1.7705 1.3339 1.5352

Breasts 0.0010 0.0018 0.0015 0.0027 0.0021 0.0027 0.0005 0.0011 0.0009 0.0016 0.0013 0.0017 0.0003 0.0007 0.0006 0.0010 0.0009 0.0011

Thyroid 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0003 0.0003 0.0001 0.0001 0.0001 0.0003 0.0003 0.0002

Esophagus 0.0092 0.0169 0.0138 0.0233 0.0181 0.0220 0.0068 0.0128 0.0104 0.0177 0.0137 0.0168 0.0055 0.0106 0.0087 0.0151 0.0119 0.0147

Urinnary Bladder 0.0871 0.1521 0.1216 0.1999 0.1536 0.1810 0.0710 0.1258 0.1014 0.1684 0.1306 0.1547 0.0508 0.0907 0.0735 0.1245 0.0964 0.1157

Liver 0.0303 0.0542 0.0443 0.0741 0.0572 0.0693 0.0356 0.0621 0.0506 0.0834 0.0649 0.0773 0.0280 0.0497 0.0405 0.0681 0.0526 0.0635

Total Bone 1.1204 1.4135 1.2084 1.4777 1.2705 1.3118 0.8922 1.1775 0.9847 1.2545 1.0527 1.1008 0.5851 0.8176 0.6659 0.8939 0.7280 0.7741

Skin 0.2413 0.2509 0.2461 0.2576 0.2507 0.2544 0.2678 0.2760 0.2718 0.2813 0.2754 0.2785 0.2515 0.2603 0.2552 0.2648 0.2583 0.2611

Brain 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

Salivary Glands 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Ovaries 0.5746 0.9225 0.7323 1.1165 0.8675 0.9781 0.3825 0.6288 0.4971 0.7799 0.6052 0.6935 0.2596 0.4401 0.3512 0.5545 0.4320 0.4943

Testes 0.0050 0.0088 0.0078 0.0133 0.0103 0.0131 0.0044 0.0083 0.0070 0.0126 0.0101 0.0127 0.0035 0.0068 0.0059 0.0104 0.0084 0.0106

Remainder Organs

Adrenals 0.0322 0.0557 0.0467 0.0742 0.0582 0.0697 0.0346 0.0569 0.0466 0.0782 0.0597 0.0733 0.0308 0.0538 0.0436 0.0731 0.0551 0.0666

Gall Bladder 0.1937 0.3300 0.2637 0.4229 0.3278 0.3805 0.1719 0.2933 0.2377 0.3748 0.2923 0.3388 0.1203 0.2067 0.1681 0.2722 0.2095 0.2471

Heart 0.0037 0.0069 0.0058 0.0102 0.0080 0.0101 0.0032 0.0059 0.0051 0.0090 0.0071 0.0092 0.0025 0.0048 0.0042 0.0077 0.0061 0.0079

Kidneys 0.3928 0.5643 0.4636 0.6457 0.5238 0.5711 0.3024 0.4608 0.3711 0.5426 0.4312 0.4789 0.2599 0.4058 0.3236 0.4848 0.3798 0.4268

Pancreas 0.0737 0.1273 0.1026 0.1652 0.1280 0.1497 0.0493 0.0878 0.0718 0.1185 0.0919 0.1103 0.0384 0.0697 0.0571 0.0947 0.0729 0.0883

Prostate 0.0591 0.1065 0.0856 0.1430 0.1106 0.1299 0.0540 0.0951 0.0792 0.1318 0.1015 0.1225 0.0434 0.0770 0.0637 0.1058 0.0822 0.0991

Small Intestine 1.4430 2.1903 1.7604 2.5564 2.0311 2.2550 0.9738 1.5249 1.2193 1.8212 1.4325 1.6137 0.6148 0.9929 0.7899 1.2132 0.9442 1.0774

Spleen 0.0862 0.1385 0.1109 0.1716 0.1329 0.1515 0.0431 0.0742 0.0596 0.0967 0.0749 0.0890 0.0382 0.0655 0.0532 0.0872 0.0672 0.0793

Thymus 0.0006 0.0011 0.0009 0.0017 0.0013 0.0017 0.0006 0.0011 0.0010 0.0018 0.0012 0.0016 0.0004 0.0008 0.0008 0.0014 0.0011 0.0017

Uterus 0.6526 1.0510 0.8317 1.2703 0.9892 1.1164 0.5204 0.8532 0.6744 1.0453 0.8116 0.9243 0.3405 0.5726 0.4520 0.7196 0.5534 0.6405

LAO 30 LOWER EVAR

ORGAN DOSES κGy/κGy m^2

32.6627.5222.95

8070 80 70 80 70
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Πίλαθαο 9.4.11: Καλνληθνπνηεκέλεο δόζεηο νξγάλσλ σο πξνο γηλόκελν DAP δεμηάο πξόζζηαο ινμήο πξνβνιήο RAO 30 LOWER πεδίνπ, γηα EVAR. 

BMI (kg/m^2)

kV 90 100 90 100 90 100

Cu mm 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0

Organs

Lungs 0.0009 0.0016 0.0013 0.0023 0.0018 0.0022 0.0009 0.0016 0.0013 0.0022 0.0018 0.0022 0.0007 0.0012 0.0010 0.0018 0.0014 0.0018

Stomach 0.1162 0.1899 0.1514 0.2353 0.1828 0.2089 0.0954 0.1603 0.1274 0.2018 0.1562 0.1798 0.0650 0.1101 0.0885 0.1420 0.1096 0.1282

Colon 0.4711 0.7347 0.5895 0.8753 0.6911 0.7760 0.3245 0.5185 0.4142 0.6297 0.4940 0.5623 0.1910 0.3128 0.2503 0.3897 0.3037 0.3495

RBM 0.9734 1.4991 1.2506 1.7388 1.3350 1.5215 0.6105 1.0040 0.8140 1.2006 0.8917 1.0363 0.3376 0.5818 0.4649 0.7175 0.5218 0.6169

Breasts 0.0008 0.0016 0.0013 0.0022 0.0018 0.0022 0.0006 0.0010 0.0009 0.0015 0.0012 0.0015 0.0004 0.0006 0.0005 0.0009 0.0008 0.0010

Thyroid 0.0001 0.0003 0.0002 0.0003 0.0002 0.0004 0.0001 0.0004 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0002

Esophagus 0.0083 0.0144 0.0115 0.0196 0.0152 0.0180 0.0069 0.0124 0.0100 0.0179 0.0137 0.0166 0.0050 0.0090 0.0077 0.0131 0.0103 0.0122

Urinnary Bladder 0.0521 0.0926 0.0748 0.1250 0.0962 0.1149 0.0385 0.0698 0.0567 0.0959 0.0744 0.0896 0.0238 0.0442 0.0363 0.0622 0.0489 0.0596

Liver 0.0165 0.0299 0.0247 0.0419 0.0326 0.0399 0.0118 0.0217 0.0180 0.0310 0.0242 0.0300 0.0072 0.0134 0.0114 0.0197 0.0155 0.0195

Total Bone 0.5321 0.7207 0.5963 0.7784 0.6446 0.6796 0.3421 0.4942 0.3988 0.5510 0.4430 0.4766 0.1974 0.2984 0.2380 0.3434 0.2709 0.2967

Skin 0.2441 0.2531 0.2485 0.2588 0.2523 0.2555 0.2325 0.2419 0.2366 0.2470 0.2402 0.2430 0.1936 0.2015 0.1970 0.2058 0.2000 0.2023

Brain 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000

Salivary Glands 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Ovaries 0.5097 0.8081 0.6466 0.9800 0.7665 0.8687 0.3435 0.5545 0.4463 0.6869 0.5339 0.6157 0.1983 0.3276 0.2642 0.4173 0.3216 0.3741

Testes 0.0033 0.0062 0.0053 0.0096 0.0072 0.0093 0.0028 0.0053 0.0045 0.0082 0.0065 0.0087 0.0024 0.0036 0.0033 0.0057 0.0047 0.0059

Remainder Organs

Adrenals 0.0236 0.0413 0.0335 0.0557 0.0426 0.0512 0.0218 0.0386 0.0310 0.0521 0.0415 0.0486 0.0159 0.0281 0.0227 0.0393 0.0308 0.0376

Gall Bladder 0.1058 0.1806 0.1453 0.2341 0.1812 0.2130 0.0704 0.1225 0.0995 0.1614 0.1249 0.1485 0.0396 0.0719 0.0587 0.0970 0.0742 0.0904

Heart 0.0031 0.0057 0.0049 0.0085 0.0067 0.0085 0.0029 0.0053 0.0045 0.0080 0.0063 0.0080 0.0022 0.0040 0.0034 0.0061 0.0048 0.0062

Kidneys 0.2859 0.4186 0.3410 0.4814 0.3879 0.4254 0.2384 0.3608 0.2910 0.4237 0.3362 0.3731 0.1597 0.2496 0.2008 0.2998 0.2361 0.2650

