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Εισαγωγή  
____________________________________________________________________________________________________________                         

 

Η απεικόνιση εγκάρσιων  τοµών του ανθρωπίνου σώµατος που έγινε εφικτή για 

πρώτη φορά το 1972 µε την βοήθεια της Υπολογιστικής Τοµογραφίας (Υ.Τ), απετέλεσε 

όπως ήταν φυσικό επανάσταση στον χώρο της διαγνωστικής απεικόνισης. Οι 

παραγόµενες εικόνες από τον Υ.Τ συνεχώς βελτιωνόταν, και έδιναν νέες δυνατότητες 

στην διαγνωστική διαδικασία. Η εξέλιξη της Υ.Τ έφερε το 1989 την ελικοειδή 

Τοµογραφία (Helical ή spiral Computed Tomography). Στην αρχή της δεκαετίας του 

1990 από τον τοµογράφο µιας τοµής, αρχίζει η µετάβαση στους τοµογράφους πολλαπλών 

τοµών (multi-slice spiral CT). Ήδη στα τέλη της δεκαετίας του 90 λειτουργούσαν 

τοµογράφοι 4 τοµών. Σήµερα, οι σύγχρονοι τοµογράφοι είναι 16 ή 64 τοµών, 

προσφέροντας νέες δυνατότητες στην ιατρική απεικόνιση. 

Τα πλεονεκτήµατα των νέων πολυτοµικών συστηµάτων Υ.Τ είναι η δραστική 

µείωση του χρόνου σάρωσης και η ισοτροπική διακριτική ικανότητα. Τα νέα αυτά 

χαρακτηριστικά άνοιξαν τον δρόµο σε πληθώρα νέων εφαρµογών, µε αποτέλεσµα την 

ραγδαία αύξηση των εξετάσεων Υ.Τ. Συνεπώς, είναι αναµενόµενη και η αύξηση της 

συλλογικής ακτινικής επιβάρυνσης του πληθυσµού από αυτές τις εφαρµογές. 

Για λόγους σύγκρισης των εξεταστικών πρωτοκόλλων, της σύγκρισης των 

συστηµάτων, αλλά και για τον ποιοτικό έλεγχο αυτών, έχει καθιερωθεί ένα πλήθος από 

παραµέτρους γνωστές ως δείκτες δόσης. Βάσει αυτών των δεικτών δόσης γίνεται και ο 

προσδιορισµός της απορροφούµενης δόσης από τους εξεταζόµενους κατά την υποβολή 

τους σε µια εξέταση Υ.Τ.  

Η δοσιµετρική ποσότητα που περιγράφει ευθέως την δόση ακτινοβολίας που 

έχει απορροφηθεί από τον εξεταζόµενο και ποσοτικοποιεί τον κίνδυνο λόγω της 

ακτινοβολίας είναι η ενεργός δόση (effective dose). Και αυτό γιατί η πιθανότητα 
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εµφάνισης στοχαστικών αποτελεσµάτων  (καρκινογενέσεις) είναι ευθέως ανάλογη της 

τιµής της ενεργού δόσης, µέσω γνωστών συντελεστών κινδύνου (risk factors) που έχουν 

προσδιορισθεί για συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού. 

Με την εισαγωγή της Υ.Τ στην κλινική πράξη, έγινε γνωστή και η αυξηµένη 

ακτινική επιβάρυνση των εξεταζόµενων σε σχέση µε την κλασική ακτινογραφική 

εξέταση. Γι΄ αυτό το λόγο είχε γίνει και εκτενής έρευνα σχετικά µε τις λαµβανόµενες 

δόσεις από τέτοιες εξετάσεις. Ακόµη έχουν δηµιουργηθεί λογισµικά υπολογισµού της 

δόσης οργάνων ή της ενεργού δόσης από συµβατικά συστήµατα Υ.Τ. Σε όλη αυτή την 

έρευνα για τον προσδιορισµό της δόσης στον εξεταζόµενο δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα 

νέα τεχνικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων Υ.Τ, και πως αυτά επηρεάζουν την 

συνολική δόση στον ασθενή. Είναι δεδοµένο ότι δοσιµετρικά στοιχεία που αφορούν 

πολυτοµικούς ελικοειδείς τοµογράφους είναι ελλιπή σε σχέση µε αυτά της συµβατικής 

Υ.Τ.  

Εξίσου φτωχά είναι και τα  µέχρι σήµερα δοσιµετρικά στοιχεία που διαθέτουµε  

σχετικά µε τα επίπεδα των δόσεων που επιβαρύνουν  τα παιδιά οι εξετάσεις Υ.Τ. Αν και 

οι παράµετροι έκθεσης για τα παιδιά είναι χαµηλότερες σε σχέση µε αυτές των ενηλίκων, 

τα επίπεδα ενεργού δόσης σ΄ αυτά είναι ενδεχοµένως υψηλότερα εξαιτίας των διαφορών 

στα σωµατοµετρικά χαρακτηριστικά. Λόγω της αυξηµένης ακτινοευαισθησίας των 

παιδιών, είναι σαφές ότι απαιτείται διερεύνηση και βελτιστοποίηση της ενεργού δόσης 

των παιδιών από τυπικές εξετάσεις ΥΤ.  

Για να γίνει αυτός ο στόχος εφικτός και επειδή είναι γνωστό ότι ο άµεσος 

υπολογισµός της ενεργού δόσης δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση, καταφύγαµε σε έναν 

έµµεσο τρόπο υπολογισµού που θα λαµβάνει υπόψη και όλα τα χαρακτηριστικά της νέας 

τεχνολογίας των Υ.Τ. Και αυτός ο τρόπος δεν µπορεί να είναι άλλος από την Monte 

Carlo προσοµοίωση  του συστήµατος της Υ.Τ, αλλά και κάθε πρωτοκόλλου εξέτασης που 
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µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε ασθενή. Με τον τρόπο αυτό θα µπορέσουµε να 

εκτιµήσουµε την επίδραση ορισµένων παραµέτρων στην ακτινική επιβάρυνση των 

εξεταζοµένων, και πως ενδεχοµένως αυτή η επιβάρυνση µπορεί να ελαττωθεί.  

Σκοπός λοιπόν της παρούσας διατριβής είναι να µοντελοποιήσει το σύστηµα 

εξετάσεων της Υ.Τ και να διερευνήσει την επίδραση των παραµέτρων της σάρωσης στις 

δόσεις ακτινοβολίας, και ειδικότερα στην ενεργό δόση σε παιδιατρικούς ασθενείς, και να 

εκτιµήσει την ακτινική επιβάρυνση από τυπικά πρωτόκολλα εξέτασης. 

 Στο πρώτο µέρος της παρούσας µελέτης περιγράφονται εν συντοµία οι γενικές 

φυσικές αρχές παραγωγής των ακτίνων Χ και της αλληλεπίδρασης αυτών µε την ύλη, και 

αναπτύσσονται οι έννοιες της δοσιµετρίας και ακτινοπροστασίας. Επίσης, περιγράφονται 

οι φυσικές αρχές της Υ.Τ, η εξέλιξη της τεχνολογίας των Υ.Τ, οι έννοιες των δεικτών 

δόσης και της µέτρησης αυτών, και οι µέθοδοι εκτίµησης της ενεργού δόσης στην Υ.Τ. 

Ακολουθεί µια πολύ συνοπτική παρουσίαση της ιδέας και των αρχών που στηρίζεται η 

µέθοδος Monte Carlo, καθώς και το εύρος των εφαρµογών της µεθόδου στο 

επιστηµονικό και εφαρµοσµένο πεδίο. 

Στο δεύτερο µέρος αυτής της µελέτης  γίνεται η περιγραφή του Υπολογιστικού 

Τοµογράφου της Siemens (Sensation 16) που χρησιµοποιήθηκε, καθώς και του 

εξοπλισµού µέτρησης των δεικτών δόσης. Ακολούθως περιγράφεται η µεθοδολογία για 

την µοντελοποίηση του Υ.Τ µε την χρήση του κώδικα µεταφοράς ΜCNP, ο οποίος 

µπορεί να προσοµοιώσει τη διάδοση φωτονίων, νετρονίων και ηλεκτρονίων σε 

τρισδιάστατη γεωµετρία. Ακόµη παρουσιάζεται το λογισµικό παραγωγής µαθηµατικών 

ανθρωπόµορφων οµοιωµάτων για την προσοµοίωση των εξετάσεων Υ.Τ.  Τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν από συγκεκριµένες εξετάσεις Υ.Τ σε παιδιατρικούς 

ασθενείς παρουσιάζονται στην συνέχεια. Γίνεται εκτενής σχολιασµός και συζήτηση 
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αυτών των αποτελεσµάτων, καθώς διατυπώνονται και τα τελικά συµπεράσµατα αυτής 

της διατριβής. 

Ένα µέρος των αποτελεσµάτων της παρούσας µελέτης παρουσιάσθηκαν στις 

παρακάτω δηµοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή περιοδικά:  

 

1.  The effect of z-overscanning on patient effective dose from multi-detector spiral 

computed tomography examinations  

A. Tzedakis, J. Damilakis, K. Perisinakis, J. Stratakis, N. Gourtsoyiannis  

Medical Physics 2005; 32:1621-1629 

 

2.  The effect of z-overscanning on radiation burden of pediatric patients undergoing head 

CT with multi-detector scanners. A Monte Carlo study.  

A. Tzedakis, K. Perisinakis, M. Raissaki, J. Damilakis  

Medical Physics 2006; 33(7):2472-8. 

 

3.  Normalized effective dose data for pediatric patients undergoing MD CT 

examinations: A Monte Carlo study.  

A. Tzedakis, J. Damilakis, K. Perisinakis, A. Karantanas, S. Karabekios, N. Gourtsoyianis  

Medical Physics 2007; 34: 1163-1175. 

 

4. Reduction of eye lens radiation dose by orbital bismuth shielding in pediatric patients 

undergoing CT of the head: A Monte Carlo study  

K. Perisinakis, M. Raissaki, A. Tzedakis, N. Theocharopoulos, J. Damilakis, 

N.Gourtsoyiannis  

Medical Physics Apr 2005;32:1024-1030 

 

5. Thyroid dose from common head and neck CT examinations in children: is there an 

excess for thyroid cancer induction? 

 M. Mazonakis, A. Tzedakis, J. Damilakis, N. Gourtsoyiannis 

 European Radiology 2007; 17: 1352-7 
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 Με την ολοκλήρωση της παρούσας διατριβής θα ήθελα να ευχαριστήσω 

τα µέλη της τριµελούς µου επιτροπής, τον Επίκουρο Καθηγητή Ιατρικής Φυσικής κ. 

∆αµηλάκη, τον Επίκουρο Καθηγητή Ιατρικής Φυσικής κ. Περισυνάκη και τον Επίκουρο 

Καθηγητή Ακτινολογίας κ. Καραµπέκιο. Επίσης,  θα ήθελα να ευχαριστήσω τα λοιπά 

µέλη της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής . 

 

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   Χ 

 
1.1 Φυσικός µηχανισµός παραγωγής ακτίνων Χ 

 
Οι ακτίνες Χ παράγονται όταν ταχέως κινούµενα ηλεκτρόνια προσκρούσουν 

πάνω σε ένα στόχο [1-10]. Η παραγωγή των ακτίνων Χ γίνεται µέσω δύο διαφορετικών 

διεργασιών που λαµβάνουν χώρα κατά την πρόσκρουση της δέσµης των ηλεκτρονίων 

πάνω στο στόχο. 

 

1.2  Παραγωγή ακτινοβολίας πέδησης (Bremsstrahlung radiation) 

 

Η ακτινοβολία πέδησης παράγεται όταν ένα ηλεκτρόνιο από την προσπίπτουσα 

δέσµη των ηλεκτρονίων, αλληλεπιδράσει µε το ισχυρό ηλεκτροστατικό πεδίο ενός 

πυρήνα του υλικού – στόχου. Κατά την αλληλεπίδραση αυτή, η κινητική ενέργεια του 

ηλεκτρονίου υφίσταται απότοµη µεταβολή, µε αποτέλεσµα ένα µέρος της κινητικής του 

ενέργειας να εκπεµφθεί ως ακτινοβολία Χ (Εικόνα 1.1). Η ακτινοβολία αυτή ονοµάζεται 

ακτινοβολία πέδησης [6]. Η ενέργεια των φωτονίων αυτών µπορεί να κυµαίνεται από 

µηδέν έως την µέγιστη τιµή της, που είναι η κινητική ενέργεια του προσπίπτοντος 

ηλεκτρονίου. Συνεπώς, το ενεργειακό φάσµα της ακτινοβολίας πέδησης είναι συνεχές, 

και γι’ αυτό το λόγο ονοµάζεται και λευκή ακτινοβολία. Η παραγωγή της ακτινοβολίας 

πέδησης αυξάνει µε την ενέργεια της προσπίπτουσας δέσµης των ηλεκτρονίων, και µε 

τον ατοµικό αριθµό του υλικού – στόχου [1, 6].  
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Εικόνα 1. 1: Παραγωγή ακτινοβολίας πέδησης 

 
 

1.3  Παραγωγή χαρακτηριστικής ακτινοβολίας 

 
Η χαρακτηριστική ακτινοβολία παράγεται όταν ένα ηλεκτρόνιο της 

προσπίπτουσας δέσµης ηλεκτρονίων αλληλεπιδράσει µε ένα ηλεκτρόνιο εσωτερικής 

στοιβάδας του ατόµου του υλικού – στόχου (Εικόνα 1.2). Κατά την αλληλεπίδραση αυτή 

το ηλεκτρόνιο του ατόµου µπορεί να διαφύγει από το άτοµο (ιονισµός) και ένα 

ηλεκτρόνιο του ίδιου ατόµου υψηλότερης ενεργειακής κατάστασης µπορεί να καλύψει τη 

θέση του, µε ταυτόχρονη εκποµπή ενός φωτονίου. Τα φωτόνια που εκπέµπονται µε αυτή 

την διαδικασία ονοµάζονται χαρακτηριστική ακτινοβολία του υλικού – στόχου [1, 6]. Η 

ενέργεια των φωτονίων αυτών είναι διακριτή (γραµµικό φάσµα) και ισούται µε την 

διαφορά των ενεργειακών σταθµών των δύο στοιβάδων του ατόµου που 

πραγµατοποιήθηκε η µετάβαση των ηλεκτρονίων. Κατά συνέπεια, το υλικό του στόχου 

καθορίζει την θέση και την ένταση των χαρακτηριστικών κορυφών του φάσµατος 

(Εικόνα 1.4) της παραγόµενης ακτινοβολίας [1]. 
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Εικόνα 1. 2: Παραγωγή χαρακτηριστικής ακτινοβολίας 

 

 

1.4  Λυχνία ακτίνων Χ 

 
Η ακτινοβολία Χ µπορεί να παραχθεί σε µια λυχνία ακτίνων Χ, (Εικόνα 1.3) τα 

κύρια συστατικά στοιχεία της οποίας είναι: α) Η κάθοδος, όπου παράγονται τα 

ηλεκτρόνια της δέσµης πρόσπτωσης, β) Η άνοδος, πάνω στην οποία προσπίπτει η δέσµη 

των ηλεκτρονίων, γ) το γυάλινο περίβληµα της λυχνίας περιβαλλόµενο από ένα 

κατάλληλα θωρακισµένο µολύβδινο κέλυφος, δ) το υψηλό κενό στο εσωτερικό της 

λυχνίας, και ε) η υψηλή τάση µεταξύ ανόδου – καθόδου.  

Για την παραγωγή των ακτίνων Χ, τα θερµιονικώς παραγόµενα ηλεκτρόνια 

στην κάθοδο επιταχύνονται υπό την επίδραση της υψηλής τάσης µεταξύ ανόδου – 

καθόδου, µε αποτέλεσµα την πρόσπτωσή τους πάνω στην άνοδο και την παραγωγή της 

ακτινοβολίας Χ. 

Το υλικό της ανόδου – στόχου στις διαγνωστικές λυχνίες αποτελείται συνήθως 

από Βολφράµιο (W). Το υλικό του Βολφραµίου έχει επιλεγεί για τον υψηλό ατοµικό 

αριθµό του (Ζ=74), καθώς και για το υψηλό σηµείο τήξης που έχει. Έτσι, η άνοδος δεν 
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καταστρέφεται κατά την λειτουργία της λυχνίας όπου παράγονται υψηλές θερµοκρασίες 

στην περιοχή του στόχου. 

 

Εικόνα 1. 3: Σχηµατικό διάγραµµα  λυχνίας παραγωγής ακτίνων Χ 

 

 

Εικόνα 1. 4: Φάσµα ακτίνων Χ, για διάφορες τιµές υψηλής τάσης 

 

Στις σύγχρονες διαγνωστικές λυχνίες η άνοδος είναι περιστρεφόµενη, ώστε 

µεγαλύτερη επιφάνεια να δέχεται το φορτίο της καταπόνησης και έτσι να αυξάνει τον 

χρόνο ζωής της λυχνίας. Η επιφάνεια της ανόδου όπου προσπίπτει η δέσµη των 

ηλεκτρονίων σχηµατίζει γωνία (6ο – 20ο) µε το κάθετο στη δέσµη των ηλεκτρονίων 
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επίπεδο. Λόγω αυτής της κλίσης, οι διαστάσεις της φαινόµενης εστίας παραγωγής των 

φωτονίων µειώνονται προς όφελος της ποιότητας εικόνας (µείωση παρασκιάς). 

 

1.5 Φύση, ποιότητα και ποσότητα των ακτίνων Χ 

 
Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως και οι ακτίνες γ, 

δηλαδή φωτόνια. Η διαφορά τους αφορά µόνο την προέλευσή τους, και όχι στις φυσικές 

τους ιδιότητες. Η ενέργεια ενός φωτονίου (E) σχετίζεται µε την συχνότητά του (ν) µέσω 

της σχέσης [1] : E=h.v, όπου h η σταθερά του Planck (=6x10-34 J.sec). 

Η ποιότητα µιας δέσµης ακτίνων Χ που παράγεται από µια διαγνωστική λυχνία, 

εξαρτάται από την εφαρµοζόµενη υψηλή τάση, και τα φίλτρα ή άλλα υλικά που 

παρεµβάλλονται µεταξύ εστίας και εξόδου της λυχνίας (Εικόνα 1.4). 

Μία παράµετρος που χρησιµοποιούµε για να εκφράσουµε  την ποιότητα (ή την 

διεισδυτικότητα) µιας δέσµης ακτίνων Χ, είναι το πάχος υποδιπλασιασµού της (Half 

Value Layer, HVL) που ορίζεται ως το πάχος κάποιου υλικού (συνήθως Al) που είναι 

ικανό να µειώσει την ένταση της δέσµης (πλήθος φωτονίων) στο 50% της αρχικής τιµής 

της. 

Η ποσότητα της ακτινοβολίας σε µια δέσµη ακτίνων Χ, καθορίζεται από τον 

αριθµό των παραγόµενων φωτονίων, και αυτό όπως είναι φυσικό, είναι ευθέως ανάλογο 

µε τον αριθµό των ηλεκτρονίων που προσκρούουν στην άνοδο, δηλ.  µε το ρεύµα (mA) 

της λυχνίας. 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΚΥΡΙΕΣ  ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ  ΦΩΤΟΝΙΩΝ  ΚΑΙ  ΥΛΗΣ 

          
                                                                                         
2.1 Εισαγωγή 

 
Μία δέσµη ακτίνων Χ όταν προσπέσει πάνω σε κάποιο υλικό, τα φωτόνια που 

αποτελούν τη δέσµη, µπορούν είτε να περάσουν δια µέσου του υλικού χωρίς 

αλληλεπίδραση, είτε να αλληλεπιδράσουν µε τα άτοµα του υλικού. Οι κύριοι µηχανισµοί 

αλληλεπίδρασης είναι [1,11-14]: 

Α. Ελαστική σκέδαση (coherent scattering) 

Β. Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο (photoelectric effect) 

Γ. Σκέδαση Compton (Compton or incoherent scattering) 

∆. ∆ίδυµη γένεση (pair production) 

 

2.2 Ελαστική ή σύµφωνη σκέδαση  (Rayleigh) 

 
Ελαστική ή σύµφωνη σκέδαση είναι η αλληλεπίδραση µεταξύ ενός φωτονίου 

χαµηλής ενέργειας και ενός ατοµικού ηλεκτρονίου. Το φωτόνιο απορροφάται από το 

ηλεκτρόνιο και επανεκπέµπεται σε διαφορετική κατεύθυνση (Εικόνα 2.1). Η γωνία 

εκτροπής είναι συνήθως µικρή. Το προσπίπτον και το σκεδαζόµενο φωτόνιο έχουν την 

ίδια ενέργεια. Εποµένως κατά την ελαστική σκέδαση δεν αποτίθεται ενέργεια στο υλικό 

[6]. Ελαστική σκέδαση µπορεί να συµβεί και για φωτόνια ενέργειας µέχρι και 200 keV, 

σε υλικά µε υψηλό ατοµικό αριθµό. Όµως αυτή η αλληλεπίδραση είναι σηµαντική για 

τον ιστό, µόνο για τα χαµηλής ενέργειας φωτόνια. 
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Εικόνα 2. 1: Η ελαστική ή σύµφωνη σκέδαση  

                            
 

2.3 Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο 

 
Το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο είναι η αλληλεπίδραση ενός φωτονίου µε ένα 

ηλεκτρόνιο των εσωτερικών στοιβάδων του ατόµου (Εικόνα 2.2). Το προσπίπτων 

φωτόνιο εξαφανίζεται, και όλη του η ενέργειά του αποδίδεται στο ηλεκτρόνιο το οποίο 

αποσπάται από το άτοµο σαν φωτοηλεκτρόνιο [1]. 

Η κινητική ενέργεια του φωτοηλεκτρονίου είναι ίση µε Εφη = hν – Εσυν, όπου hν 

είναι η ενέργεια του φωτονίου και Eσυν είναι η ενέργεια σύνδεσης του ηλεκτρονίου [15]. 

Εποµένως για να µπορέσει να συµβεί το φαινόµενο αυτό, θα πρέπει η ενέργεια του 

προσπίπτοντος φωτονίου να είναι µεγαλύτερη από την ενέργεια σύνδεσης του 

ηλεκτρονίου (hν > Εσυν). Η κενή θέση του ηλεκτρονίου που αποσπάστηκε από το άτοµο 

συµπληρώνεται µε την µετάπτωση ενός ηλεκτρονίου υψηλότερης ενεργειακά στάθµης 

και ταυτόχρονη εκποµπή της διαφοράς των ενεργειών σύνδεσης, µε τη µορφή 

ακτινοβολίας φωτονίου (χαρακτηριστική ακτινοβολία). Τόσο τα φωτοηλεκτρόνια όσο και 

τα µικρής ενέργειας παραγόµενα δευτερογενή φωτόνια αποθέτουν την ενέργειά τους 

κοντά στο σηµείο της αρχικής αλληλεπίδρασης.                          
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Εικόνα 2. 2: Το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο 

 

Η πιθανότητα για να συµβεί φωτοηλεκτρική αλληλεπίδραση µειώνεται 

γρήγορα, σε σχέση µε την αύξηση της ενέργειας των φωτονίων. Η εµπειρική σχέση που 

συνήθως χρησιµοποιείται είναι η 5.45.3 ZE −∝ γτµ , όπου τµ  ο γραµµικός συντελεστής 

απορρόφησης για το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο, Εγ η ενέργεια του φωτονίου και Ζ ο 

ατοµικός αριθµός του υλικού. 

Στην διαγνωστική ακτινολογία, ο σχηµατισµός της εικόνας οφείλεται στη 

διαφορά πυκνότητας και ατοµικού αριθµού ανάµεσα στους διάφορους ιστούς. Όσο 

µικρότερη είναι η ενέργεια των φωτονίων της χρησιµοποιούµενης δέσµης (ώστε να 

κυριαρχεί το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο) τόσο ευκρινέστερα θα διακρίνονται οι διάφοροι 

ιστοί. Τα οστά µε µεγαλύτερο ατοµικό αριθµό και πυκνότητα από ότι ο µαλακός ιστός 

αλληλεπιδρούν εντονότερα µε τα φωτόνια της δέσµης, µε αποτέλεσµα να απεικονίζονται 

στο φιλµ ως περιοχές µειωµένης αµαύρωσης (δηµιουργούν «λευκή σκιά»), ενώ οι 

µαλακοί ιστοί απεικονίζονται ως περιοχές αυξηµένης αµαύρωσης [16]. Στην 

ακτινοδιάγνωση, η χρησιµοποίηση ακτίνων Χ µε ενέργειες όπου επικρατεί το 
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φωτοηλεκτρικό φαινόµενο, θα είχε ως αποτέλεσµα την απορρόφηση ανεπιθύµητα 

υψηλής δόσης από τον εξεταζόµενο.  

 

2.4 Φαινόµενο Compton 

 
Κατ΄ αυτή την διαδικασία, ένα φωτόνιο αλληλεπιδρά µε ένα ηλεκτρόνιο των 

εξωτερικών στοιβάδων του ατόµου. Ένα ηλεκτρόνιο εξωτερικής στοιβάδας έχει ενέργεια 

σύνδεσης µε το άτοµο πολύ χαµηλή σε σχέση µε την ενέργεια του φωτονίου, εποµένως 

το ηλεκτρόνιο µπορεί να θεωρηθεί ελεύθερο (Εικόνα 2.3). 

 

Εικόνα 2. 3: Η σκέδαση Compton 

 

Κατά την αλληλεπίδραση αυτή,  µέρος της ενέργειας του φωτονίου µεταφέρεται 

στο ελεύθερο ηλεκτρόνιο, το δε φωτόνιο σκεδάζεται υπό γωνία θ, µε µειωµένη ενέργεια 

[1,7]. Το αρχικά ακίνητο ηλεκτρόνιο κινείται υπό γωνία φ ως προς την αρχική διεύθυνση 

του φωτονίου. Το προσπίπτων φωτόνιο µπορεί να σκεδαστεί κατά οποιαδήποτε γωνία. Η 

πιθανότητα σκέδασης του φωτονίου υπό γωνία θ, εξαρτάται από την γωνία θ και την 

ενέργεια του προσπίπτοντος φωτονίου. Οι παραπέρα αλληλεπιδράσεις του σκεδαζόµενου 

φωτονίου εξαρτώνται από την ενέργειά του. Μπορεί να απορροφηθεί µε φωτοηλεκτρική 

αλληλεπίδραση, να του συµβεί ξανά σκέδαση Compton, ή να µην αλληλεπιδράσει 

καθόλου και να διαφύγει από το υλικό. 
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Στην αλληλεπίδραση Compton ο συντελεστής εξασθένησης µειώνεται µε την 

αύξηση της ενέργειας των φωτονίων. Ο µαζικός συντελεστής εξασθένησης για το 

φαινόµενο αυτό εξαρτάται άµεσα από την ηλεκτρονική πυκνότητα (ηλεκτρόνια ανά 

χιλιόγραµµο) του υλικού απορρόφησης. Ο µαζικός συντελεστής εξασθένησης Compton 

είναι σχεδόν ανεξάρτητος από τον ατοµικό αριθµό του µέσου. Όταν τα φωτόνια µιας 

δέσµης ακτίνων Χ αλληλεπιδρούν µε σκέδαση  Compton, δεν εµφανίζεται επιλεκτική 

απορρόφηση για υλικά µε διαφορετικό ατοµικό αριθµό. Για αυτόν τον λόγο, 

ακτινογραφικές εικόνες που έχουν ληφθεί µε δέσµη φωτονίων υψηλών ενεργειών όπου 

κυριαρχεί η αλληλεπίδραση Compton, εµφανίζουν χαµηλή αντίθεση [16]. 