Pancreas 0.0637 0.1078 0.0864 0.1390 0.1074 0.1264 0.0532 0.0910 0.0727 0.1206 0.0927 0.1103 0.0365 0.0645 0.0515 0.0856 0.0656 0.0796

Prostate 0.0348 0.0639 0.0525 0.0870 0.0670 0.0812 0.0265 0.0491 0.0413 0.0675 0.0523 0.0639 0.0174 0.0324 0.0270 0.0458 0.0360 0.0447

Small Intestine 0.9941 1.5132 1.2185 1.7732 1.4109 1.5714 0.6422 1.0083 0.8069 1.2084 0.9518 1.0744 0.3574 0.5768 0.4606 0.7081 0.5536 0.6329

Spleen 0.1295 0.2038 0.1627 0.2440 0.1911 0.2151 0.1296 0.2080 0.1644 0.2520 0.1954 0.2221 0.1004 0.1643 0.1299 0.2044 0.1576 0.1800

Thymus 0.0004 0.0010 0.0008 0.0014 0.0011 0.0014 0.0004 0.0006 0.0008 0.0014 0.0012 0.0018 0.0004 0.0007 0.0005 0.0011 0.0009 0.0012

Uterus 0.3086 0.5124 0.4074 0.6370 0.4945 0.5684 0.2029 0.3460 0.2765 0.4388 0.3404 0.3964 0.1154 0.1998 0.1609 0.2605 0.2022 0.2393

ORGAN DOSES κGy/κGy m^2

LAO 60 LOWER EVAR

22.95 27.52 32.66

70 80 70 80 70 80
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Πίλαθαο 9.4.12: Καλνληθνπνηεκέλεο δόζεηο νξγάλσλ σο πξνο γηλόκελν DAP αξηζηεξήο πξόζζηαο ινμήο πξνβνιήο LAO 60 LOWER πεδίνπ, γηα EVAR. 

BMI (kg/m^2)

kV 90 100 90 100 90 100

Cu mm 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0

Organs

Lungs 0.0009 0.0016 0.0013 0.0023 0.0018 0.0022 0.0009 0.0016 0.0013 0.0022 0.0018 0.0022 0.0007 0.0012 0.0010 0.0018 0.0014 0.0018

Stomach 0.1162 0.1899 0.1514 0.2353 0.1828 0.2089 0.0954 0.1603 0.1274 0.2018 0.1562 0.1798 0.0650 0.1101 0.0885 0.1420 0.1096 0.1282

Colon 0.4711 0.7347 0.5895 0.8753 0.6911 0.7760 0.3245 0.5185 0.4142 0.6297 0.4940 0.5623 0.1910 0.3128 0.2503 0.3897 0.3037 0.3495

RBM 0.9734 1.4991 1.2506 1.7388 1.3350 1.5215 0.6105 1.0040 0.8140 1.2006 0.8917 1.0363 0.3376 0.5818 0.4649 0.7175 0.5218 0.6169

Breasts 0.0008 0.0016 0.0013 0.0022 0.0018 0.0022 0.0006 0.0010 0.0009 0.0015 0.0012 0.0015 0.0004 0.0006 0.0005 0.0009 0.0008 0.0010

Thyroid 0.0001 0.0003 0.0002 0.0003 0.0002 0.0004 0.0001 0.0004 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0002

Esophagus 0.0083 0.0144 0.0115 0.0196 0.0152 0.0180 0.0069 0.0124 0.0100 0.0179 0.0137 0.0166 0.0050 0.0090 0.0077 0.0131 0.0103 0.0122

Urinnary Bladder 0.0521 0.0926 0.0748 0.1250 0.0962 0.1149 0.0385 0.0698 0.0567 0.0959 0.0744 0.0896 0.0238 0.0442 0.0363 0.0622 0.0489 0.0596

Liver 0.0165 0.0299 0.0247 0.0419 0.0326 0.0399 0.0118 0.0217 0.0180 0.0310 0.0242 0.0300 0.0072 0.0134 0.0114 0.0197 0.0155 0.0195

Total Bone 0.5321 0.7207 0.5963 0.7784 0.6446 0.6796 0.3421 0.4942 0.3988 0.5510 0.4430 0.4766 0.1974 0.2984 0.2380 0.3434 0.2709 0.2967

Skin 0.2441 0.2531 0.2485 0.2588 0.2523 0.2555 0.2325 0.2419 0.2366 0.2470 0.2402 0.2430 0.1936 0.2015 0.1970 0.2058 0.2000 0.2023

Brain 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000

Salivary Glands 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Ovaries 0.5097 0.8081 0.6466 0.9800 0.7665 0.8687 0.3435 0.5545 0.4463 0.6869 0.5339 0.6157 0.1983 0.3276 0.2642 0.4173 0.3216 0.3741

Testes 0.0033 0.0062 0.0053 0.0096 0.0072 0.0093 0.0028 0.0053 0.0045 0.0082 0.0065 0.0087 0.0024 0.0036 0.0033 0.0057 0.0047 0.0059

Remainder Organs

Adrenals 0.0236 0.0413 0.0335 0.0557 0.0426 0.0512 0.0218 0.0386 0.0310 0.0521 0.0415 0.0486 0.0159 0.0281 0.0227 0.0393 0.0308 0.0376

Gall Bladder 0.1058 0.1806 0.1453 0.2341 0.1812 0.2130 0.0704 0.1225 0.0995 0.1614 0.1249 0.1485 0.0396 0.0719 0.0587 0.0970 0.0742 0.0904

Heart 0.0031 0.0057 0.0049 0.0085 0.0067 0.0085 0.0029 0.0053 0.0045 0.0080 0.0063 0.0080 0.0022 0.0040 0.0034 0.0061 0.0048 0.0062

Kidneys 0.2859 0.4186 0.3410 0.4814 0.3879 0.4254 0.2384 0.3608 0.2910 0.4237 0.3362 0.3731 0.1597 0.2496 0.2008 0.2998 0.2361 0.2650

Pancreas 0.0637 0.1078 0.0864 0.1390 0.1074 0.1264 0.0532 0.0910 0.0727 0.1206 0.0927 0.1103 0.0365 0.0645 0.0515 0.0856 0.0656 0.0796

Prostate 0.0348 0.0639 0.0525 0.0870 0.0670 0.0812 0.0265 0.0491 0.0413 0.0675 0.0523 0.0639 0.0174 0.0324 0.0270 0.0458 0.0360 0.0447

Small Intestine 0.9941 1.5132 1.2185 1.7732 1.4109 1.5714 0.6422 1.0083 0.8069 1.2084 0.9518 1.0744 0.3574 0.5768 0.4606 0.7081 0.5536 0.6329

Spleen 0.1295 0.2038 0.1627 0.2440 0.1911 0.2151 0.1296 0.2080 0.1644 0.2520 0.1954 0.2221 0.1004 0.1643 0.1299 0.2044 0.1576 0.1800

Thymus 0.0004 0.0010 0.0008 0.0014 0.0011 0.0014 0.0004 0.0006 0.0008 0.0014 0.0012 0.0018 0.0004 0.0007 0.0005 0.0011 0.0009 0.0012

Uterus 0.3086 0.5124 0.4074 0.6370 0.4945 0.5684 0.2029 0.3460 0.2765 0.4388 0.3404 0.3964 0.1154 0.1998 0.1609 0.2605 0.2022 0.2393

ORGAN DOSES κGy/κGy m^2

LAO 60 LOWER EVAR

22.95 27.52 32.66

70 80 70 80 70 80
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Πίλαθαο 9.4.13: Καλνληθνπνηεκέλεο δόζεηο νξγάλσλ σο πξνο γηλόκελν DAP δεμηάο πξόζζηαο ινμήο πξνβνιήο RAO 60 LOWER πεδίνπ, γηα EVAR. 