 

2.5 ∆ίδυµη γένεση 

 
Η αλληλεπίδραση αυτή συµβαίνει στην περιοχή του πυρήνα του ατόµου, όταν 

ένα φωτόνιο µε ενέργεια τουλάχιστον ίση µε 1.02 MeV εξαφανίζεται και στην θέση του 

εµφανίζεται ένα ζεύγος ηλεκτρονίου – ποζιτρονίου (Εικόνα 2.4). Η επιπλέον ενέργεια του 

φωτονίου πέραν των 1.02 MeV (ισοδύναµη ενέργεια των µαζών των δύο σωµατιδίων), 

εµφανίζεται ως κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίου – ποζιτρονίου [1].                                                        

 

 
Εικόνα 2. 4: Η δίδυµη γένεση 
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Το ζεύγος των δύο παραγόµενων σωµατίων έχουν εµβέλεια µερικών χιλιοστών 

στα συνήθη στερεά. Το ποζιτρόνιο στο τέλος της διαδροµής του ενώνεται µε ένα 

ελεύθερο ηλεκτρόνιο και εξαϋλώνονται, και τη θέση τους παίρνουν δύο φωτόνια 

ενέργειας 0.511 MeV που εκπέµπονται σε αντίθετες κατευθύνσεις (Εικόνα 2.5).  

 

Εικόνα 2. 5: Το φαινόµενο της εξαϋλωσης 

 

Για να συµβεί δίδυµος γένεση, πρέπει η ενέργεια του προσπίπτοντος  φωτονίου 

να υπερβαίνει τα 1.02 MeV. Για ενέργειες  πάνω απ΄αυτό το κατώφλι, η πιθανότητα να 

συµβεί δίδυµος γένεση, αυξάνει µε την ενέργεια, και επί πλέον είναι ανάλογη του 

ατοµικού αριθµού του υλικού [6]. 

 

2.6 Εξασθένιση της ακτινοβολίας µέσω της ύλης 

 
Η εξασθένιση µιας δέσµης φωτονίων που διαδίδεται σε ένα υλικό εξαρτάται 

από τον αρχικό αριθµό των φωτονίων Io (φωτόνια/cm2 sec), και σύµφωνα µε την σχέση:  

x
oeII µ−=                                                     (εξίσ. 2.1) 

όπου I είναι η ένταση της δέσµης µετά την διέλευση από ένα υλικό πάχους χ, και µ ο 

γραµµικός συντελεστής εξασθένησης του υλικού [1,6]. Ο συντελεστής µ εξαρτάται από 

την ενέργεια των φωτονίων καθώς και την ατοµική σύνθεση του υλικού, και εκφράζει 

την πιθανότητα ανά µονάδα µήκους διαδροµής ένα φωτόνιο να αποµακρυνθεί από τη 
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δέσµη. Ο ολικός γραµµικός συντελεστής εξασθένησης είναι το άθροισµα των επιµέρους 

συντελεστών εξασθένησης για κάθε επιµέρους µηχανισµό αλληλεπίδρασης των ακτίνων 

Χ µε την ύλη:  

                                               κστωµ +++=                                                  (εξίσ. 2.2) 

 

Οι συντελεστές ω, τ, σ, και κ αντιπροσωπεύουν τους γραµµικούς συντελεστές 

απορρόφησης λόγω σκέδασης Rayleigh, φωτοηλεκτρικού φαινοµένου, σκέδασης 

Compton, και δίδυµης γένεσης αντίστοιχα. Στη διαγνωστική ακτινολογία  (ενέργειες 

φωτονίων από 25 έως 150 keV) συµµετέχουν µόνο οι µηχανισµοί του φωτοηλεκτρικού 

φαινοµένου και της σκέδασης Compton [7]. Τέλος, το µέγεθος µ/ρ, όπου ρ η πυκνότητα 

του υλικού, είναι γνωστό ως ο ολικός µαζικός συντελεστής εξασθένησης.  

 

2.7 Είδος αλληλεπίδρασης και ακτινοδιάγνωση 

 
Οι αλληλεπιδράσεις που παίρνουν µέρος και συνεισφέρουν στο σχηµατισµό της 

ακτινοδιαγνωστικής εικόνας καθορίζοντας τα χαρακτηριστικά της είναι το 

φωτοηλεκτρικό φαινόµενο, η σκέδαση Compton και σε µικρότερο βαθµό η ελαστική 

σκέδαση [2,3]. Για τις ενέργειες ακτίνων Χ που χρησιµοποιούνται στην ακτινοδιάγνωση, 

αποκλείεται η εµφάνιση της δίδυµης γένεσης. Στον ιστό η κύρια αλληλεπίδραση είναι η 

σκέδαση Compton, ενώ το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο κυριαρχεί σε εφαρµογές όπου 

χρησιµοποιούνται δέσµες χαµηλής ενέργειας (µαστογραφία), ή χορηγούνται σκιαγραφικά 

µέσα υψηλού ατοµικού αριθµού.  

Η σχετική σπουδαιότητα των αλληλεπιδράσεων αυτών για τον µαλακό ιστό (Ζeff 

= 7.4) και σε σχέση µε την ενέργεια της δέσµης των φωτονίων, παρουσιάζονται στην 

Εικόνα 2.6  [6]. 
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Εικόνα 2. 6: Η συµβολή των αλληλεπιδράσεων στον µαλακό ιστό (Ζeff = 7.4) 

     

Μία συνοπτική παρουσίαση της εξάρτησης του γραµµικού συντελεστή 

απορρόφησης από τα χαρακτηριστικά του υλικού µέσου αλληλεπίδρασης και της δέσµης 

των φωτονίων παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.1 [17].     

 

Πίνακας 2.1 : Η εξάρτηση του γραµµικού  συντελεστή απορρόφησης ανά αλληλεπίδραση 

Αλληλεπίδραση 
Ενέργεια 

Φωτονίου hν 

Ατοµικός 

αριθµός υλικού 

Ζ 

Πυκνότητα 

ηλεκτρονίων υλικού  

ρe 

Πυκνότητα 

µέσου ρ 

     

Σκέδαση 

Compton νh
1  _ eρ  ρ  

Φωτοηλεκτρικό 

φαινόµενο 
3)(

1
νh

 3Z  _ ρ  

∆ίδυµη γένεση νh  Z  -- ρ  



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ  ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 

 
 
3.1 Εισαγωγή  

 
Οι ιοντίζουσες ακτινοβολίες δεν µπορούν να γίνουν άµεσα αντιληπτές από τις 

ανθρώπινες αισθήσεις, και γι΄ αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στους χώρους όπου 

γίνεται χρήση τους. Η ανίχνευση της ακτινοβολίας και ο προσδιορισµός των παραµέτρων 

που θα µας επιτρέψουν να ποσοτικοποιήσουµε την ακτινοβολία  πρέπει να γίνονται  

απαραιτήτως, για λόγους ακτινοπροστασίας, ποιοτικού ελέγχου και δοσιµετρίας. Έχουν 

αναπτυχθεί διάφοροι τύποι συσκευών και µεθόδων ανίχνευσης και µέτρησης των 

ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Οι κυριότεροι τύποι ανιχνευτών είναι: 

 

3.2 Ανιχνευτές αερίου 

 
Οι ανιχνευτές αερίου είναι συσκευές που περιέχουν αέριο (ήλιο, νέο, αργό, 

υδρογόνο, ή και ατµοσφαιρικό αέρα), µε ένα θετικό (άνοδος) και ένα αρνητικό (κάθοδος) 

ηλεκτρόδιο, µεταξύ των οποίων εφαρµόζεται υψηλή τάση (Εικόνα 3.1). Όταν ένα ιονίζον 

σωµάτιο (Φωτόνιο, ηλεκτρόνιο, πρωτόνιο ) περάσει από το αέριο του ανιχνευτή, 

παράγονται ιόντα. Υπό την επίδραση της υψηλής τάσης τα ηλεκτρόνια που παράγονται 

κατά τους ιονισµούς έλκονται από την άνοδο ενώ τα θετικά ιόντα από την κάθοδο. Η 

συλλογή φορτίων από την άνοδο και την κάθοδο ισοδυναµεί µε την δηµιουργία παλµού 

ρεύµατος που είναι ανάλογο µε το πλήθος των ιονισµών που προκάλεσε η ακτινοβολία 

[7]. 
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Εικόνα 3. 1: Σχηµατική παράσταση ανιχνευτή αερίου 

 

3.3 Χαρακτηριστική καµπύλη ανιχνευτή αερίου 

 
 Στην Εικόνα 3.2  φαίνεται η µορφή της καµπύλης που συνδέει το ύψος του 

παραγόµενου παλµού µε την τιµή της τάσης µεταξύ ανόδου-καθόδου [18]. Η καµπύλη 

µπορεί να χωριστεί σε έξι περιοχές: 

A. περιοχή επανασύνδεσης, B. περιοχή κορεσµού, C. αναλογική περιοχή, D. µη 

αναλογική περιοχή, E. περιοχή Geiger-Muller (G-M), και F. περιοχή εκκενώσεων.  

 

Εικόνα 3. 2: Χαρακτηριστική καµπύλη ανιχνευτή αερίου 
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Για µικρές τιµές της τάσης τα περισσότερα ζεύγη ηλεκτρονίου-ιόντος που 

παράγονται κατά την αλληλεπίδραση της ιοντίζουσας ακτινοβολίας µε το αέριο 

επανασυνδέονται πριν καταφέρουν να φτάσουν στα αντίστοιχα ηλεκτρόδια   (περιοχή Α, 

επανασύνδεσης). Όσο αυξάνεται η τάση τόσο µεγαλύτερο ποσοστό από τα φορτία που 

παράγονται κατά την αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας µε το αέριο φτάνουν  στα 

ηλεκτρόδια. Για κάποια τιµή της τάσης όλα τα φορτία φτάνουν στα ηλεκτρόδια και 

συλλέγονται. Αυξάνοντας την τάση πάνω από αυτή την τιµή, το ύψος του παλµού δεν 

αλλάζει. Εµφανίζεται  συνεπώς ένα πλατό  στη χαρακτηριστική καµπύλη (περιοχή Β, 

κορεσµού). 

 Αυξάνοντας την τάση ανόδου – καθόδου παρατηρούµε ότι µετά από κάποια 

τιµή, το ύψος του παραγόµενου παλµού αυξάνεται αναλογικά µε την τάση.  Η 

εφαρµοζόµενη τάση είναι πλέον αρκετά υψηλή ώστε τα παραγόµενα ιόντα 

επιταχυνόµενα, κατά την κίνησή τους προς τα ηλεκτρόδια  να καθίστανται ικανά να 

προκαλέσουν νέους ιονισµούς. Το πλήθος των φορτίων που φτάνουν στα ηλεκτρόδια 

είναι ανάλογο του φορτίου που ελευθερώθηκε κατά την αρχική αλληλεπίδραση 

(αναλογική, C περιοχή). 

Για µεγαλύτερες τάσεις ανόδου - καθόδου, εξαφανίζεται σταδιακά η αναλογία 

του ύψους παλµού προς το πλήθος φορτίων που ελευθερώνεται κατά την αρχική 

αλληλεπίδραση ακτινοβολίας-αερίου (µη αναλογική D περιοχή). Σε ακόµα µεγαλύτερες 

τιµές τάσης λαµβάνει χώρα µια ‘‘χιονοστιβάδα’’ ιονισµών σε ολόκληρο τον όγκο του 

ανιχνευτή,  µε αποτέλεσµα η ενίσχυση του παλµού να φτάνει σε κορεσµό (E περιοχή, 

Geiger-Mueller). Σε µεγαλύτερες τιµές τάσης παρουσιάζεται  το φαινόµενο της διαρκούς 

εκκένωσης, που µπορεί να επιφέρει την καταστροφή του ανιχνευτή (περιοχή F, διαρκούς 

εκκένωσης). 
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3.4 Θάλαµοι ιονισµού 

 
Οι θάλαµοι ιονισµού είναι στην ουσία ανιχνευτές αερίου που λειτουργούν στην 

περιοχή κορεσµού (Εικόνα 3.3). Όταν ο ανιχνευτής τοποθετηθεί µέσα σε µία δέσµη 

ιοντίζουσας ακτινοβολίας, το ρεύµα (ροή ηλεκτρονίων) διαµέσου του αερίου αποτελεί 

µέτρο του φορτίου που απελευθερώνεται στη µονάδα του χρόνου µέσα στο αέριο, 

δηλαδή του ρυθµού παραγωγής ιονισµών. Οι θάλαµοι ιονισµού χρειάζονται σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα βαθµονόµηση για τον ακριβή προσδιορισµό της δόσης [18]. Η 

µέτρηση που µας παρέχουν είναι ρυθµός δόσης είτε συνολική δόση. 

 

Εικόνα 3. 3: Σχηµατική παράσταση  θαλάµου ιονισµού 

 

3.5  Σπινθηριστές 

 
Κάποια υλικά έχουν την ιδιότητα να εκπέµπουν σπινθηρισµό (παλµό φωτός) 

όταν πάνω τους προσπέσει ιοντίζουσα ακτινοβολία. Τα υλικά αυτά χρησιµοποιούνται σε 

συνδυασµό µε φωτοευαίσθητες συσκευές, τους φωτοπολλαπλασιαστές, και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως ανιχνευτές (Εικόνα 3.4).  Οι φωτοπολλαπλασιαστές µετατρέπουν 

την ορατή ακτινοβολία σε ηλεκτρικό σήµα, µέσω µίας φωτοκαθόδου και σειράς δυνόδων. 