BMI (kg/m^2)

kV 90 100 90 100 90 100

Cu mm 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0

Organs

Lungs 0.0010 0.0018 0.0015 0.0025 0.0020 0.0024 0.0009 0.0016 0.0014 0.0024 0.0018 0.0023 0.0007 0.0014 0.0011 0.0020 0.0015 0.0019

Stomach 0.0312 0.0556 0.0454 0.0755 0.0588 0.0705 0.0199 0.0360 0.0301 0.0511 0.0399 0.0489 0.0117 0.0220 0.0188 0.0326 0.0252 0.0316

Colon 0.5066 0.7819 0.6282 0.9265 0.7329 0.8205 0.3269 0.5184 0.4150 0.6277 0.4932 0.5592 0.1979 0.3237 0.2576 0.4006 0.3122 0.3583

RBM 0.9739 1.5012 1.2508 1.7416 1.3361 1.5235 0.5808 0.9520 0.7733 1.1404 0.8481 0.9856 0.3321 0.5746 0.4571 0.7090 0.5137 0.6079

Breasts 0.0009 0.0015 0.0013 0.0024 0.0018 0.0023 0.0006 0.0010 0.0008 0.0014 0.0012 0.0016 0.0004 0.0006 0.0005 0.0009 0.0007 0.0009

Thyroid 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0003 0.0001 0.0002 0.0001 0.0003 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0000 0.0002 0.0002 0.0002

Esophagus 0.0052 0.0095 0.0078 0.0138 0.0105 0.0130 0.0040 0.0075 0.0064 0.0107 0.0086 0.0107 0.0029 0.0056 0.0048 0.0082 0.0063 0.0080

Urinnary Bladder 0.0520 0.0917 0.0746 0.1246 0.0961 0.1145 0.0365 0.0662 0.0536 0.0907 0.0703 0.0855 0.0236 0.0436 0.0360 0.0609 0.0477 0.0587

Liver 0.1064 0.1680 0.1344 0.2031 0.1591 0.1795 0.0943 0.1510 0.1212 0.1852 0.1448 0.1646 0.0730 0.1201 0.0960 0.1495 0.1161 0.1330

Total Bone 0.5322 0.7214 0.5962 0.7791 0.6448 0.6801 0.3256 0.4687 0.3788 0.5236 0.4215 0.4533 0.1944 0.2947 0.2340 0.3393 0.2670 0.2924

Skin 0.2679 0.2766 0.2721 0.2824 0.2759 0.2791 0.2429 0.2508 0.2465 0.2558 0.2500 0.2526 0.2090 0.2174 0.2124 0.2217 0.2156 0.2179

Brain 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001

Salivary Glands 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Ovaries 0.5131 0.8177 0.6495 0.9838 0.7730 0.8732 0.3216 0.5272 0.4237 0.6520 0.5123 0.5854 0.1942 0.3275 0.2627 0.4099 0.3223 0.3692

Testes 0.0032 0.0061 0.0056 0.0093 0.0075 0.0091 0.0026 0.0050 0.0046 0.0080 0.0062 0.0079 0.0020 0.0036 0.0035 0.0060 0.0047 0.0058

Remainder Organs

Adrenals 0.0249 0.0417 0.0342 0.0555 0.0435 0.0522 0.0211 0.0365 0.0297 0.0491 0.0381 0.0474 0.0161 0.0279 0.0234 0.0390 0.0295 0.0361

Gall Bladder 0.2385 0.3833 0.3057 0.4685 0.3658 0.4150 0.1662 0.2743 0.2204 0.3425 0.2679 0.3046 0.1072 0.1808 0.1441 0.2328 0.1794 0.2080

Heart 0.0028 0.0053 0.0045 0.0077 0.0061 0.0077 0.0024 0.0045 0.0037 0.0067 0.0052 0.0068 0.0018 0.0035 0.0030 0.0052 0.0041 0.0053

Kidneys 0.2847 0.4175 0.3403 0.4814 0.3875 0.4251 0.2258 0.3419 0.2757 0.4029 0.3209 0.3567 0.1570 0.2467 0.1964 0.2964 0.2317 0.2618

Pancreas 0.0349 0.0626 0.0509 0.0838 0.0648 0.0778 0.0249 0.0455 0.0370 0.0624 0.0485 0.0584 0.0164 0.0306 0.0251 0.0433 0.0331 0.0409

Prostate 0.0410 0.0727 0.0586 0.0996 0.0767 0.0930 0.0295 0.0569 0.0458 0.0750 0.0588 0.0718 0.0204 0.0383 0.0318 0.0541 0.0422 0.0514

Small Intestine 0.9562 1.4549 1.1710 1.7087 1.3583 1.5146 0.5834 0.9130 0.7326 1.0971 0.8647 0.9776 0.3359 0.5438 0.4333 0.6687 0.5212 0.5972

Spleen 0.0122 0.0225 0.0185 0.0324 0.0253 0.0317 0.0085 0.0157 0.0130 0.0230 0.0181 0.0227 0.0055 0.0105 0.0086 0.0154 0.0122 0.0154

Thymus 0.0006 0.0012 0.0010 0.0016 0.0013 0.0015 0.0006 0.0010 0.0008 0.0016 0.0011 0.0014 0.0004 0.0009 0.0008 0.0011 0.0008 0.0011

Uterus 0.3066 0.5106 0.4061 0.6393 0.4933 0.5694 0.1897 0.3256 0.2591 0.4189 0.3215 0.3778 0.1134 0.1973 0.1590 0.2590 0.1979 0.2362

ORGAN DOSES κGy/κGy m^2

22.95 27.52 32.66

70 80 70 80 70 80

RAO 60 LOWER EVAR
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Δπίζεο, ζηνπο πίλαθεο 9.4.14 έσο 9.4.19 δίλνληαη νη ζπλνιηθέο ελεξγέο δφζεηο θάζε 

πξνβνιήο γηα ηνπο ηξεηο δείθηεο κάδαο ζψκαηνο γηα άληξα θαη γπλαίθα φπσο πξνέθπςαλ απφ 

ηνπο ππνινγηζκνχο Monte Carlo. 

 

 

Πίλαθαο 9.4.14: Καλνληθνπνηεκέλεο ελεξγέο δόζεηο σο πξνο DAP γηα θάζε πξνβνιή EVAR. Πεδίν UPPER.    

0 cm ιίπνο (ΓΜ 22.95 kg/m2). 

 

 

Πίλαθαο 9.4.15: Καλνληθνπνηεκέλεο ελεξγέο δόζεηο σο πξνο DAP γηα θάζε πξνβνιή EVAR. Πεδίν UPPER.  

2 cm ιίπνο (ΓΜ 27.52 kg/m2). 

 

PA LAO 30 LAO 60 RAO 30 RAO 60

kV Cu(mm) gender

f 0.217 0.216 0.177 0.209 0.158

m 0.206 0.205 0.169 0.198 0.150

f 0.330 0.327 0.270 0.317 0.240

m 0.312 0.308 0.256 0.298 0.225

f 0.271 0.268 0.220 0.260 0.196

m 0.256 0.253 0.208 0.245 0.184

f 0.393 0.387 0.320 0.377 0.284

m 0.369 0.364 0.302 0.353 0.266

f 0.311 0.307 0.253 0.299 0.225

m 0.292 0.289 0.239 0.281 0.211

f 0.349 0.344 0.283 0.336 0.253

m 0.328 0.323 0.267 0.315 0.237

3

0

0

EVAR UPPER ΠΡΟΒΟΛΔ

ΓΜ 22.95 kg/cm^2

0

3

0

EFFECTIVE DOSE(κSv1/κGym^2)

70

80

90

100

PA LAO 30 LAO 60 RAO 30 RAO 60

kV Cu(mm) gender

f 0.231 0.148 0.128 0.148 0.106

m 0.231 0.140 0.121 0.139 0.100

f 0.224 0.232 0.202 0.233 0.167

m 0.210 0.218 0.191 0.218 0.157

f 0.185 0.189 0.163 0.190 0.136

m 0.174 0.178 0.154 0.178 0.127

f 0.307 0.282 0.245 0.283 0.203

m 0.287 0.264 0.230 0.264 0.190

f 0.225 0.221 0.191 0.221 0.159

m 0.211 0.207 0.180 0.207 0.149

f 0.264 0.251 0.217 0.253 0.182

m 0.246 0.235 0.204 0.236 0.170

0

3

70

EFFECTIVE DOSE(κSv1/κGym^2)

EVAR UPPER ΠΡΟΒΟΛΔ

ΓΜ 27.52 kg/cm^2

0

3

0

0

80

90

100
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Πίλαθαο 9.4.16: Καλνληθνπνηεκέλεο ελεξγέο δόζεηο σο πξνο DAP γηα θάζε πξνβνιή EVAR. Πεδίν UPPER.  

4 cm ιίπνο (ΓΜ 32.66 kg/m2). 

 

 

 

Πίλαθαο 9.4.17: Καλνληθνπνηεκέλεο ελεξγέο δόζεηο σο πξνο DAP γηα θάζε πξνβνιή EVAR. Πεδίν LOWER. 

0 cm ιίπνο (ΓΜ 22.95 kg/m2). 

 

PA LAO 30 LAO 60 RAO 30 RAO 60

kV Cu(mm) gender

f 0.108 0.104 0.078 0.097 0.067

m 0.101 0.104 0.074 0.091 0.063

f 0.176 0.168 0.127 0.157 0.109

m 0.165 0.158 0.120 0.147 0.102

f 0.142 0.136 0.103 0.127 0.088

m 0.133 0.128 0.097 0.119 0.082

f 0.219 0.326 0.158 0.195 0.136

m 0.205 0.284 0.149 0.182 0.127

f 0.169 0.162 0.122 0.151 0.105

m 0.158 0.151 0.115 0.141 0.098

f 0.196 0.186 0.141 0.175 0.122

m 0.182 0.174 0.133 0.163 0.113

80

90

100

ΓΜ 32.66 kg/cm^2

70

3

0

EVAR UPPER ΠΡΟΒΟΛΔ

0

0

EFFECTIVE DOSE(κSv1/κGym^2)

3

0

PA LAO 30 LAO 60 RAO 30 RAO 60

kV Cu(mm) gender

f 0.427 0.391 0.256 0.388 0.254

m 0.383 0.345 0.215 0.342 0.213

f 0.624 0.581 0.397 0.576 0.393

m 0.553 0.508 0.333 0.502 0.328

f 0.529 0.487 0.325 0.482 0.321

m 0.473 0.429 0.274 0.425 0.270

f 0.718 0.674 0.470 0.666 0.463

m 0.632 0.586 0.392 0.578 0.386

f 0.575 0.536 0.366 0.529 0.362

m 0.509 0.467 0.306 0.461 0.300

f 0.643 0.600 0.415 0.594 0.409

m 0.568 0.523 0.346 0.517 0.340
100

EVAR LOWER ΠΡΟΒΟΛΔ

ΓΜ 22.95 kg/cm^2

0

3

0

EFFECTIVE DOSE(κSv1/κGym^2)

70

80

3

0

0

90



 

113 

 

 

Πίλαθαο 9.4.18: Καλνληθνπνηεκέλεο ελεξγέο δόζεηο σο πξνο DAP γηα θάζε πξνβνιή EVAR. Πεδίν LOWER. 

2 cm ιίπνο (ΓΜ 27.52 kg/m2). 

 

 

 

Πίλαθαο 9.4.19: Καλνληθνπνηεκέλεο ελεξγέο δόζεηο σο πξνο DAP γηα θάζε πξνβνιή EVAR. Πεδίν LOWER. 

4 cm ιίπνο (ΓΜ 32.66 kg/m2). 

 

Σα απνηειέζκαηα ρσξίζηεθαλ ζε UPPER θαη LOWER δηφηη γηα ηελ πξνζνκνίσζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμέηαζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν επηκέξνπο πεδία αθηηλνβνιίαο, ην 

UPPER θαη ην LOWER . 

PA LAO 30 LAO 60 RAO 30 RAO 60

kV Cu(mm) gender

f 0.286 0.171 0.171 0.258 0.159

m 0.256 0.144 0.144 0.227 0.134

f 0.441 0.277 0.277 0.403 0.257

m 0.391 0.233 0.233 0.352 0.215

f 0.365 0.224 0.224 0.332 0.208

m 0.326 0.188 0.188 0.291 0.174

f 0.520 0.336 0.336 0.479 0.311

m 0.459 0.282 0.282 0.417 0.260

f 0.407 0.258 0.258 0.372 0.239

m 0.359 0.216 0.216 0.324 0.199

f 0.462 0.297 0.297 0.424 0.275

m 0.407 0.248 0.248 0.368 0.229

70

80

EVAR LOWER ΠΡΟΒΟΛΔ

ΓΜ 27.52 kg/cm^2

0

3

0

3

90

100

EFFECTIVE DOSE(κSv1/κGym^2)

0

0

PA LAO 30 LAO 60 RAO 30 RAO 60

kV Cu(mm) gender

f 0.190 0.165 0.100 0.161 0.095

m 0.170 0.145 0.084 0.141 0.080

f 0.307 0.180 0.167 0.260 0.160

m 0.273 0.160 0.141 0.227 0.134

f 0.250 0.218 0.134 0.212 0.128

m 0.222 0.191 0.113 0.186 0.107

f 0.372 0.326 0.208 0.317 0.198

m 0.328 0.284 0.175 0.276 0.166

f 0.284 0.250 0.158 0.243 0.151

m 0.251 0.217 0.132 0.211 0.125

f 0.327 0.288 0.184 0.280 0.175

m 0.289 0.251 0.154 0.244 0.146
100

ΠΡΟΒΟΛΔ

70

EVAR LOWER

0

0

80

90

ΓΜ 32.66 kg/cm^2

0

3

0

3

EFFECTIVE DOSE(κSv1/κGym^2)
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Οη ηζηνί πνπ ιακβάλνπλ πςειέο δφζεηο θαηά ηηο εμεηάζεηο EVAR, είλαη ε επηθάλεηα ηνπ 

δέξκαηνο ζην ζεκείν εηζφδνπ ηεο δέζκεο, νη λεθξνί, ν κπειφο ησλ νζηψλ, ην έληεξν θαη ε 

νπξνδφρνο θχζηε.  

ηνλ πίλαθα 9.4.20 παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία αθηηλνβφιεζεο θαζψο θαη ην νιηθφ 

DAP γηα θάζε πξνβνιή, ησλ αζζελψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ελδναπιηθή απνθαηάζηαζε 

αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο. Δπίζεο ζηνλ πίλαθα 9.4.21 δίλεηαη ην ζπλνιηθφ DAP θαη ε 

ππνινγηδφκελε, απφ ηε κέζνδν Monte Carlo, ελεξγφο δφζε γηα θάζε αζζελή. 

 

 

Πίνακασ 9.4.20: Στοιχεία ακτινοβόληςησ και ολικό DAP για κάθε προβολή των αςθενών που υποβλήθηκαν ςε 
EVAR. Το DAP εδώ αναφζρεται ςε ολικό γινόμενο δόςησ-επιφάνειασ από fluoro και DSA.  

 

 

Πίλαθαο 9.4.21:  πλνιηθό DAP γηα θάζε πξνβνιή θαη ππνινγηδόκελε ελεξγόο δόζε κε ηε κέζνδν MC ησλ 

αζζελώλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε EVAR . Σν DAP εδώ αλαθέξεηαη ζε νιηθό γηλόκελν δόζεο-επηθάλεηαο από 

fluoro θαη DSA. ΓΜ (kg/m2), ED effective dose (mSv), RISK life time attributable risk (LAR). 

ΑΘΔΝΔΗ kV  Cu (mm) DAP* kV  Cu (mm) DAP* kV  Cu (mm) DAP* kV  Cu (mm) DAP* kV  Cu (mm)DAP* 

70 0.3 4105.8 70 0.3 2182.6 80 0.3 972.7 80 0 195.3

90 0 5682 100 0 8645.3 100 0 4000.8 90 0 125.9

100 0 7303.6

70 0 283.3 80 0.3 2337.5 80 0.3 2451

70 0.3 12.8

80 0 40

90 0 3712.1

100 0 175.1

80 0.3 5276.2 80 0.3 1559.2 90 0 3091.6 80 0.3 473.2 90 0 1226.5

90 0 7120.3 100 0 4867.2 100 0 2687.3 100 0 7721

100 0 1327.8

80 0 7538.8 80 0 5692.3 80 0 14998.9

80 0.3 1133.7 80 0.3 7072.9

70 0 2993 70 0 1524.9 70 0 2710.6 80 0.2 373.5

80 0 2654.3 80 0.3 1358.5 80 0.3 1417.9

80 0.3 2278.73 100 0 2789.3

70 0.3 1429.9

80 0.3 1196.57

70 0 6119.5 70 0 1520 80 0.2 124.7

80 0.2 1493.2 80 0.2 47.2

70 0 131.9

70 0.3 48.1

80 0.3 2670.5 80 0 554.4

80 0.3 5863

70 0 7934.5 80 0 1805.2 80 0.3 486.3

80 0.3 1943.8 80 0.3 105.3 90 0 7997.2

80 0.3 6130.8 80 0.3 540 80 0.3 200 80 0.3 390 80 0.3 244

100 0 2439.9

80 0.3 11153.1

100 0 1912.4

UPPER

LOWER

#6

UPPER

LOWER

UPPER

LOWER

UPPER

PAΠΡΟΒΟΛΔ 

#1

#2

#3

#4

LAO 30 RAO 30 LAO 60 RAO 60

#5

LOWER

UPPER

LOWER

UPPER

LOWER

ΑΘΔΝΔΗ ΖΛΗΚΗΑ ΓΜ DAP* ED DAP* ED DAP* ED DAP* ED DAP* ED

UPPER 17091.4 4.1 10827.9 2.2 4973.5 1.1 319.2 0.0 7.4

LOWER 4223.3 1.5 2337.5 0.7 2451.0 0.7 2.8

UPPER 13724.3 4.4 6426.4 1.5 3091.6 0.6 3160.5 0.7 8947.5 1.5 8.0

LOWER 8672.5 0.3 5692.3 2.4 22071.8 7.3 10.0

UPPER 7926.0 1.5 5672.7 1.9 4128.5 0.8 373.5 0.1 4.2

LOWER 2626.5 1.5 1.5

UPPER 7612.7 1.8 1567.2 0.0 124.7 0.0 1.9

LOWER 180.0 0.1 0.1

UPPER 2670.5 0.7 6416.4 1.8 2.5

LOWER 9878.3 4.2 1910.5 0.9 8483.5 4.4 9.5

UPPER 8570.7 1.8 540.0 0.2 200.0 0.0 390.0 0.1 244.0 0.0 2.1

LOWER 13065.5 4.3 4.3

5

28

21

ΠΡΟΒΟΛΔ 

RISK*10^-5

80

83

72

18

2

18

32.65

#1

#2

#3

TOTAL ED (mSv)
PA LAO 30 RAO 30 LAO 60 RAO 60

#6

29.38

28.4

28.4

24.81

27.17

#4

#5

76

77

71
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9.5  Παξάδεηγκα Τπνινγηζκνύ δόζεσλ νξγάλσλ θαη ελεξγνύ δόζεο 

αζζελνύο κε ηελ Μέζνδν Monte Carlo 

 

Στθν παροφςα μελζτθ υπολογίςτθκαν κανονικοποιθμζνεσ δόςεισ οργάνων και ενεργζσ 

δόςεισ ωσ προσ DAP για ακτινοςκοπικά κακοδθγοφμενεσ επεμβατικζσ πράξεισ που αφοροφν 

ενδοαυλικι αποκατάςταςθ ανευρφςματοσ κοιλιακισ αορτισ και χθμειοεμβολιςμό ιπατοσ. 