Όταν προσπίπτουν στην φωτοκάθοδο φωτόνια από το ορατό φάσµα αυτή εκπέµπει 

ηλεκτρόνια, τα οποία πολλαπλασιάζονται στις δυνόδους, ενισχύοντας έτσι το σήµα.   
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Εικόνα 3. 4: Σχηµατική παράσταση  φωτοπολλαπλασιαστή 

 

3.6 Θερµοφωταυγάζοντα υλικά 

 
Κάποια κρυσταλλικά υλικά όταν προσπέσει πάνω τους ιοντίζουσα ακτινοβολία 

µπορούν να παγιδεύσουν ηλεκτρόνια ή θετικές οπές (θέσεις που λείπει το ηλεκτρόνιο) σε 

ενεργειακές παγίδες του κρυστάλλου. Τα ηλεκτρόνια ή οι οπές αυτές παραµένουν 

παγιδευµένα για κάποιο χρονικό διάστηµα. ∆ιαφεύγουν δε από τις ενεργειακές παγίδες µε 

την προσφορά θερµότητας στο υλικό, και επανασυνδέονται εκπέµποντας φωτόνια  στο 

ορατό φάσµα (θερµοφωταύγεια) [6,17]. Το πλήθος των ηλεκτρονίων και οπών που 

παγιδεύονται είναι ανάλογο των φωτονίων που απορροφήθηκαν κατά τη δράση της 

ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Εποµένως η ένταση του φωτός που παράγεται κατά τη 

θέρµανση του υλικού µετά την ακτινοβόληση είναι ανάλογη της ενέργειας (δηλαδή της 

δόσης) που απορροφήθηκε από το υλικό. 

∆οσίµετρα θερµοφωταύγειας παρασκευάζονται συνήθως από  φθοριούχο λίθιο 

(LiF) ή φθοριούχο ασβέστιο (CaF2) σε δισκία µικρών  διαστάσεων, και χρησιµοποιούνται 

ευρέως στη δοσιµέτρηση προσωπικού και ασθενών σε ακτινολογικές ή άλλες 

διαδικασίες. 
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Εκτενέστερη αναφορά για το φαινόµενο της θερµοφωταύγειας, τα 

χρησιµοποιούµενα υλικά, και την διαδικασία που ακολουθείται για την χρήση τους στην 

δοσιµετρία, γίνεται στο τελευταίο κεφάλαιο του παρόντος µέρους, µιας και απετέλεσε 

βασικό µεθοδολογικό εργαλείο για την διεξαγωγή της παρούσας εργασίας. 

 

3.7 Μετρητής Geiger-Muller 

 
Πρόκειται για ανιχνευτή αερίου που λειτουργεί στη περιοχή Geiger-Muller. 

Είναι εξαιρετικά ευαίσθητος σε όλα τα είδη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, αλλά δεν µπορεί 

να διακρίνει το είδος της ανιχνευόµενης ακτινοβολίας [18]. Χρησιµοποιείται ευρέως για 

µετρήσεις του επιπέδου έκθεσης της ακτινοβολίας σε ελεγχόµενους χώρους. 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

∆ΟΣΙΜΕΤΡΙΑ  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 
 

 

4.1 Ιοντίζουσα ακτινοβολία 

 
Με τον όρο ιοντίζουσα ακτινοβολία χαρακτηρίζουµε την ακτινοβολία εκείνη 

που κατά την αλληλεπίδρασή της µε την ύλη, είναι ικανή να µεταφέρει ενέργεια και να 

προκαλέσει  ιονισµό των ατόµων της [1].  

Τέτοιες ακτινοβολίες θεωρούνται οι ηλεκτροµαγνητικές ακτινοβολίες γ και  Χ, 

και οι  σωµατιδιακές όπως οι α, β, τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Οι ιοντίζουσες 

ακτινοβολίες εκπέµπονται είτε από φυσικές πηγές (φυσικά ραδιοϊσότοπα, κοσµική 

ακτινοβολία) ή από τεχνητές πηγές (διαγνωστικές ή θεραπευτικές λυχνίες, τεχνητά 

ραδιοϊσότοπα, κλπ).  

 

4.2 ∆ράση ιοντίζουσας ακτινοβολίας σε βιολογικούς ιστούς 

 
Η επίδραση της ιοντίζουσας ακτινοβολίας στον ανθρώπινο οργανισµό έχει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. ∆ιότι πρώτον, η έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες αποτελεί έναν 

αόρατο κίνδυνο που χαρακτηρίζεται από µεγάλο βλαπτικό αποτέλεσµα σε σχέση µε την 

ενέργεια που µεταφέρεται από την ακτινοβολία και δεύτερον, καθηµερινά εκατοµµύρια 

άνθρωποι εκτίθενται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς 

λόγους [19-26]. 

Οι βιολογικές επιδράσεις των ακτινοβολιών µπορούν να αποδοθούν στις βλάβες 

που αυτές προκαλούν στο βασικό δοµικό λίθο της ζωής, το κύτταρο. Και αφού το νερό 

αποτελεί το βασικό συστατικό  των κυττάρων, η αλληλεπίδραση των ιονιζουσών 

ακτινοβολιών µε το νερό, µπορεί να θεωρηθεί σαν η αφετηρία αυτών των βιολογικών 
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επιδράσεων [19]. Έτσι, η όλη διαδικασία µπορεί αποδοθεί από τα ακόλουθα τέσσερα 

στάδια : 

1. Το αρχικό φυσικό στάδιο κατά το οποίο λαµβάνει χώρα ο ιονισµός του 

 νερού. 

2. Το φυσικο-χηµικό στάδιο στο οποίο παράγονται χηµικές ουσίες όπως 

οξειδωτικοί παράγοντες και ελεύθερες ρίζες (όπως H3O+, ελεύθερες ρίζες OΗ- και H, H2 

και e-). 

3. Το χηµικό στάδιο στο οποίο τα παραπάνω προϊόντα προσβάλουν τα οργανικά 

µακροµόρια του κυττάρου (πχ DNA), µε αποτέλεσµα χηµικές αλλαγές και βλάβες στο 

υλικό των χρωµοσωµάτων. 

4. Οι χηµικές αλλαγές έχουν ως αποτέλεσµα την µεταβολή της δοµής ή της 

λειτουργικότητας του κυττάρου, οι οποίες µπορεί να οδηγήσουν κατά το τελευταίο 

βιολογικό  στάδιο σε: α) ∆ιαφοροποιήσεις ή τροποποιήσεις στο γενετικό υλικό που 

µεταφέρονται στα θυγατρικά κύτταρα β) Παρεµπόδιση ή καθυστέρηση του κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού, γ) Πρόωρο θάνατο του κυττάρου. 

Το βιολογικό στάδιο αρχίζει µερικά δευτερόλεπτα µετά την έκθεση του 

κυττάρου στην ακτινοβολία και διαρκεί από µερικά λεπτά έως δεκάδες χρόνια, ανάλογα 

µε το υπό εξέταση αποτέλεσµα. Οι κυτταρικές βλάβες εκφράζονται στο σύνολο του 

οργανισµού ως  διάφορα κλινικά συµπτώµατα στην ίδια κλίµακα χρόνου (λεπτά έως 

δεκάδες έτη). 

 

4.3 Στοχαστικά και αιτιοκρατικά αποτελέσµατα 

 
Τα αποτελέσµατα από την επίδραση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών στον 

άνθρωπο, µπορούν να χαρακτηριστούν ως στοχαστικά ή στατιστικά (stochastic) και 

αιτιοκρατικά ή ντετερµινιστικά (deterministic) αποτελέσµατα [19, 20].  
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Τα στοχαστικά αποτελέσµατα (δηλαδή τυχαίας ή στατιστικής φύσης)  έχουν 

πιθανότητα εµφάνισης ανάλογη της δόσης χωρίς η σοβαρότητα της βλάβης να  εξαρτάται 

από το ύψος της δόσης (Εικόνα 4.1). Οι στοχαστικές επιδράσεις µπορεί να εµφανισθούν 

όσο µικρή και αν είναι η δόση και συνεπώς δεν υπάρχει κατώφλι δόσης (threshold dose)  

(δηλαδή δεν υπάρχει δόση κάτω από την οποία η πιθανότητα εµφάνισης της βλάβης να 

είναι µηδενική). Στην κατηγορία αυτή υπάγονται η εµφάνιση διαφόρων µορφών 

καρκίνου και η εµφάνιση γενετικών ανωµαλιών [26, 28]. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών 

των αποτελεσµάτων είναι ότι δεν εµφανίζονται άµεσα, αλλά µπορεί να εµφανιστούν µετά 

από χρόνια. 

 

Εικόνα 4. 1: Ο κίνδυνος σαν συνάρτηση της δόσης στις στοχαστικές επιδράσεις 
 

Οι αιτιοκρατικές ή ντετερµινιστικές βλάβες εµφανίζονται ή όχι, ανάλογα µε το 

επίπεδο της δόσης και υπάρχει κατώφλι δόσης κάτω από το οποίο η πιθανότητα 

εµφάνισης της βλάβης είναι µηδέν (Εικόνα 4.2). Όταν η δόση υπερβεί την τιµή 

κατωφλίου τότε εµφανίζεται η βλάβη [9, 19, 26]. Παράδειγµα ντετερµινιστικών 

επιδράσεων αποτελεί η εµφάνιση καταρράκτη, οι διαταραχές στην γονιµότητα  και το 

ερύθηµα [28]. 

 Η συµπεριφορά των ιστών µετά την έκθεσή τους  σε ιοντίζουσα ακτινοβολία 

αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόµενο. Τα αποτελέσµατα της  ακτινοβολίας έχουν σχέση µε 

την κατανοµή των κυττάρων, το είδος του ιστού, τον κυτταρικό κύκλο, αλλά είναι και 
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ανάλογα µε την ακτινοευαισθησία του ιστού και το ρυθµό δόσης της ακτινοβολίας. Οι 

διάφοροι ιστοί παρουσιάζουν διαφορετική ακτινοευαισθησία στην έκθεσή τους στην 

ακτινοβολία. Περισσότερο ακτινοευαίσθητοι είναι οι γονάδες, ο µυελός και οι φακοί των 

οφθαλµών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. 2: Ο κίνδυνος σαν συνάρτηση της δόσης στις αιτιοκρατικές επιδράσεις 

Πίνακας 4.1: Τιµές κατωφλίου δόσης για αιτιοκρατικές βλάβες [19-21]  

Βλάβη Κατώφλι δόσης (Gy) 

∆ερµατικές βλάβες  

Πρώιµο προσωρινό ερύθηµα 2 

Προσωρινή απώλεια τριχών 3 

Κύριο ερύθηµα 6 

Μόνιµη απώλεια τριχών 7 

Τριχοειδές αιµαγγείωµα 12 

Απολέπιση 15 

Νέκρωση δέρµατος 18 

Άλλες ντετερµινιστικές βλάβες  

Καταρράκτης 

(χωρίς βλάβη όρασης) 
1 

Καταρράκτης 

(µε βλάβη όρασης) 
5 

Παρωτίτιδα 2 
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4.4 ∆όση – Ρυθµός δόσης 

 
Όταν µία δέσµη φωτονίων προσπέσει σε ένα υλικό µέσο και αλληλεπιδράσει µε 

αυτό, η ενέργεια των φωτονίων που αλληλεπιδρούν µεταβάλλεται µε την δηµιουργία 

δευτερευόντων ηλεκτρονίων (φωτοηλεκτρόνια και ηλεκτρόνια Compton). Η κινητική 

ενέργεια των  ηλεκτρονίων αυτών αποτίθεται τοπικά στο υλικό µέσο. Το κλάσµα της 

ενέργειας των φωτονίων ανά µήκος διαδροµής που µετατρέπεται σε κινητική ενέργεια 

των δευτερευόντων ηλεκτρονίων αποτελεί την απορροφούµενη ενέργεια στο 

συγκεκριµένο υλικό, και δίδεται από τον γραµµικό συντελεστή απορρόφησης ενέργειας µa 

(linear energy absorption coefficient).  

Συνεπώς όταν ροή Ν φωτονίων (πλήθος φωτονίων/cm2) συχνότητας ν0 

προσπίπτει σε κάποιο υλικό, η αντίστοιχη ροή ενέργειας είναι  NE = N h ν0,  και σε 

διαδροµή µήκους dx αποθέτει στο υλικό µέσο ενέργεια dE: 

dxhNdE ao ⋅⋅⋅⋅= µν                                                         (εξίσ. 4.1) 

∆ιαιρώντας και τα δύο µέλη µε το στοιχειώδες µήκος dx και την πυκνότητα του υλικού ρ, 

προκύπτει ότι: 

dm
dEhN

dx
dE a =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅=

ρ
µ

ν
ρ 0                                             (εξίσ. 4.2) 

Η ποσότητα  
dm
dE , δηλαδή η απορροφούµενη ενέργεια ανά µονάδα µάζας, ονοµάζεται 

∆όση D (Dose) και εκφράζεται σε µονάδες Gray (Gy = 1 joule/kg) [1,17]. Η 

απορροφούµενη ενέργεια ανά µονάδα µάζας υλικού και στη µονάδα του χρόνου, αποτελεί 

τον ρυθµό δόσης της προσπίπτουσας δέσµης.  

Για την περιοχή των δόσεων που αφορούν την ακτινοβόληση του ανθρώπου από 

φυσικές και συνήθεις τεχνητές πηγές (διαγνωστικές εφαρµογές, κ.λ.π.), χρησιµοποιούνται 
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τα υποπολλαπλάσια του Gy όπως το milligray (mGy - χιλιοστό του Gy) και το microgray 

(µGy- εκατοµµυριοστό του Gy). 

Οι θάλαµοι ιονισµού είναι βαθµονοµηµένοι ώστε να µετρούν δόση ή ρυθµό 

δόσης στον αέρα (Dair). Η µετατροπή σε δόση σε άλλο υλικό µέσο Χ γίνεται µέσω της 

σχέσης: 

 

air

a

a

airDD

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⋅=

ρ
µ

ρ
µ

χ
χ

                                                               (εξίσ. 4.3) 

Όπου ( )χρµ / και ( )airρµ /  οι µαζικοί συντελεστές απορρόφησης του υλικού και του 

αέρα αντίστοιχα. 