Παρακάτω παρατίκενται δφο παραδείγματα υπολογιςμοφ δόςεων οργάνων και ενεργών 

δόςεων για δφο αςκενείσ: ο πρώτοσ υποβλικθκε ςε ενδοαυλικι αποκατάςταςθ 

ανευρφςματοσ κοιλιακισ αορτισ και ο δεφτεροσ ςε χθμειοεμβολιςμό ιπατοσ.  

Παράδειγμα 1 

Το παρόν παράδειγμα αφορά τον αςκενι #2  ο οποίοσ υποβλικθκε ςε ενδοαυλικι 

αποκατάςταςθ κοιλιακισ αορτισ. Ο δείκτθσ μάηασ ςώματοσ, οι προβολζσ και το DAP ανά 

προβολι, του ςυγκεκριμζνου αςκενοφσ φαίνεται ςτον πίνακα 9.5.1 

 

Πίλαθαο 9.5.1:Πξνβνιέο θαη γηλόκελν δόζεο- επηθάλεηαο γηα ηνλ αζζελή #2. *Σν DAP αθνξά γηλόκελν 

δόζεο-επηθάλεηαο από fluoro θαη DSA καδί. 

 

kV 80 90 100 80 80

 Cu (mm) 0.3 0 0 0 0.3

DAP* 5276.2 7120.3 1327.8 7538.8 1133.7

kV 80 100 80

 Cu (mm) 0.3 0 0

DAP* 1559.2 4867.2 5692.3

kV 90 80 80

 Cu (mm) 0 0 0.3

DAP* 3091.6 14998.9 7072.9

kV 80 100

 Cu (mm) 0.3 0

DAP* 473.2 2687.3

kV 90 100

 Cu (mm) 0 0

DAP* 1226.5 7721

LOWER

PA

LAO30

RAO 30

LAO 60

RAO 60

UPPER
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Γηα ην ππνινγηζκφ ησλ δφζεσλ νξγάλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πίλαθαο 9.4.4 έσο 

9.4.13  νη νπνίνη αλαθέξνληαη  ζηηο θαλνληθνπνηεκέλεο δφζεηο νξγάλσλ κε ππνινγηζκνχο 

Monte Carlo γηα νκνίσκα κε δείθηε κάδαο ζψκαηνο 27.52 kg/m
2
. Ο δείθηεο κάδαο ζψκαηνο 

ηνπ νκνηψκαηνο επηιέρζεθε έηζη ψζηε λα είλαη ζρεηηθά θνληά ζην δείθηε κάδαο ζψκαηνο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αζζελνχο (28.4 kg/m
2
). 

Οη θαλνληθνπνηεκέλεο δφζεηο νξγάλσλ απφ ηνπο ππνινγηζκνχο Monte Carlo, γηα 

θάζε ζπλδπαζκφ πξνβνιήο, πεδίνπ (UPPER ή LOWER) θαη ζηνηρείσλ έθζεζεο,  

πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην DAP πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ζπλδπαζκφ απφ ηα δεδνκέλα  

αθηηλνβφιεζεο ηνπ αζζελνχο. Πξνθχπηνπλ έηζη νη δφζεηο νξγάλσλ πνπ θαίλνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 9.5.2. Σα φξγαλα πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην ζπληειεζηή βαξχηεηαο wt (ICRP 

Publication 103), θαη εμάγεηαη έηζη ε ελεξγφο δφζε απφ θάζε πξνβνιή.  

ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δφζε ησλ σνζεθψλ, ηνπ 

ζηήζνπο θαη ηεο κήηξαο, δηφηη ν αζζελήο #2 είλαη άληξαο. Σν άζξνηζκα φισλ ησλ ελεξγψλ 

δφζεσλ ησλ πξνβνιψλ δίλεη ηελ νιηθή ελεξγφ δφζε ηνπ αζζελνχο #2.  

Πίλαθαο 9.5.2: Καλνληθνπνηεκέλεο δόζεηο νξγάλσλ αζζελνύο #2. * Οη ηηκέο γηα UPPER θαη LOWER 

πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθό DAP από fluoro θαη DSA γηα όια ηα ζηνηρεία αθηηλνβόιεζεο αζξνηζηηθά γηα θάζε 

πξνβνιή.  

ΑΣΘΕΝΗΣ #2 LAO 60 RAO 60 TOTAL 

ΔΜΣ 28.4 kg/cm^2 UPPER* LOWER* UPPER* LOWER* UPPER* LOWER* UPPER* UPPER* ORGAN

Organ w cGy cGy cGy cGy cGy cGy cGy cGy DOSE cGy

Lungs 0.12 0.012 0.001 0.005 0.001 0.002 0.004 0.002 0.007 0.035

Stomach 0.12 0.600 0.076 0.253 0.076 0.066 0.157 0.158 0.107 1.494

Colon 0.12 1.073 0.409 0.337 0.376 0.149 1.154 0.142 0.391 4.030

RBM 0.12 0.776 1.661 0.283 1.328 0.116 3.913 0.086 0.221 8.384

Thyroid 0.04 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003

Esophagus 0.04 0.100 0.010 0.045 0.008 0.014 0.025 0.019 0.031 0.251

U Bladder 0.04 0.071 0.096 0.028 0.069 0.011 0.245 0.010 0.026 0.556

Liver 0.04 0.338 0.048 0.091 0.025 0.086 0.208 0.024 0.520 1.339

Total Bone 0.01 1.580 0.885 0.427 0.688 0.192 1.967 0.097 0.252 6.087

Skin 0.01 0.342 0.237 0.149 0.140 0.081 0.571 0.077 0.227 1.823

Brain 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001

Sal Glands 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Testes 0.08 0.005 0.007 0.002 0.004 0.001 0.017 0.001 0.002 0.040

0.467 0.044 0.152 0.027 0.085 0.122 0.062 0.159 1.117

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2.528 0.241 0.387 0.150 0.355 0.702 0.121 0.822 5.306

0.044 0.005 0.016 0.003 0.008 0.015 0.008 0.019 0.119

4.936 0.411 1.700 0.264 1.027 1.127 0.749 1.948 12.161

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.770 0.091 0.252 0.058 0.098 0.227 0.131 0.172 1.800

0.045 0.079 0.026 0.049 0.007 0.217 0.007 0.019 0.450

2.000 1.534 0.739 1.002 0.272 3.836 0.239 0.601 10.221

0.400 0.095 0.280 0.063 0.035 0.206 0.399 0.048 1.526

0.007 0.001 0.003 0.001 0.001 0.002 0.002 0.004 0.021

0.12 2.517

Small Intestine

Spleen

Thymus

Remainders

PA LAO 30 RAO 30 

TOTAL ED =21.15 mSv

Adrenals

Extrathoracic tissue

Gall Bladder

Heart

Kidneys

Lymphatic nodes

Muscle

Oral Mucosa

Pancreas

Prostate
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Παξάδεηγκα 2 

Σν ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα αθνξά ηνλ αζζελή #7 πνπ ππνβιήζεθε ζε 

ρεκεηνεκβνιηζκφ ήπαηνο. Ο δείθηεο κάδαο ζψκαηνο, νη πξνβνιέο θαη ην DAP αλά πξνβνιή, 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 9.5.4  

 

 

Πίνακασ 9.5.4: Δλεξγόο δόζε θαη DAP αζζελνύο #7. *Σν DAP αθνξά γηλόκελν δόζεο-επηθάλεηαο 

από fluoro θαη DSA καδί. 

 

Γηα ην ππνινγηζκφ ησλ δφζεσλ νξγάλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πίλαθεο 9.3.4 έσο 

9.3.8 πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θαλνληθνπνηεκέλεο δφζεηο νξγάλσλ κε ππνινγηζκνχο Monte 

Carlo γηα νκνίσκα κε δείθηε κάδαο ζψκαηνο  22.95 kg/m
2
 . Ο δείθηεο κάδαο ζψκαηνο ηνπ 

νκνηψκαηνο επηιέρζεθε έηζη ψζηε λα είλαη ζρεηηθά θνληά ζην δείθηε κάδαο ζψκαηνο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αζζελνχο (22.86 kg/m
2
). 