 

4.5 Ισοδύναµη δόση 

 
Τα βιολογικά αποτελέσµατα της επίδρασης των ακτινοβολιών εξαρτώνται όχι 

µόνο από την ποσότητα της απορροφούµενης ενέργειας από τον ιστό αλλά και τον 

µηχανισµό απόθεσης της ενέργειας κατά µήκος της διαδροµής της ακτινοβολίας διαµέσου 

της βιολογικής ύλης. Όπως έχει διαπιστωθεί, ίδια απορροφούµενη δόση ακτινοβολίας 

προκαλεί διαφορετικό βιολογικό αποτέλεσµα ανάλογα µε το είδος της ιοντίζουσας 

ακτινοβολίας. Για το λόγο αυτό εισήχθη ένας συντελεστής ποιότητας για κάθε είδος 

ακτινοβολίας προκειµένου να ποσοτικοποιηθεί η βιολογική βλαπτικότητα των 

ακτινοβολιών [29].                

Ο παράγοντας ποιότητας WR ορίζεται ως εξής: 

 

αποτέλεσµα βιολογικό Ι∆ΙΟ το προκαλεί  πουαςακτινοβολί είδος  εοποιοδήποτ από  δόση
)αποτέλεσµα βιολογικό ορισµένο προκαλεί  που γή χ(DWR =      (εξίσ. 4.4) 
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Στον Πίνακα 4.2 παρατίθενται οι τιµές του παράγοντα WR για διάφορα είδη ακτινοβολιών 

 

 

Πίνακας 4.2: Τιµές παράγοντα ποιότητας wR για διάφορους τύπους 

ακτινοβολιών [29]  

Είδος  

Ακτινοβολίας 

Παράγοντας Ποιότητας 

Ακτινοβολίας, WR 

Χ ή γ 1 

σωµάτια β, Εmax>0.03MeV 1 

σωµάτια β, Εmax<0.03MeV 1.7 

σωµάτια α 20 

Νετρόνια (θερµικά) 5 

Νετρόνια 100 keV 10 

Νετρόνια 1 MeV 20 

Νετρόνια <20 MeV 10 

Νετρόνια >20 MeV 5 

Βαρείς πυρήνες  20 

 

H ισοδύναµη δόση ορίζεται ως η απορροφούµενη δόση από οποιαδήποτε πηγή 

ακτινοβολίας, η οποία προκαλεί το ίδιο βιολογικό αποτέλεσµα µε 1 Gy ακτίνων  Χ: 

                                   RTRRT DwH ,, ⋅=                                                       (εξίσ. 4.5) 

όπου DT,R είναι η απορροφούµενη µέση δόση ακτινοβολίας τύπου R στον ιστό T και WR ο 

αντίστοιχος παράγοντας ποιότητας της ακτινοβολίας R. Μονάδα της H είναι το 1 Sv (1 
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sievert= 1 J/kg). Παλαιότερη µονάδα είναι το 1 rem=10-2 Sv, η οποία χρησιµοποιείται 

ακόµη περιστασιακά. 

 

4.6  Ενεργός δόση  (Effective dose) 

 
To 1990 η ∆ιεθνής Επιτροπή Ακτινολογικής Προστασίας (ICRP) εισήγαγε την 

έννοια της Ενεργού ∆όσης, Ε (Effective dose), η οποία σχετίζεται µε την πιθανότητα 

εµφάνισης ενός στοχαστικού βιολογικού αποτελέσµατος από οποιαδήποτε έκθεση σε 

ακτινοβολία [29]. 

Η ενεργός δόση χρησιµοποιείται για την εκτίµηση του κινδύνου από 

ακτινολογικές εξετάσεις, για σύγκριση δόσεων, για δοσιµετρική βελτιστοποίηση των 

εξετάσεων, για σύγκριση µε εναλλακτικές διαγνωστικές τεχνικές ή ακόµη µε τα επίπεδα 

της φυσικής ακτινοβολίας. Σήµερα όλοι οι κανονισµοί ακτινοπροστασίας εκφράζουν τα 

όρια δόσης σε µονάδες ενεργού δόσης.  

Η ενεργός δόση ορίζεται ως η σταθµισµένη µέση τιµή της ισοδύναµης δόσης 

(εξίσ. 4.6) σε 12 κύρια όργανα/ιστούς και 10 δευτερεύοντα όργανα/ιστούς του 

ανθρωπίνου σώµατος που καλούνται ‘’υπόλοιπο’’ (remainder): 

Ε= Σ wT HT                                               (εξίσ. 4.6) 
 

όπου HT η ισοδύναµη δόση στο όργανο/ιστό Τ και wT ο παράγοντας βάρους (tissue 

weighting factor) που περιγράφει τη σχετική ακτινοευαισθησία  του οργάνου (Πίνακας 

4.3). Για τον υπολογισµό της ισοδύναµης δόσης του ‘’υπολοίπου’’ λαµβάνεται ο 

σταθµισµένος κατά βάρος µέσος  των ισοδυνάµων δόσεων των οργάνων που το 

απαρτίζουν. Η µονάδα µέτρησης της ενεργού δόσης Ε είναι η ίδια µε τη µονάδα 

µέτρησης της ισοδύναµης δόσης Η δηλ. το Sievert (Sv). 
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Πίνακας 4.3: Όργανα/ιστοί και παράγοντες βάρους αυτών για τον υπολογισµό της Ενεργού ∆όσης [23] 

Iστός  
Παράγων βαρύτητας ιστού  

WT 

Όργανα που συµµετέχουν στο 

¨Υπόλοιπο¨ 

Επιφάνεια οστών 0.01 

∆έρµα 0.01 

Θυρεοειδής 0.05 

Οισοφάγος 0.05 

Ήπαρ 0.05 

Μαστοί 0.05 

Ουροδόχος κύστη 0.05 

Στοµάχι 0.12 

Πνεύµονες 0.12 

Κατώτερο παχύ 

έντερο 
0.12 

Ερυθρός µυελός 

οστών 
0.12 

Γονάδες 0.20 

΄Υπόλοιπο΄ 0.05 

Επινεφρίδια 

Εγκέφαλος 

Νεφροί 

Μύες 

Πάνγκρεας 

Λεπτό έντερο 

Σπλήνας 

Θύµος  

Ανώτερο παχύ έντερο  

Μήτρα 
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Η ενεργός δόση είναι ευθέως ανάλογη της πιθανότητας εµφάνισης (δηλαδή του 

κινδύνου) στοχαστικών βλαβών [23]. Η σταθερά αναλογίας εξαρτάται από το φύλο και 

την ηλικία κατά την έκθεση (Πίνακας 4.4).  

  

Πίνακας 4.4: Ονοµαστικοί κίνδυνοι θανατηφόρου καρκίνου ανά ηλικία και φύλο. 

 Κίνδυνος θανατηφόρου καρκίνου (10-2 Sv-1) 

 Πληθυσµός ΗΠΑ Πληθυσµός ΜΒ 

Ηλικία κατά την 

έκθεση (έτη) 
Αρεν Θήλυ Αρεν Θήλυ 

0-9 12.76 15.32 10.3 12.0 

10-19 11.44 15.66 9.0 10.9 

20-29 9.21 11.78 6.1 7.0 

30-39 5.66 5.57 4.3 4.6 

40-49 6.00 5.41 4.2 4.2 

50-59 6.16 5.05 4.2 3.8 

60-69 4.81 3.86 3.3 2.9 

70-79 2.58 2.27 1.7 1.6 

80+ 1.10 0.90 0.8 0.7 

Μέση τιµή 7.70 8.10 5.8 5.9 
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4.7  Όρια δόσεων 

 
Τα όρια δόσεων καθορίζονται χωριστά για τα µέλη του πληθυσµού (κοινό) και 

τους επαγγελµατικά εκτιθέµενους σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Η χρήση ιοντιζουσών 

ακτινοβολιών γίνεται πάντα µε βάση κάποιους κανόνες ακτινοπροστασίας, την αρχή της 

αιτιολόγησης, της βελτιστοποίησης και την αρχή των ορίων δόσεων: 

 

α. Αρχή αιτιολόγησης. Όλες οι δραστηριότητες που κάνουν χρήση ιοντίζουσες 

ακτινοβολίες πρέπει να αιτιολογούνται εκ των προτέρων βάσει των 

πλεονεκτηµάτων που προσφέρουν. 

β.  Αρχή βελτιστοποίησης. Κάθε έκθεση συµπεριλαµβανοµένων και των ιατρικών 

πρέπει να διατηρείται τόσο χαµηλή όσο είναι λογικά εφικτό, λαµβάνοντας υπόψη 

τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας, την ανάλυση κόστους – οφέλους 

και γενικά κάθε κοινωνικό και οικονοµικό παράγοντα (As Low As Reasonably 

Achievable: ALARA). 

γ.   Αρχή ορίων δόσεων. ∆εν επιτρέπεται η υπέρβαση των ορίων δόσεων που 

καθορίζονται από τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισµούς ακτινοπροστασίας. Η 

αρχή αυτή δεν ισχύει στις ιατρικές εφαρµογές για τους ασθενείς. 

 

Τα όρια επιτρεπτών δόσεων αποφασίζονται από διεθνείς  οργανισµούς και είναι διαρκώς 

µειούµενα. Οι τρέχουσες τιµές φαίνονται στον Πίνακα 4.5 : 
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Πίνακας 4.5: Ετήσια όρια δόσεων οριζόµενα από τον Κανονισµό Ακτινοπροστασίας  [29-31] 

 
Επαγγελµατικά 

εκτιθέµενοι 
Κοινό 

Ενεργός ∆όση (ολόσωµη 

ακτινοβόλιση) 
20 mSv 1 mSv 

Φακοί οφθαλµών 150 mSv 15 mSv 

∆έρµα 500 mSv 50 mSv 

Άκρα 500 mSv - 

 

 

 

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

5.1 Εισαγωγή  

 
Στην κλασική ακτινολογία, έχουµε την αποτύπωση πάνω  στο ακτινογραφικό 

φιλµ µιας στατικής εικόνας των εσωτερικών δοµών του ανθρωπίνου σώµατος. Η 

ακτινοβολία Χ προσβάλει το φωτογραφικό φιλµ και το αµαυρώνει, αφού αλληλεπιδράσει 

και εξέλθει τελικώς από την εξεταζόµενη ανατοµική περιοχή. Περιοχές του εξεταζόµενου 

που παρουσιάζουν έντονη απορρόφηση  της δέσµης (πχ οστά), εµφανίζονται µε µειωµένη 

αµαύρωση στο φιλµ (‘λευκές περιοχές’), σε σχέση µε περιοχές από τις οποίες η δέσµη 

διαδίδεται χωρίς σηµαντική εξασθένηση (πχ πνεύµονες), προκαλώντας έντονη αµαύρωση 

του φιλµ (‘µαύρες περιοχές’). Κατ΄ αυτόν τον τρόπο µια τρισδιάστατη ανατοµική περιοχή 

προβάλλεται και απεικονίζεται πάνω στο ακτινογραφικό φιλµ, σε δύο διαστάσεις. Έχουµε 

δηλαδή πάνω στην εικόνα µια αλληλοεπικάλυψη διαφορετικών δοµών µε αποτέλεσµα να 

χάνονται σηµαντικές πληροφορίες. 

Η απεικόνιση ξεχωριστών τοµών του ανθρωπίνου σώµατος, χωρίς την 

ταυτόχρονη προβολή άλλων επιπέδων, ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του 1970 µε τη 

µέθοδο της Υπολογιστικής Τοµογραφίας (Υ.Τ). Η Υπολογιστική Τοµογραφία βασίζεται 

στη µέθοδο της µαθηµατικής ανακατασκευής και απεικόνισης της εσωτερικής δοµής ενός 

αντικειµένου από πολλαπλές προβολές του. Για να γίνει αυτό εφικτό, αξιοποιήθηκαν τα 

ισχυρά υπολογιστικά συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών που έκαναν την εµφάνισή 

τους εκείνη την περίοδο. Η θεωρητική βάση της µεθόδου βασίστηκε  σε µαθηµατικά  

µοντέλα που είχαν αναπτυχθεί πολλά χρόνια πριν. Ήδη από το 1917, ο Αυστριακός 

µαθηµατικός J. Radon [32] είχε αποδείξει ότι είναι δυνατό να ανακατασκευαστούν 

αντικείµενα δύο και τριών διαστάσεων από πολλαπλές προβολές τους.  
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Τα πρώτα δοκιµαστικά µοντέλα συστηµάτων υπολογιστικής τοµογραφίας για 

ιατρικές εφαρµογές κατασκευάστηκαν το 1961 από τον Oldendorf και το 1963 από τον 

Cormack [33, 34].  Η πρώτη µονάδα διαγνωστικής υπολογιστικής τοµογραφίας που 

µπήκε σε κλινική χρήση σχεδιάστηκε από τον Godfrey N. Hounsfield και 

κατασκευάστηκε από την ΕΜΙ το 1972 [35]. Το 1979 το βραβείο Νόµπελ στην Ιατρική 

απονεµήθηκε στους  Hounsfield και Cormack, πρωτοπόρους στην εισαγωγή και 

αξιοποίηση της Υπολογιστικής Τοµογραφίας στην κλινική πράξη. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, έκανε την εµφάνισή της η ελικοειδής 

υπολογιστική τοµογραφία συµβάλλοντας αποφασιστικά στην περαιτέρω εξέλιξη της 

απεικόνισης στην ακτινοδιάγνωση. Η εισαγωγή το 2002 των  συστηµάτων 16  τοµών 

επέτρεψε την κάλυψη εκτεταµένων ανατοµικών περιοχών µε ισοτροπική διακριτική 

ικανότητα. Η ισοτροπική διακριτική ικανότητα οδήγησε στην ανάπτυξη νέων τεχνικών 

τρισδιάστατης απεικόνισης. Οι νέες τεχνικές ανασύνθεσης εικόνας σε πολλαπλά επίπεδα 

(Multi-Planar Reformatting, MPR), επιτρέπουν την απεικόνιση σε  τοµές υπό 

οποιαδήποτε γωνία ως προς τον διαµήκη άξονα του εξεταζοµένου, επιπλέον  του 

εγκάρσιου (900). Με τα ελικοειδή πολυτοµικά συστήµατα, ο χρόνος σάρωσης εκτενών 

περιοχών του ανθρωπίνου σώµατος µειώνεται σηµαντικά µε πολλαπλά θετικά 

επακόλουθα [36]. Η αποφυγή των ψευδοειδώλων κίνησης είναι µία θετική εξέλιξη, είτε 

πρόκειται για τις φυσιολογικές κινήσεις των οργάνων είτε για  µη συνεργάσιµους 

ασθενείς. Για τον  ίδιο λόγο  υπήρξε µεγάλη ανάπτυξη της παιδιατρικής ΥΤ [37]. 

Υπήρξαν ακόµη εντυπωσιακές εφαρµογές της τρισδιάστατης απεικόνισης όπως 

είναι οι εικονικές ενδοσκοπήσεις (κολονοσκόπηση, βρογχοσκόπηση, πυελο-

ουρητηροσκόπηση, κυστεογραφία, µυελογραφία). Οι παραπάνω τεχνικές αναπτύχθηκαν 

χάρις στην  ισοτροπική διακριτική ικανότητα των πολυτοµικών ελικοειδών τοµογράφων, 
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στην ταχεία εξέλιξη ισχυρών υπολογιστικών συστηµάτων και στην δηµιουργία 

κατάλληλων ειδικών λογισµικών [38, 39]. 

 

5.2 Λήψη Τοµογραφικών δεδοµένων     

 
Για την διαδικασία λήψης των δεδοµένων σε ένα CT µπορούµε να θεωρήσουµε 

ότι η λυχνία εκπέµπει µία λεπτή δέσµη (pencil beam) ακτίνων Χ (Εικόνα 5.1). Η δέσµη 

αυτή σαρώνει εγκάρσια το ανθρώπινο σώµα και η εξασθένισή της καταγράφεται από τον 

απέναντι ανιχνευτή. Κατόπιν το σύστηµα λυχνία-ανιχνευτής στρέφεται υπό γωνία και 

επαναλαµβάνεται η γραµµική σάρωση. Στην Εικόνα 5.1(β) φαίνεται η διαδικασία λήψης 

που συνίσταται από ένα µεγάλο αριθµό προβολών που έχουν ληφθεί για διαφορετικές 

γωνίες γύρω από τον εξεταζόµενο.  

 

 

Εικόνα 5. 1: Σχηµατική παράσταση λήψης τοµογραφικών δεδοµένων 

 

Κάθε προβολή συνεπώς απαρτίζεται από τιµές έντασης της ακτινοβολίας που 

εµφανίζουν εξασθένηση εξαρτώµενη από την διαδροµή της ακτίνας µέσα από τον ιστό 
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και των τιµών γραµµικού συντελεστή εξασθένησης µ κατά µήκος της ευθύγραµµης αυτής 

τροχιάς, και ονοµάζονται ακτινικό άθροισµα (ray sum). Θεωρούµε ότι η εξεταζόµενη 

τοµή αναπαρίσταται από µία ψηφιακή εικόνα που αποτελείται από ορθογώνια 

εικονοστοιχεία (pixels), κάθε ένα από τα οποία αναπαριστά ένα στοιχείο όγκου (voxel), 

µε συντελεστή εξασθένισης µ (Εικόνα 5.2) 

 

 

 

Εικόνα 5.2: (α) κάθε εινοστοιχείο της εικόνας αναπαριστά ένα στοιχείο όγκου (voxel) ιστού από την 
εξεταζόµενη τοµή. (β) η µετάδοση µια ακτίνας Χ διαµέσου ενός στοιχείου όγκου µε συντελεστή 
εξασθένησης µ. (γ) ακτινικό άθροισµα (raysum) είναι το άθροισµα των συντελεστών εξασθένισης κατά 
µήκος της τροχιάς µιας απλής ακτίνας διαµέσου του ασθενούς. 

 

 
Εάν θεωρήσουµε ότι η δέσµη των ακτίνων Χ είναι µονοενεργειακή, και έντασης Ι0, τότε 

µετά την διέλευσή της από ένα στοιχείο όγκου ιστού πάχους χ και συντελεστή 

εξασθένισης µ1, η ένταση  Ι1 θα είναι: 

                             Ι1 = I0 exp(-µ1.x)                                                       (Εξίσ. 5.1) 

Όταν η δέσµη διασχίσει όλη την τοµή του σώµατος από την µία πλευρά έως την άλλη, 

τότε θα εξασθενήσει από όλα τα στοιχεία των όγκων ιστού που θα συναντήσει στην 

διαδροµή της και η εξερχόµενη δέσµη θα έχει ένταση: 
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Από την παραπάνω εξίσωση µπορούµε να πάρουµε την: 

                                  ∑
=

=
n

i
ix

I
I

1

0ln µ                                                         (Εξίσ. 5.3) 

Έτσι, ο φυσικός λογάριθµος του λόγου των εντάσεων της προσπίπτουσας προς την 

εξερχόµενη δέσµη είναι ανάλογος του αθροίσµατος των συντελεστών εξασθένησης των 

voxels κατά µήκος της διαδροµής της δέσµης. 

 

Εικόνα 5. 3 : Μία απλή προβολή σαν (α) προφίλ έντασης και (β) προφίλ εξασθένισης 

 

Η µέτρηση της έντασης της δέσµης και ο αντίστοιχος λογάριθµος του λόγου 

των εντάσεων για µία προβολή, φαίνονται στην Εικόνα 5.3. Συνήθως, η απεικόνιση του 

λογαρίθµου του λόγου των εντάσεων της δέσµης (Εικόνα 5.3, β), αναφέρεται σαν προφίλ 

εξασθένισης. 
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Επειδή η παραγόµενη δέσµη ακτίνων Χ από µια λυχνία δεν είναι ποτέ 

µονοενεργειακή, η εξίσωση  5.3  στην πραγµατικότητα είναι µόνο µια προσέγγιση. 

Καθώς η δέσµη των ακτίνων Χ διέρχεται δια µέσω του σώµατος, κατά προτεραιότητα 

απορροφώνται τα φωτόνια των χαµηλών ενεργειών, και έτσι η µέση ενέργεια της δέσµης 

αυξάνεται. Αυτό το φαινόµενο αναφέρεται σαν σκλήρυνση της δέσµης (beam hardening) 

και έχει σαν αποτέλεσµα την υποεκτίµηση των τιµών  µ των pixels της εικόνας. Για την 

διόρθωση αυτού του φαινόµενου, διάφοροι αλγόριθµοι αναπτύχθηκαν [40] και 

εφαρµόζονται τροποποιώντας το ακτινικό άθροισµα (raysum) πριν την ανασύσταση της 

εικόνας. 

 

5.3  Ανασύσταση εικόνας 

 
Θεωρούµε ότι µια εικόνα ενός CT  αποτελείται από 512 Χ 512 στοιχεία εικόνας 

δηλαδή 262.164 pixels. Αυτή είναι η συνήθης διάσταση εικόνας για όλους τους 

σύγχρονους τοµογράφους. Η διαδικασία ανασύστασης της εικόνας συνίσταται στον 

υπολογισµό των τιµών των συντελεστών εξασθένισης µi για κάθε ένα από τα 262.164 

voxels που αντιστοιχούν σε αυτά τα στοιχεία εικόνας. 

Μία πιθανή µέθοδος θα ήταν να µετρήσουµε 262.164 ακτινικά αθροίσµατα 

(δηλ. 512 προβολές µε 512 ακτινικά αθροίσµατα η κάθε µία) έτσι ώστε να έχουµε 

262.164 εξισώσεις σαν την εξίσωση 5.3. Λύνοντας αυτές τις 262.164 εξισώσεις, µπορούν 

να µας δώσουν τις 262.164 άγνωστες τιµές των µi. Αυτή η διαδικασία δεν είναι και τόσο 

εύκολη, αλλά εκτός των άλλων και η κάθε ακτίνα Χ σπανίως ακολουθεί την διαδροµή 

που φαίνεται στην Εικόνα   5.2 (γ).  

Η µέθοδος για την ανασύσταση εικόνας που χρησιµοποιείται σε όλους τους 

σύγχρονους τοµογράφους είναι η οπισθοπροβολή µε φίλτρο (filtered back-projection) 

[41].  Η απλή οπισθοπροβολή µας δίνει µια εικόνα όπως αυτή φαίνεται στην Εικόνα 5.4 
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(β). Καθώς ένα απλό προφίλ εξασθένισης δεν περιέχει καµιά πληροφορία βάθους, οι 

τιµές κάθε ακτινικού αθροίσµατος οπισθοπροβάλονται ισοµερώς σε όλα τα voxels από τα 

οποία πέρασε η ακτίνα. Η εικόνα που δηµιουργείται κατ΄αυτόν τον τρόπο (Εικόνα 5.4, β) 

είναι αστεροειδής µε υποβαθµισµένη αντίθεση (contrast) και θάµπωµα (blur) στα άκρα 

του αντικειµένου. 

Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, εφαρµόζεται µια µαθηµατική 

συνάρτηση φίλτρου στα προφίλ εξασθένισης πριν την οποσθοπροβολή. (Εικόνα 5.4, γ). Η 

εικόνα που παίρνουµε µε αυτή την διαδικασία είναι απαλλαγµένη των παραπάνω 

προβληµάτων (Εικόνα 5.4, δ) και µας δίνει την ακριβή εικόνα του αρχικού αντικειµένου. 

 

 

 

Εικόνα 5. 4: Η µέθοδος της απλής οπισθοπροβολής (α), (β) και της οπισθοπροβολής µε φίλτρο  (γ), (δ). 
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Η εικόνα της τοµής δηµιουργείται αποδίδοντας σε κάθε pixel i µία τιµή 

φωτεινής έντασης που εξαρτάται από την αντίστοιχη τιµή του συντελεστή µ. Οι 

συντελεστές µ επανακανονικοποιούνται ως προς συντελεστή απορρόφησης του νερού 

ώστε να αρθεί η εξάρτηση από το ενεργειακό φάσµα και να διευρυνθεί το εύρος των 

τιµών (εξίσ. 5.4). Οι προκύπτοντες αριθµοί ονοµάζονται αριθµοί ΥΤ (CT numbers) και 

εκφράζονται σε µονάδες Hounsfield (Hounsfield units, HU). 

 
δατος

δατος

µ
µµ

ςριθµ
ύ

ύi
i HUό

−
×=ΥΤΑ 1000)(

               (εξίσ. 5.4) 

 
 
 

 
Εικόνα 5. 5: Η µετατροπή των τιµών του µ σε ΑΥΤ 
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Το εύρος των τιµών των αριθµών ΥΤ κυµαίνεται από -1000 (αέρας) έως περίπου1000 

(συµπαγές οστό). 

Η απεικόνιση δοµών ενδιαφέροντος καθίσταται ευχερέστερη όταν  όλη η 

διαθέσιµη κλίµακα του γκρι που διαθέτει η οθόνη παρουσίασης χρησιµοποιείται 

αποκλειστικά για την απεικόνιση των αριθµών ΥΤ που περιέχονται σε αυτές. Αυτό 

επιτυγχάνεται επιλέγοντας την εµφάνιση συγκεκριµένου εύρους τιµών HU (E) 

συµµετρικού ως προς µία κεντρική τιµή (Κ).  

 

 
Εικόνα 5. 6: Η αναπαράσταση των ΑΥΤ µε κλίµακες φωτεινότητας 

 
 
 

 

5.4 Η εξέλιξη της Υπολογιστικής Τοµογραφίας 

 
Οι Υπολογιστικοί Τοµογράφοι εξελίχθηκαν στην πορεία του χρόνου παράλληλα 

µε την εξέλιξη της τεχνολογίας. Τα βασικά στοιχεία που διαφοροποιήθηκαν είναι ως προς 
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την χρησιµοποιούµενη δέσµη ακτίνων Χ, τη µορφή και διάταξη των ανιχνευτών, και την 

κίνηση του συστήµατος λυχνία-ανιχνευτές. Με  βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά οι 

ΥΤ κατηγοριοποιούνται σε 4 διαδοχικές γενεές.  

 

 
Εικόνα 5. 7: ΥΤ   πρώτης γενεάς 

 
 
 

Οι υπολογιστικοί τοµογράφοι 1ης γενεάς, χρησιµοποιούσαν µία λεπτή δέσµη 

ακτίνων Χ (pencil beam) µε ανιχνευτή σπινθηρισµού σε συνδυασµό µε 

φωτοπολλαπλασιαστή (NaI(Tl)). Το σύστηµα λυχνίας – ανιχνευτή σάρωναν το προς 

απεικόνιση αντικείµενο κινούµενο σε παράλληλες ευθείες (Εικόνα 5.7). Σε κάθε σάρωση 

λαµβάνονταν οι συντελεστές διέλευσης 160 παράλληλων ακτίνων που αποτελούσαν την 

προβολή. Στη συνέχεια το σύστηµα πηγής-ανιχνευτή περιστρεφόταν κατά 1ο και 

επαναλάµβανε την σάρωση ώστε να ληφθεί µια νέα προβολή. Μετά την ολοκλήρωση 180 

διαδοχικών προβολών, το σύστηµα είχε περιστραφεί  κατά ένα ηµικύκλιο. Τα 

160Χ180=28800 αριθµητικά δεδοµένα ήσαν αρκετά για την ανασύσταση µια εικόνας σε 

µήτρα 80 X 80 pixel.  
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Μετά την λήψη των δεδοµένων της µιας τοµής, το προς απεικόνιση αντικείµενο 

µετατοπίζεται κατά τον κάθετο στο επίπεδο σάρωσης άξονα µε  βήµα ίσο µε το πάχος της 

δέσµης, και η διαδικασία επαναλαµβάνεται. Ο απαιτούµενος χρόνος για τη λήψη των 

δεδοµένων µιας τοµογραφικής εικόνας µε Υπολογιστικό Τοµογράφο 1ης γενιάς ήταν 5 

min.  