Οη θαλνληθνπνηεκέλεο δφζεηο νξγάλσλ απφ ηνπο ππνινγηζκνχο Monte Carlo, γηα 

θάζε ζπλδπαζκφ πξνβνιήο  ζηνηρείσλ έθζεζεο,  πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην DAP πνπ 

αληηζηνηρεί ζε θάζε ζπλδπαζκφ απφ ηα δεδνκέλα  αθηηλνβφιεζεο ηνπ αζζελνχο. Πξνθχπηνπλ 

έηζη νη δφζεηο νξγάλσλ πνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 9.5.5. Σα φξγαλα πνιιαπιαζηάδνληαη κε 

ην ζπληειεζηή βαξχηεηαο  wt (ICRP Publication 103), θαη πξνθχπηεη έηζη ε ελεξγφο δφζε απφ 

θάζε πξνβνιή. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δφζε ησλ φξρεσλ 

δηφηη ν αζζελήο #7 είλαη γπλαίθα. Σν άζξνηζκα φισλ ησλ ελεξγψλ δφζεσλ ησλ πξνβνιψλ 

δίλεη ηελ νιηθή ελεξγφ δφζε ηνπ αζζελνχο #7. 

kV 70 80

 Cu (mm) 0 0.3

DAP* 7565.4 4119.4

kV 80 80

 Cu (mm) 0 0.3

DAP* 3525.4 47.3

kV 80 100

 Cu (mm) 0.3 0

DAP* 296.1 6925

PA

LAO30

LAO 60
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Πίλαθαο 9.5.5: Καλνληθνπνηεκέλεο δόζεηο νξγάλσλ αζζελνύο #2. * Οη ηηκέο γηα UPPER θαη LOWER 

πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθό DAP από fluoro θαη DSA γηα όια ηα ζηνηρεία αθηηλνβόιεζεο αζξνηζηηθά γηα θάζε 

πξνβνιή. 

 

 

 

 

 

 

ΑΣΘΕΝΗΣ #7 PA LAO 30 LAO 60

ΔΜΣ 28.4 kg/cm^2

Organ w cGy cGy cGy

Lungs 0.12 0.011 0.030 0.043 0.084

Stomach 0.12 0.034 0.152 1.194 1.380

Colon 0.12 0.034 0.091 0.168 0.294

RBM 0.12 0.038 0.145 0.133 0.316

Breasts 0.12 0.005 0.013 0.030 0.048

Thyroid 0.04 0.000 0.001 0.004 0.005

Esophagus 0.04 0.017 0.219 0.286 0.521

U Bladder 0.04 0.000 0.004 0.007 0.011

Liver 0.04 0.077 0.451 0.113 0.641

Total Bone 0.01 0.010 0.425 0.611 1.046

Skin 0.01 0.003 0.128 0.208 0.338

Brain 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000

Sal Glands 0.01 0.000 0.000 0.000 0.000

Ovaries 0.08 0.004 0.002 0.003 0.009

3.863 1.677 0.930 6.470

0.000 0.000 0.000 0.000

1.302 0.304 0.243 1.849

0.172 0.064 0.139 0.376

4.276 2.218 1.771 8.265

0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000

1.044 0.583 1.319 2.946

0.346 0.122 0.185 0.654

0.219 0.314 4.264 4.797

0.030 0.010 0.021 0.061

0.044 0.017 0.027 0.089

0.12 1.96

Remainders

TOTAL ED =7.7 mSv

ΣDose cGy

Adrenals

Extrathoracic tissue

Gall Bladder

Heart

Kidneys

Lymphatic nodes

Muscle

Oral Mucosa

Pancreas

Small Intestine

Spleen

Thymus

Uterus
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 10:ΤΖΗΣΗΗ 

  

10.1 Δηζαγσγή 

 

ην θεθάιαην απηφ αλαιχνληαη θαη εμεηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο αθξίβεηαο ηεο κεζφδνπ, ηελ εθηίκεζε δφζεσλ θαη αθηηληθψλ 

θηλδχλσλ απφ ηηο αθηηλνζθνπηθά θαζνδεγνχκελεο επεκβαηηθέο πξάμεηο EVAR θαη HCE, θαη 

ηελ ζπζρέηηζή ηνπο κε ην δείθηε κάδαο ζψκαηνο ηνπ αζζελνχο θαη ησλ δνζηκεηξηθψλ 

παξακέηξσλ. 

10.2 Απνηειέζκαηα εγθπξόηεηαο ινγηζκηθνύ Bodybuilder 

 

ε ζχγθξηζε κε ηα δεδνκέλα απφ ην ινγηζκηθφ NRPB, παξαηεξείηαη ζπκθσλία ησλ 

θαλνληθνπνηεκέλσλ δφζεσλ νξγάλσλ γηα ηελ πξνζζηνπίζζηα αθηηλνγξαθία θνηιίαο, κε ηηο 

δηαθνξέο λα κελ ππεξβαίλνπλ ην 26%.  Ζ ζχγθξηζε αθνξά φξγαλα πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

θνηιηαθή ρψξα θαη επνκέλσο αθηηλνβνινχληαη πξσηνγελψο. Ζ ζχγθξηζε ησλ 

θαλνληθνπνηεκέλσλ δφζεσλ γηα ηα ππφινηπα φξγαλα πνπ έρνπλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δφζεο θαηά ICRP60 δελ αλαθέξνληαη δηφηη είλαη νη δφζεηο είλαη κηθξέο 

ζε ζρέζε κε δφζεηο πνπ ιακβάλνπλ ηζηνί (ζπξενεηδήο, θηι) πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ ηεο 

αθηηλνβνιεζείζαο πεξηνρήο ηεο θνηιηάο. 

10.3 Δλδναπιηθόο Υεκεηνεκβνιηζκόο ήπαηνο 

 

Ο επαηνθπηηαξηθφο θαξθίλνο (ΖΚΚ), φπσο θαη ηα κεηαζηαηηθά λενπιάζκαηα ηνπ 

ήπαηνο, απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εληνπηδφκελσλ, ζην ήπαξ, λενπιαζκάησλ. Μία 

λενπιαζία κπνξεί λα ζεσξεζεί ρεηξνπξγηθά εμαηξέζηκε ή φρη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ 

φγθνπ, ηελ έθηαζε ηνπ επαηηθνχ παξεγρχκαηνο πνπ θαηαιακβάλεη, θαη ηελ εληφπηζε ησλ 

φγθσλ εληφο απηνχ. ε πιένλ αλεγρείξεηα επαηηθά λενπιάζκαηα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ελαιιαθηηθή ζεξαπεία κε ρξήζε Δπεκβαηηθήο αθηηλνινγίαο [41].  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

αθηηλνζθνπηθά θαζνδεγνχκελνπ ρεκεηνεκβνιηζκνχ ήπαηνο, έγηλε ρξήζε κίαο 

νπηζζνπξφζζηαο πξνβνιήο, δχν δεμηψλ 30
ν
 θαη 60

ν
 πξνβνιψλ θαη δχν αξηζηεξψλ 30

ν
 θαη 60

ν
 

πξνβνιψλ. Ζ κέζε θαηεγξαθφκελε ηηκή ηνπ DAP απφ ηνπο 8 αζζελείο ήηαλ  15167.95 κGy 

m
2
 (4621.7-26256.1 κGy m

2
) θαη ε κέζε ελεξγφο δφζε πνπ πξνθχπηεη είλαη 4.82 mSv. 
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Πξνεγνχκελεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζε δνζηκεηξηθά δεδνκέλα γηλνκέλσλ DAP 

θαη ελεξγψλ δφζεσλ απφ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ΔΥΖ.  

O Vano et al [59] αλαθέξεη κέζε ηηκή γηλνκέλνπ DAP 216 Gy cm
2 

(27.4 έσο 830 Gy 

cm
2 

) κέζε αζξνηζηηθή δφζε 1.4 Gy θαη κέζσ αθηηλνζθνπηθφ ρξφλν 19.8 min (2.8-80 min) κε 

πεδίν αθηηλνβφιεζε 225 cm
2
. Σα απνηειέζκαηα απηά πξνέθπςαλ απφ κεηξήζεηο ζε 

πξαγκαηηθνχο αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε αθηηλνζθνπηθά θαζνδεγνχκελν ελδναπιηθφ 

ρεκεηνεκβνιηζκφ ήπαηνο [59]. Δπίζεο, ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αλαθέξεηαη φηη κείσζε 

ηνπ πεδίνπ κε collimator ζηα 100 cm
2
 απμάλεη ηε δφζε εηζφδνπ δέξκαηνο, γηα ηελ ίδηα ηηκή 

DAP, ζε 3.2 Gy.[59]  

Ο Efstathopoulos et al [42] αλαθέξεη κέζν γηλφκελν DAP 150.5 Gy cm
2 

θαη κέζε 

ελεξγφ δφζε 30.5 mSv γηα HCE, κέζν ρξφλν αθηηλνζθφπεζεο 8.9 min θαη αθηηλνγελή 

θίλδπλν 6.10x 10
-4

 απφ κεηξήζεηο ζε πξαγκαηηθνχο αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε HCE. Ο 