 
Εικόνα 5. 8: ΥΤ δεύτερης γενεάς 

 
 

Οι υπολογιστικοί τοµογράφοι 2ης γενεάς βασίζονται στην ίδια αρχή ‘σάρωση-

περιστροφή’ και αποτέλεσαν την εξέλιξη των τοµογράφων 1ης γενιάς. Αντί της λεπτής 

δέσµης (pencil beam) χρησιµοποιούσαν στενή αποκλίνουσα δέσµη (partial fan beam) και  

µικρό αριθµό ανιχνευτών σε γραµµική διάταξη (Εικόνα 5.8). Αυτή η αλλαγή επέτρεψε 

µεγαλύτερα βήµατα κατά την περιστροφή του συστήµατος σάρωσης. Ο απαιτούµενος 

χρόνος για τη λήψη δεδοµένων µιας τοµογραφικής εικόνας ήταν 1 min. 
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Εικόνα 5. 9: Τρίτη και τέταρτη γενεά ΥΤ 

 
 

 
Οι περισσότεροι σύγχρονοι υπολογιστικοί τοµογράφοι είναι 3ης γενεάς. Η πηγή 

των ακτίνων Χ (λυχνία) συνδέεται µηχανικά µε µια  συστοιχία ανιχνευτών που 

τοποθετούνται ο ένας δίπλα στον άλλο σχηµατίζοντας ένα τόξο (Εικόνα 5.9). Οι 

ανιχνευτές είναι θάλαµοι ιονισµού (συνήθως περιέχουν αέριο Ξένον). Η 

χρησιµοποιούµενη δέσµη είναι αποκλίνουσα (fan beam)  ώστε για κάθε θέση της 

λυχνίας να καλύπτεται πλήρως η προς απεικόνιση τοµή του εξεταζοµένου. Οι τιµές που 

καταγράφουν οι ανιχνευτές στα άκρα του τόξου αντιστοιχούν στην πρωτογενή (χωρίς 

εξασθένηση) δέσµη και χρησιµοποιούνται για την εξαγωγή των συντελεστών διέλευσης 

των ακτίνων που διέρχονται από το σώµα του ασθενούς.  

Για τη παραγωγή της εικόνας µιας τοµής, το σύστηµα λυχνία-τόξο ανιχνευτών  

περιστρέφεται µε τη δέσµη να σαρώνει συνεχώς την προς απεικόνιση τοµή µε 

αποτέλεσµα να καταγράφονται οι συντελεστές διέλευσης. Έτσι εξαλείφεται η ανάγκη 

για την µεταφορική κίνηση της λυχνίας. Ο απαιτούµενος χρόνος για τη λήψη των 

δεδοµένων µιας τοµογραφικής εικόνας είναι  1-2 sec. 

Στους υπολογιστικούς τοµογράφους 4ης γενεάς, οι ανιχνευτές καλύπτουν όλο το 

τόξο των 360ο, µε την λυχνία µόνο να περιστρέφεται (Εικόνα 5.9). Ο απαιτούµενος 
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χρόνος για τη λήψη των δεδοµένων µιας τοµογραφικής εικόνας είναι 1-2 sec όπως και 

στους υπολογιστικούς τοµογράφους 3ης γενιάς. 

 

5.5 Ελλικοειδής υπολογιστική τοµογραφία 

 
Στην συµβατική µη ελικοειδή (axial) ΥΤ,  η επιλογή της τοµής που θα 

απεικονιστεί γίνεται µε µετακίνηση της εξεταστικής τράπεζας. Η λυχνία πραγµατοποιεί 

µία περιστροφή κατά την οποία συλλέγονται τα δεδοµένα της τοµής. Κατόπιν η 

εξεταστική τράπεζα µετακινείται στην επόµενη τοµή και έπεται νέα περιστροφή της 

λυχνίας κατά την αντίστροφη φορά. Το πάχος της ανασυσταθείσας τοµής είναι ίσο µε το 

εύρος της χρησιµοποιούµενης δέσµης και δεν µπορεί να τροποποιηθεί κατά την 

ανασύσταση της εικόνας.  

Στην ελικοειδή (spiral ή helical) ΥΤ, η λυχνία περιστρέφεται διαρκώς καθώς η 

εξεταστική τράπεζα µε τον ασθενή µετακινείται µέσα από το άνοιγµα του τοµογράφου 

(Εικόνα 5.10). Ως προς τον εξεταζόµενο η δέσµη των ακτίνων Χ διαγράφει ελικοειδή 

τροχιά απ’όπου προέρχεται η ονοµασία αυτού του τρόπου σάρωσης (Εικόνα 5.11).  

 

Εικόνα 5. 10: Ελλικοειδής Υ.Τ 
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Εικόνα 5. 11: Η φαινοµένη τροχιά της λυχνίας 

 
 
 

5.6 Πολυτοµική Υπολογιστική Τοµογραφία 

 
Στην πολυτοµική ΥΤ σε µια περιστροφή της λυχνίας γίνεται λήψη δεδοµένων 

για πολλαπλές τοµές, µε την βοήθεια δεσµών µεγάλου εύρους (Εικόνα 5.12). Στους 

πολυτοµικούς τοµογράφους χρησιµοποιούνται περισσότερα του ενός τόξα ανιχνευτών 

τοποθετηµένα παράλληλα µεταξύ τους κατά µήκος του διαµήκους άξονα του 

εξεταζόµενου (άξονα περιστροφής z).  

Στην πολυτοµική ΥΤ, η µέθοδος σάρωσης µπορεί να είναι αξονική (axial) ή 

ελικοειδής (helical). Τα πρώτα πολυτοµικά συστήµατα διέθεταν διπλή συστοιχία 

(detector array) ανιχνευτών οπότε για µια περιστροφή της λυχνίας γινόταν ταυτόχρονη 

λήψη δεδοµένων δύο τοµών (Elscint 1991).  Ακολούθησαν συστήµατα 4 τοµών (GE, 

Siemens, Toshiba, Philips 1998) και 8 τοµών(GE 2001), ενώ σήµερα έχουν επικρατήσει 

τα συστήµατα 16 (GE, Siemens, Toshiba, Philips 20002) ή 64 τοµών (GE, Siemens, 

Toshiba, Philips 20004).  
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Εικόνα  5. 12: Πολυτοµική Υπολογιστική Τοµογραφία 

 

 

 

 
Εικόνα 5. 13: Σχηµατική παράσταση πολυτοµικών συστηµάτων 2 και 4 τοµών 
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Στα πολυτοµικά συστήµατα η διαµόρφωση τοµών µε πάχος h µικρότερο της 

φυσικής διάστασης του στοιχειώδους ανιχνευτή, γίνεται µε τη χρήση διαφραγµάτων στο 

οπτικό πεδίο των ανιχνευτών, όπου µε την µετακίνησή τους περιορίζεται η επιφάνεια των 

στοιχειωδών ανιχνευτών που εκτίθεται στην δέσµη (Εικόνα 5.14). 

Το εύρος της δέσµης που θα επιλεγεί, αντιστοιχεί σε πολλαπλές επιλογές του 

πάχους τοµής. Υπάρχει η δυνατότητα ανασύστασης λεπτότερων ή παχύτερων τοµών µετά 

την λήψη των δεδοµένων και την πρώτη ανασύσταση των εικόνων. Το µικρότερο πάχος 

τοµής είναι ίσο µε το εύρος των ανιχνευτών στην συστοιχία ή µε το διαµορφωµένο εύρος 

των ανιχνευτών όταν χρησιµοποιούνται δευτερογενή διαφράγµατα (Εικόνα  5.14).  

 

Εικόνα 5. 14: Αρχή δηµιουργίας εύρους δέσµης και πάχους ανασυσταθείσας τοµής 
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Το εύρος της δέσµης (beam collimation Τ) στον πολυτοµικό ΥΤ καθορίζεται 

από το γινόµενο N x h όπου είναι N το πλήθος και h το εύρος των ενεργών ανιχνευτών:  

                                 Τ  = N x h                                                           (εξίσ. 5.5) 

Το πλήθος Ν εκφράζει την τάξη του πολυτοµικού τοµογράφου (2, 4, 8, 16, 32 ή 64 

τοµών). Το εύρος δέσµης Τ καθορίζει το µήκος της περιοχής που εκτίθεται σε µία 

αξονική σάρωση και το h αντιστοιχεί στο ελάχιστο πάχος µε το οποίο µπορεί να γίνει η 

ανασύσταση των τοµών.  

Γειτονικοί ανιχνευτές µπορεί να ενοποιούν το σήµα τους και έτσι να προκύπτει 

µεγαλύτερο εύρος Τ µε σταθερό ολικό αριθµό καναλιών Ν. Το εύρος των ανιχνευτών 

µπορεί να είναι σταθερό, µεταβλητό ή µεικτό, ανάλογα µε την κατασκευάστρια εταιρεία. 

Στους ΥΤ 16 τοµών και άνω έχει επικρατήσει η µεικτή διάταξη ανιχνευτών.  

 

 

Εικόνα 5. 15: ∆ιαµόρφωση συστοιχίας ανιχνευτών και επιλογή εύρους δέσµης σε πολυτοµικά συστήµατα 
4 τοµών 
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Στην Εικόνα 5.15  φαίνονται πως γίνεται η διαµόρφωση των ανιχνευτών και η 

αντίστοιχη επιλογή του εύρους της δέσµης για τρία διαφορετικά 4/τοµικά συστήµατα ΥΤ.  

Στους ΥΤ 16 τοµών και για ελικοειδή σάρωση όλοι οι τοµογράφοι συλλέγουν δεδοµένα 

για 16 τοµές. Το µέγιστο εύρος της δέσµης είναι 20 mm (GE), ή 24 mm (Siemens, 

Philips), ή 32 mm (Toshiba) (Εικόνα 5.16).  

 

 

Εικόνα 5. 16: ∆ιαµόρφωση συστοιχίας ανιχνευτών και επιλογή εύρους δέσµης σε πολυτοµικά συστήµατα 
16 τοµών 

 

Μετά τους τοµογράφους των 16 τοµών, ακολούθησαν συστήµατα 32 ή 40 

τοµών, ενώ από το 2004 υπάρχουν διαθέσιµα συστήµατα 64 τοµών. Στην Εικόνα 5.17  

παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των ελικοειδών ΥΤ άνω των 16 τοµών.  
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Εικόνα 5. 17: ∆ιαµόρφωση συστοιχίας ανιχνευτών και επιλογή εύρους δέσµης σε πολυτοµικά συστήµατα 
άνω των 16 τοµών 

 

 

5.7 Ανιχνευτές πολυτοµικών συστηµάτων 

 
Οι ανιχνευτές που χρησιµοποιούνταν στις πρώτες γενεές τοµογράφων ήταν 

ανιχνευτές αερίου. Ένας ενιαίος θάλαµος ιονισµού χωριζόταν σε τµήµατα µε επίπεδα 

µεταλλικά ηλεκτρόδια, για την συλλογή του φορτίου (Εικόνα 5.18). Ο θάλαµος περιείχε 

αέριο Ξένον υπό υψηλή πίεση (25 atm) ώστε να επιτυγχάνεται αυξηµένη αλληλεπίδραση 

των φωτονίων µε το αέριο του θαλάµου για την παραγωγή ιόντων. Τα διαχωριστικά 

ηλεκτρόδια έπαιζαν και τον ρόλο των αντιδιαχυτικών διαφραγµάτων. 



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
________________________________________________________________________ 

65 

 

Εικόνα 5. 18: Σχηµατική παράσταση συστοιχίας ανιχνευτών αερίου 

 
 

Στους σύγχρονους πολυτοµικούς τοµογράφους χρησιµοποιούνται αποκλειστικά 

ανιχνευτές στερεάς κατάστασης που είναι σε σύζευξη µε φωτοδιόδους, και λειτουργούν 

όπως οι σπινθηριστές (Εικόνα 5.19). Οι ανιχνευτές στερεάς κατάστασης έχουν το 

πλεονέκτηµα ότι µπορούν να κατασκευαστούν σε οποιαδήποτε διάσταση και σχήµα. Το 

πλεονέκτηµα αυτό επιτρέπει την δηµιουργία συστοιχιών µε ανιχνευτές µεταβλητής 

διάστασης και µεγάλο ολικό εύρος κάλυψης (Εικόνα 5.20). Το µειονέκτηµά τους είναι η 

ύπαρξη διάκενων µεταξύ των στοιχειωδών ανιχνευτών που εξυπηρετούν την είσοδο των 

απαραίτητων καλωδιώσεων στις φωτοδιόδους. 

 

Εικόνα 5. 19: Σχηµατική παράσταση ανιχνευτή  στερεάς κατάστασης 
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Οι ανιχνευτές στερεάς κατάστασης έχουν µεγαλύτερη απόδοση από τους 

ανιχνευτές αερίου, γεγονός που σηµαίνει ότι τα συστήµατα ΥΤ που είναι εφοδιασµένα µε 

αυτή την τεχνολογία απαιτούν µόλις το 75% της δόσης των  ΥΤ αερίου, για την ίδια 

ποιότητα εικόνας. Στα συστήµατα αυτά λόγω της έλλειψης των αντιδιαχυτικών 

διαφραγµάτων, µε µια µικρή αύξηση της δόσης ακτινοβολίας αποφεύγεται η υποβάθµιση 

της ποιότητας της εικόνας που δηµιουργεί η σκεδαζόµενη ακτινοβολία. 

 
 

 
Εικόνα 5. 20: ∆ιαµόρφωση συστοιχίας ανιχνευτών στερεάς κατάστασης 

 
 
 
5.8 Υπερσάρωση (overscanning) 

 

Για την απεικόνιση µιας τοµής κατά την ελικοειδή τεχνική απαιτούνται 

δεδοµένα εκατέρωθεν αυτής της τοµής. Αυτό σηµαίνει ότι για την απεικόνιση της πρώτης 

και τελευταίας τοµής της περιοχής που µας ενδιαφέρει, πρέπει να υπάρχουν δεδοµένα και 

πέραν των ορίων της περιοχής ενδιαφέροντος. Κατά συνέπεια η περιοχή που εκτίθεται 

πρωτογενώς πρέπει να είναι µεγαλύτερη από το µήκος της περιοχής προς απεικόνιση. 