Hidajat et al [41] αλαθέξεη κέζν γηλφκελν DAP 107.34±72.1 Gy cm
2 

θαη κέζε ελεξγφ δφζε 

421,1±293.2 mSv γηα HCE, κέζν ρξφλν αθηηλνζθφπεζεο 12.21±5.38 min θαη αθηηλνγελή 

θίλδπλν 6.10x 10
-4

 απφ κεηξήζεηο ζε πξαγκαηηθνχο αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε HCE 

ε θακία απφ ηηο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε δεδνκέλα αθηηλνβνιίαο HCE δελ 

αλαθέξεηαη ε ζπζρέηηζε κε ην δείθηε κάδαο ζψκαηνο ηνπ αζζελνχο. Σν πιενλέθηεκα ηηο 

παξνχζαο κειέηεο έλαληη ησλ πξναλαθεξζέλησλ βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη δφζεηο 

νξγάλσλ θαη νη ελεξγέο δφζεηο  πνπ ππνινγίζηεθαλ είλαη θαλνληθνπνηεκέλεο σο πξνο DAP 

γηα ηξεηο δηαθνξεηηθνχο δείθηεο κάδαο ζψκαηνο. Με απηφλ ηξφπν, κπνξεί νπνηνζδήπνηε 

αλεμαξηήηνπ ηερληθήο θαη εμνπιηζκνχ, λα ππνινγίζεη δφζεηο νξγάλσλ θαη ελεξγέο δφζεηο απφ 

αθηηλνβφιεζε  HCE γηα νπνηνλδήπνηε αζζελή. 

ηελ παξνχζα κειέηε παξαηεξήζεθε φηη, θαηά ηελ αχμεζε ηεο πςειήο ηάζεο νη 

θαλνληθνπνηεκέλεο δφζεηο απμάλνληαη φπσο επίζεο απμάλνληαη θαη θαηά ηελ αχμεζε ηνπ 

θίιηξνπ ηεο ιπρλίαο. Δπίζεο, αχμεζε ηνπ βάξνπο ηνπ αζζελνχο ζεκαίλεη κείσζε ησλ 

θαλνληθνπνηεκέλσλ δφζεσλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε δέζκε ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε έληαζε 

γηα λα δηαπεξάζεη ηνλ αζζελή κε κεγάιν δείθηε κάδαο ζψκαηνο. Παξαδείγκαηνο ράξε γηα 

ηάζε ιπρλίαο 70 kV θαη θίιηξν 5,5 mm Al ε ελεξγφο δφζε κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ 

δείθηε κάδαο ζψκαηνο ηνπ νκνηψκαηνο θαηά έλαλ παξάγνληα 1.4. 

Σα φξγαλα πνπ ιακβάλνπλ ζεκαληηθά πνζά δφζεο θαηά ηελ δηάξθεηα κίαο HCE 

πξάμεο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ππνινγηζκνχο MC είλαη ε επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο ζην 

ζεκείν εηζφδνπ ηεο δέζκεο, νη λεθξνί, ηα επηλεθξίδηα ην ήπαξ θαη ην ζηνκάρη. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη ηα φξγαλα απηά βξίζθνληαη κέζα ζην πεδίν αθηηλνβνιίαο θαζ‟ φιε ηελ 

δηάξθεηα αθηηλνβφιεζεο. Δπίζεο, ε ελεξγφο δφζε ζην γπλαηθείν νκνίσκα είλαη ειάρηζηα πην 
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κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ην αλδξηθφ νκνίσκα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη σνζήθεο βξίζθνληαη 

πην θνληά ζην πεδίν αθηηλνβνιίαο θαη θαηά ζπλέπεηα απμάλνπλ ζηελ νιηθή δφζε ηνπ 

αζζελνχο.  

Γηα 2 αζζελείο θαηαγξάθεθε δφζε CD>2 Gy. Χζηφζν, δελ αλαθέξζεθε θάπνηα 

δεξκαηηθή αληίδξαζε.  Ζ πηζαλφηεηα θαη ε ζθνδξφηεηα ηεο βιάβεο ζην δέξκα εμαξηάηαη απφ 

ηε δφζε δέξκαηνο ηνπ αζζελνχο. Χζηφζν, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ αζζελνχο, ην χςνο ηνπ 

ηξαπεδηνχ θαη ηε γσλία ηεο ιπρλίαο, ην ζεκείν κέηξεζεο ηνπ CD κπνξεί λα είλαη έμσ απφ ηνλ 

αζζελή, λα ζπκπίπηεη κε ην δέξκα ή θαη λα βξίζθεηαη κέζα ζηνλ αζζελή. Δπνκέλσο, ην CD 

κπνξεί λα ππεξεθηηκά ή θαη λα ππνεθηηκά ηε δφζε δέξκαηνο θαη γη‟ απηφ δελ πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε γηα ην θαηψθιη βιάβεο ζην δέξκα [43]. 

10.4   Δλδναπιηθή απνθαηάζηαζε αλεπξύζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο 

 

Ζ κειέηε ησλ επεκβαηηθψλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ελδναπιηθή απνθαηάζηαζε 

αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο ππνθηλήζεθε απφ ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ δηαδηθαζηψλ πνπ 

δηελεξγνχληαη ζε επεκβαηηθά εξγαζηήξηα ηεο ρψξαο καο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ [45]. Ζ EVAR 

ηερληθή απνηειεί κία πνιιά ππνζρφκελε κέζνδν ζεξαπείαο ησλ αλεπξπζκάησλ θνηιηαθήο 

ανξηήο, δηφηη κεηψλεη ηελ απψιεηα αίκαηνο, ηνλ ρξφλν παξακνλήο ηνπ αζζελνχο ζηελ 

εληαηηθή θαη ην γεληθά ζην λνζνθνκείν [44,45]. Δπηπιένλ, κεηψλεη ηελ ελγρεηξεηηθή 

αλάπηπμε ηεο λφζνπ θαη ηελ πηζαλφηεηα ζλεζηκφηεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηελ αλνηρηή 

απνθαηάζηαζε ηνπ αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο [46]. Έλα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

EVAR ηερληθήο ζε ζρέζε κε ηελ ζπκβαηηθή ρεηξνπξγηθή κέζνδν, είλαη ε έθζεζε αζζελνχο 

θαη πξνζσπηθνχ ζε αθηηλνβνιία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επεκβαηηθήο πξάμεο [46]. Χζηφζν, ηα 

δνζηκεηξηθά δεδνκέλα γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο επεκβαηηθέο πξάμεηο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

είλαη πεξηνξηζκέλα [44-46]. Δηδηθφηεξα δελ ζπλαληψληαη ζηε βηβιηνγξαθία 

θαλνληθνπνηεκέλεο δφζεηο νξγάλσλ σο πξνο DAP νη νπνίεο λα ζπζρεηίδνληαη κε ην δείθηε 

κάδαο ζψκαηνο ηνπ αζζελνχο. 

Δθηηκήζεηο δφζεο εηζφδνπ δέξκαηνο πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηξήζεηο γηλνκέλνπ DAP 

θαη ελεξγέο δφζεηο αζζελψλ έρνπλ αλαθεξζεί ζε θάπνηεο κέιεηεο. Ο Geijer et al [46] 

αλαθέξεη κέζε ελεξγφ δφζε 64 mSv θαη κέζν DAP 601 Gy cm
2
 γηα C-arm κνλάδα θαη κέζν 

ρξφλν αθηηλνζθφπεζεο 28.4 min. Ο Weerakody et al [47], αλαθέξεη κέζν ED 27 mSv (16-

117 mSv). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγνχ δφζεο ζηνλ αζζελή, νη δχν παξαπάλσ κειέηεο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηα ππνινγηζηηθά πξνγξάκκαηα PCXMC 1.4 θαη PCXMC 1.5 αληίζηνηρα. Σα 

πξνγξάκκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζηηθνχο κεζφδνπο MC γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ελεξγνχ δφζεο. 
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ηελ παξνχζα κειέηε έγηλε καζεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο γεσκεηξίαο ησλ πεδίσλ 

θαη ησλ πξνβνιψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο επεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο EVAR. 

πγθεθξηκέλα έγηλε ρξήζε κίαο νπηζζνπξφζζηαο πξνβνιήο, δχν δεμηψλ 30
ν
 θαη 60

ν
 πξνβνιψλ 

θαη δχν αξηζηεξψλ 30
ν
 θαη 60

ν
 πξνβνιψλ. Σα δνζηκεηξηθά δεδνκέλα πνπ ππνινγίζηεθαλ γηα 

ηηο EVAR είλαη θαλνληθνπνηεκέλα σο πξνο ην νιηθφ DAP απφ θάζε πξνβνιή πνπ εκπιέθεηαη 

ζηελ δηαδηθαζία, γηα ηξεηο δηαθνξεηηθνχο δείθηεο κάδαο ζψκαηνο θαη γηα ηα ζπλεζέζηεξα 

ζηνηρεία αθηηλνβφιεζεο. Δπνκέλσο, πιενλεθηνχλ έλαληη ησλ πξναλαθεξζέλησλ, δηφηη κπνξεί 

νπνηνζδήπνηε, αλεμαξηήηνπ ηερληθήο θαη εμνπιηζκνχ λα ππνινγίζεη δφζε νξγάλσλ θαη 

ελεξγφ δφζε γηα ηξεηο δηαθνξεηηθνχο δείθηεο κάδαο ζψκαηνο  αζζελνχο πνπ ππνβάιιεηαη ζε 

EVAR. 

Γηα ηελ πξνζνκνίσζε κίαο ηππηθήο δηαδηθαζίαο EVAR, έγηλε ρξήζε κηαο 

νπηζζνπξφζζηαο πξνβνιήο, δχν δεμηψλ 30 θαη 60 πξνβνιψλ θαη δχν αξηζηεξψλ 30 θαη 60 

πξνβνιψλ. Παξαηεξήζεθε φηη, θαηά ηελ αχμεζε ηεο πςειήο ηάζεο νη θαλνληθνπνηεκέλεο 

δφζεηο απμάλνληαη φπσο επίζεο απμάλνληαη θαη θαηά ηελ αχμεζε ηνπ θίιηξνπ ηεο ιπρλίαο. 

Δπίζεο, αχμεζε ηνπ βάξνπο ηνπ αζζελνχο ζεκαίλεη κείσζε ησλ θαλνληθνπνηεκέλσλ δφζεσλ. 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε δέζκε ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε έληαζε γηα λα δηαπεξάζεη ηνλ αζζελή 

κε κεγάιν δείθηε κάδαο ζψκαηνο. Παξαδείγκαηνο ράξε γηα ηάζε ιπρλίαο 70 kV θαη θίιηξν 

5,5 mm Al ε ελεξγφο δφζε κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ δείθηε κάδαο ζψκαηνο ηνπ 

νκνηψκαηνο θαηά έλαλ παξάγνληα 1.4.  

Δπίζεο ε ελεξγφο δφζε ζην γπλαηθείν νκνίσκα είλαη ειάρηζηα πην κεγαιχηεξε ζε 

ζρέζε κε ην αλδξηθφ νκνίσκα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη σνζήθεο βξίζθνληαη πην θνληά ζην 

πεδίν αθηηλνβνιίαο θαη θαηά ζπλέπεηα απμάλνπλ ζηελ νιηθή δφζε ηνπ αζζελνχο. Οη ηζηνί πνπ 

ιακβάλνπλ πςειέο δφζεηο θαηά ηηο εμεηάζεηο EVAR, είλαη ε επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο ζην 

ζεκείν εηζφδνπ ηεο δέζκεο, νη λεθξνί, ν κπειφο ησλ νζηψλ, ην έληεξν θαη ε νπξνδφρνο 

θχζηε. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ηα φξγαλα απηά αθηηλνβνινχληαη πξσηνγελψο θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα κίαο δηαδηθαζίαο EVAR. 

Ζ κέζε ηηκή ηνπ νιηθνχ θαηεγξαθφκελνπ γηλνκέλνπ DAP ησλ 6  αζζελψλ είλαη 

31903.9 κGy m
2
 (67714.3 έσο 8427.3 κGy m

2
) θαη ε κέζε ελεξγφο δφζε πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηνπο ππνινγηζκνχο MC είλαη 9.1 mSv. Σα κεγάια πνζά γηλνκέλνπ DAP νθείινληαη θπξίσο 

ζηε ζπλεηζθνξά ηνπ DAP απφ ηελ ςεθηαθή αθαηξεηηθή αγγεηνγξαθία . Ζ πςειή δφζε ζε έλα 

αγγεηνγξαθηθφ ζχζηεκα αθνξά θπξίσο ην ξεχκα ιπρλίαο θαη ην ρακειφ θίιηξν ηεο ςεθηαθήο 

ιήςεο. ηελ DSA, ε δφζε πξέπεη λα είλαη πςειή γηα λα έρνπκε κηθξά επίπεδα ζνξχβνπ, 

αιιηψο ε πνηφηεηα εηθφλαο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή [46]. 

Ζ έθζεζε αθηηλνβνιίαο έρεη 2 επηπηψζεηο : ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαξθίλνπ θαη 

ηελ θαζνξηζκέλε βιάβε ζην δέξκα. Σν ηειεπηαίν εκθαλίδεηαη γηα δφζεηο κεγαιχηεξεο απφ 2 
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Gy. Έλαο απφ ηνπο 6 αζζελείο κε CD=15.3 Gy εκθάληζε εξχζεκα κεηά απφ δχν εβδνκάδεο. 

Οη ππφινηπνη αζζελείο δελ παξνπζίαζαλ θάπνην θαζνξηζκέλν απνηέιεζκα.  Ζ πηζαλφηεηα θαη 

ε ζθνδξφηεηα ηεο βιάβεο ζην δέξκα εμαξηάηαη απφ ηε δφζε δέξκαηνο ηνπ αζζελνχο. 

Χζηφζν, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ αζζελνχο, ην χςνο ηνπ ηξαπεδηνχ θαη ηε γσλία ηεο 

ιπρλίαο, ην ζεκείν κέηξεζεο ηνπ CD κπνξεί λα είλαη έμσ απφ ηνλ αζζελή, λα ζπκπίπηεη κε ην 

δέξκα ή θαη λα βξίζθεηαη κέζα ζηνλ αζζελή. Δπνκέλσο, ην CD κπνξεί λα ππεξεθηηκά ή θαη 

λα ππνεθηηκά ηε δφζε δέξκαηνο θαη γη‟ απηφ δελ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ην θαηψθιη 

βιάβεο ζην δέξκα. Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ηηκή ηνπ CD πνιιέο θνξέο 

δηαθέξεη απφ ηε κέγηζηε δφζε δέξκαηνο, ε νπνία θαζνξίδεη ηελ πηζαλφηεηα θαη ηελ 

ζνβαξφηεηα ηηο θαζνξηζκέλεο ζην δέξκα βιάβεο απφ έθζεζε ζε αθηηλνβνιία [38]. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ –ΕΠΙΛΟΓΟ 

 

Ζ κέζε ελεξγφο δφζε γηα κία ηππηθή δηαδηθαζία ελδναπιηθνχ ρεκεηνεκβνιηζκνχ 

ήπαηνο θπκάλζεθε απφ 0.84 mSv κέρξη 9.94 mSv , κε κέζε ηηκή  4.8 mSv θαη εμαξηάηαη απφ 

ηελ πνιππινθφηεηα ηεο επέκβαζεο, θαη ην θχιν ηνπ αζζελνχο. Ζ παικηθή αθηηλνζθφπεζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα πςειά θίιηξα ιπρλίαο κπνξεί λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηε δφζε αθηηλνβνιίαο  

νπζηαζηηθά ρσξίο λα ππνβηβαζηεί ε πνηφηεηα εηθφλαο. 

 ηνπο αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ελδναπιηθή απνθαηάζηαζε αλεπξχζκαηνο 

θνηιηαθήο ανξηήο ε κέζε ελεξγφο δφζε ήηαλ 9.6 mSv (2 έσο 21.15 mSv ). Απηέο νη 

επεκβαηηθέο πξάμεηο ιφγσ ηνπ παξαηεηακέλνπ ρξφλνπ αθηηλνζθφπεζεο θαη ησλ πνιιαπιψλ 

ςεθηαθψλ ιήςεσλ επηθέξνπλ κεγάιεο ηηκέο ελεξγνχ δφζεο, εηδηθφηεξα γηα άηνκα κε κεγάιν 

δείθηε κάδαο ζψκαηνο. 

Δίλαη γλσζηφ φηη δελ ππάξρεη κέγηζην φξην δφζεσλ γηα ηνπο αζζελείο πνπ 

ππνβάιινληαη ζε δηαγλσζηηθέο κειέηεο κε ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία, επεηδή ην άκεζν φθεινο 

απφ ηελ αθηηλνδηαγλσζηηθή ή επεκβαηηθή δηαδηθαζία επηθξαηεί ηνπ πηζαλνχ θηλδχλνπ απφ 

ηελ αθηηλνβνιία. Δληνχηνηο, ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο έθζεζεο γηα αζζελείο θαη πξνζσπηθφ, 

ηδηαίηεξα ζηηο αθηηλνζθνπηθά θαζνδεγνχκελεο επεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο, είλαη απαξαίηεηε.  

Ζ αθξηβήο γλψζε ηεο ελεξγνχ δφζεο θαη ηεο δφζεο νξγάλσλ απφ ηέηνηνπ είδνπο 

εμεηάζεηο ζα επηηξέςεη ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ επεκβαηηθψλ πξάμεσλ, ψζηε ε δφζε ηεο 

αθηηλνβνιίαο πνπ ζα ιακβάλεη ν αζζελήο λα είλαη ε κηθξφηεξε δπλαηή παξάιιεια κε ην 

ζρεκαηηζκφ ηθαλνπνηεηηθνχ δηαγλσζηηθνχ απνηειέζκαηνο. 
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