Ιστοί που βρίσκονται πριν και µετά την περιοχή απεικόνισης εκτίθενται στην πρωτογενή 

ακτινοβολία αν και δεν εµφανίζονται στις ανασυσταθείσες τοµές (Εικόνα 5.21). Το 
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φαινόµενο αυτό που ονοµάζεται υπερσάρωση είναι εγγενές χαρακτηριστικό της 

ελικοειδούς τεχνικής [42-44].  

Η έκθεση επιπλέον ιστών σε πρωτογενή ακτινοβολία οι οποίοι δεν θα 

ακτινοβολούνταν αν η σάρωση ήταν αξονική, σηµαίνει ότι η ελικοειδής σάρωση µίας 

ανατοµικής περιοχής λογικά πρέπει να παρουσιάζει αυξηµένη ακτινική επιβάρυνση σε 

σύγκριση µε την αξονική. Ως µήκος υπερσάρωσης ορίζεται η διαφορά του πραγµατικού 

µήκους σάρωσης από το µήκος της προς απεικόνιση περιοχής, και εξαρτάται από το 

εύρος δέσµης Τ, το βήµα σάρωσης, και το πάχος ανασυσταθείσας τοµής.  

 
Εικόνα 5. 21: Το φαινόµενο της υπερσάρωσης 

 
 

5.9  Υπερέκθεση (overbeaming) 

 

Η διαµόρφωση της δέσµης των ακτίνων Χ της ΥΤ της και σε της της 

ακτινολογικές λυχνίες, γίνεται µε τη βοήθεια διαφραγµάτων (κατευθυντήρων). Οι 

κατευθυντήρες βρίσκονται στην έξοδο της δέσµης και το άνοιγµά της καθορίζει το εύρος 

της δέσµης της ανιχνευτές. Το προφίλ της δέσµης κατά τον Ζ άξονα δεν είναι ποτέ 
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ορθογώνιο, εξαιτίας της κυµατικής φύσης της ακτινοβολίας και των φυσικών διαστάσεων 

της πηγής. Η ένταση της ακτινοβολίας δεν µηδενίζεται στα άκρα του πεδίου αλλά φθίνει 

σταδιακά εµφανίζοντας καµπύλες απόσβεσης (ουρές) της δύο άκρα του προφίλ αντί για 

δύο ακµές (φαινόµενο παρασκιάς). Της υπολογιστικούς τοµογράφους άνω των δύο τοµών 

αν η διάσταση της δέσµης κατά τον Ζ άξονα συµπίπτει µε το εύρος των ανιχνευτών τότε 

οι δύο ακραίοι ανιχνευτές δέχονται λιγότερη ακτινοβολία, δηλαδή υποεκτίθενται σε 

σχέση µε της κεντρικούς.  

Αυτή η µειωµένη ένταση της ακτινοβολίας στα άκρα σε σχέση µε το κέντρο των 

ανιχνευτών, εκλαµβάνεται ψευδώς ως αυξηµένη απορρόφηση της ακτινοβολίας στα άκρα 

της απεικονιζόµενης περιοχής και άρα δηµιουργείται λανθασµένη εικόνα κατά την 

ανασύσταση. Για την αποφυγή αυτού του σφάλµατος το εύρος της δέσµης γίνεται 

µεγαλύτερο έτσι ώστε όλοι οι ανιχνευτές να δέχονται την ίδια ένταση ακτινοβολίας. Η 

παρασκιά µετατοπίζεται εκτός ανιχνευτών, και η κατανοµή της ακτινοβολίας καθίσταται 

οµοιογενής (Εικόνα 5.22). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η παρασκιά αν και δεν συµµετέχει στον 

σχηµατισµό της εικόνας, ακτινοβολεί πρωτογενώς τον εξεταζόµενο, µε αποτέλεσµα να 

του προκαλεί µόνο επιπλέον ακτινική επιβάρυνση. Το φαινόµενο είναι γνωστό ως 

υπερέκθεση (overbeaming) και είναι εγγενές χαρακτηριστικό των πολυτοµικών 

τοµογράφων [45, 46]. 

 

Εικόνα 5. 22: Το φαινόµενο της υπερέκθεσης 



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
________________________________________________________________________ 

69 

 
 
5.10  Παράµετροι σάρωσης 

 
Υψηλή τάση (kVp) ονοµάζουµε την διαφορά δυναµικού που εφαρµόζεται 

µεταξύ ανόδου και καθόδου της λυχνίας. Αυτή η διαφορά δυναµικού  επιταχύνει τα 

παραγόµενα ηλεκτρόνια στην κάθοδο και µε την πρόσκρουσή τους στην άνοδο 

παράγεται η δέσµη των ακτίνων Χ. Η τιµή της υψηλής τάσης καθορίζει την µέγιστη τιµή 

της ενέργειας των φωτονίων Χ. Συµβολίζεται µε kVp και η τιµή της αναφέρεται στη 

µέγιστη τιµή της εφαρµοζόµενης ανορθωµένης εναλλασσόµενης τάσης. Οι συνήθεις 

τιµές υψηλής τάσης είναι διακριτές και κυµαίνονται στους Υ.Τ από 80 έως 140 kVp.  

Χρόνος περιστροφής (ΧΠ) της λυχνίας ονοµάζεται ο χρόνος που απαιτείται για 

να διαγράψει η λυχνία µία πλήρη περιστροφή 3600 γύρω από τον εξεταζόµενο. Τυπικές 

τιµές χρόνου στους σύγχρονους Υ.Τ είναι από 0.5 έως 1 sec.  

Ρεύµα λυχνίας (Ι) είναι η τιµή της έντασης του ρεύµατος που διαρρέει το νήµα 

της καθόδου στην λυχνία και καθορίζει τον αριθµό των εκπεµπόµενων ηλεκτρονίων άρα 

και στον ρυθµό παραγωγής των ακτίνων Χ. 

Φορτίο λυχνίας (mAs) ονοµάζεται το γινόµενο του ρεύµατος της λυχνίας Ι   επί 

το χρόνο περιστροφής ΧΠ. Στην ουσία πρόκειται για το ηλεκτρικό φορτίο που διέρχεται 

από την λυχνία κατά την διάρκεια µιας περιστροφής, και συνεπώς είναι ανάλογο προς την 

ποσότητα των φωτονίων που παρήχθησαν στο διάστηµα αυτό.  Αν και η θεµελιώδης 

µονάδα φορτίου είναι το Coulomb, στην ακτινολογία έχει επικρατήσει η πιο εύχρηστη 

τεχνική µονάδα mAs (=1mA x 1s): 

Βήµα έλικας (pitch). Στην ελικοειδή σάρωση (Εικόνα 5.23) ορίζεται το βήµα 

έλικας σαν το πηλίκο του µήκους µετακίνησης της εξεταστικής τράπεζας (MET) ανά 

περιστροφή της λυχνίας προς το εύρος της δέσµης Τ (=Ν x h ):  
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h
P

×
=

 N
 Τράπεζας ςΕξεταστική Μετατόπιση

                                 (εξίσ. 5.6) 

 

 

Εικόνα 5. 23: Το βήµα (pitch) στην ελλικοειδή σάρωση  

 

 

5.11 ∆είκτες δόσης Υπολογιστικού Τοµογράφου 

 
Προκειµένου να γίνει εφικτός ο ποιοτικός έλεγχος των συστηµάτων ΥΤ, η 

διασφάλιση ποιότητας, και η σύγκριση τοµογράφων ή εξεταστικών πρωτοκόλλων, έγινε 

η κοινώς αποδεκτή χρήση των δεικτών δόσης. Ουσιαστικά, οι δείκτες αυτοί εκφράζουν  

δόσεις ακτινοβολίας στην Υπολογιστική Τοµογραφία, µε µετρήσεις υπό διάφορες 

συνθήκες. [47-50]  

Ο CTDI (Computed Tomography Dose Index), ορίζεται ως το ολοκλήρωµα της 

δόσης που απορροφάται στον αέρα (Dair) από µία περιστροφή της λυχνίας κατά µήκος 

ευθείας πάνω στον άξονα περιστροφής σε διάστηµα 50 mm εκατέρωθεν του κέντρου της 

τοµής, διαιρεµένο µε το εύρος της δέσµης σάρωσης (T):  
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και για πολυτοµικό ΥΤ 

∫
−×

=
mm
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air dzzD

hN
CTDI

50

50

)(1
                                            (εξίσ. 5.8) 

 

 

Εικόνα 5. 24: Ο ορισµός του CTDI 

 

Όταν το CTDI µετράται στον αέρα ονοµάζεται CTDI free-in-air (CTDIF). 

Επίσης µετράται σε ειδικά οµοιώµατα κατασκευασµένα από Polymethylmethacrylate 

(ΡΜΜΑ). Ο συνδυασµός των µετρήσεων στην περιφέρεια CTDIP και το κέντρο CTDIC 

των ειδικών οµοιωµάτων µας δίδει τον σταθµισµένο δείκτη δόσης Weighted CTDI  

(CTDIW), που ορίζεται ως εξής: 

 

CPW CTDICTDICTDI 3
1

3
2 +=                                     (εξίσ. 5.9) 
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Αν η µέτρηση γίνει µε την λυχνία να εκτελεί σειρά περιστροφών αντί για µία 

µόνο, οι αντίστοιχες προς τις CTDIF και CTDIW ποσότητες ονοµάζονται Μέση ∆όση 

Πολλαπλής Σάρωσης (Multiple Scan Average Dose-MSAD ) και CTDI Volume  

(CTDIV) αντίστοιχα. Οι σχέσεις που συνδέουν τους δείκτες αυτούς µεταξύ τους, είναι οι 

παρακάτω [47]: 

                            P
CTDICTDI W

V =                                                 (εξίσ. 5.10)     

και  

                               P
CTDIMSAD F=                                                  (εξίσ.5.11)     

όπου P είναι το βήµα αξονικής ή ελικοειδούς της σάρωσης.  

Προκειµένου σε µία εξέταση ΥΤ να ληφθεί υπόψη όχι µόνον η τοπική ένταση 

της ακτινοβολίας αλλά και η χωρική έκταση της σάρωσης χρησιµοποιείται  ο δείκτης 

Dose Length Product – DLP (γινόµενο δόσης µήκους) που ορίζεται ως εξής: 

ρωσηςκος άήCTDIDLP V ΣΜ×= (Gy ·cm)                  (εξίσ. 5.12)     
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Εικόνα 5. 25: Το MSAD 

 

 
5.12 Μέτρηση των δεικτών δόσης 

 
Για να µετρήσουµε τους δείκτες δόσης χρησιµοποιούµε θαλάµους ιονισµού 

σχήµατος στυλό (pencil chambers) ενεργού µήκους 10 cm και διαµέτρου 1 cm, που 

περιέχουν αέρα και συνδέονται µε ηλεκτρόµετρο (Εικόνα 5.26). Οι θάλαµοι είναι 

βαθµονοµηµένοι ώστε να µετρούν το ολοκλήρωµα της δόσης στον αέρα κατά µήκος του 

ενεργού τους όγκου. Η ένδειξη συνεπώς του ηλεκτροµέτρου έχει διαστάσεις δόση·cm.   
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Εικόνα 5. 26: Σχηµατική παράσταση του θαλάµου ιονισµού για την µέτρηση του CTDI 

 

 

Για την µέτρηση του σταθµισµένου δείκτη δόσης CTDIW ο θάλαµος εισάγεται 

σε κυλινδρικά οµοιώµατα από ΡΜΜΑ που φέρουν κατάλληλης διάστασης κυλινδρικές 

οπές στο κέντρο και την περιφέρειά τους. Υπάρχουν δύο οµοιώµατα σε διαφορετικές 

διαστάσεις. Το οµοίωµα µε διάµετρο 16 cm καλείται οµοίωµα κεφαλής και 

χρησιµοποιείται για µετρήσεις της δέσµης σάρωσης κεφαλής, ενώ για µετρήσεις στη 

δέσµη των σαρώσεων κορµού χρησιµοποιείται το οµοίωµα κορµού διαµέτρου 32 cm. Το 

µήκος και των δύο οµοιωµάτων είναι 15 cm (Εικόνα 5.27). 

 
 

 
Εικόνα 5. 27: Σχηµατική παράσταση κυλινδρικών οµοιωµάτων για την µέτρηση του CTDI 
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Η κατανοµή της δόσης παράλληλα στον άξονα περιστροφής της λυχνίας 

(προφίλ δέσµης) εξαρτάται από το εύρος της δέσµης, την θέση µέτρησης, και το πάχος 

του υλικού που µεσολαβεί µεταξύ της λυχνίας και του σηµείου µέτρησης (Εικόνα 5.28). 

 

 
Εικόνα 5. 28: Το προφίλ του CTDI σε διάφορες θέσεις µέτρησης 

 
 

Η υιοθέτηση διαφορετικών δεικτών δόσης και οµοιωµάτων αποσκοπεί στη 

ανάδειξη αυτών των διαφορών και στην πληρέστερη περιγραφή της κατανοµής της 

ακτινοβολίας στον όγκο των πρωτογενώς ακτινοβολούµενων περιοχών των 

εξεταζοµένων. 

Η ποσότητα της δόσης που καταγράφει ο θάλαµος ιονισµού, δηλ. το ύψος του 

παραγόµενου προφίλ της δέσµης, εξαρτάται από το πλήθος των παραγοµένων φωτονίων 

στην λυχνία. Όπως µας είναι γνωστό, η παροχή κάθε ακτινολογικής λυχνίας είναι 

ανάλογη του φορτίου της λυχνίας (mAs). Συνήθως οι µετρήσεις πραγµατοποιούνται µε 

υψηλή τιµή mAs,  ώστε να έχουµε µεγαλύτερη ακρίβεια της µέτρησης. Προκειµένου να 

απαλειφθεί η εξάρτηση της τιµής του µετρούµενου δείκτη δόσης από το φορτίο της 

λυχνίας, οι τιµές κανονικοποιούνται. ∆ηλαδή οι µετρήσεις διαιρούνται µε την τιµή των 
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mAs που χρησιµοποιήθηκαν κατά την σάρωση. Οι κανονικοποιηµένοι δείκτες 

(normalized CTDI - nCTDI) εκφράζονται σε mGy/mAs ή αναφέρονται στα 100 mAs και 

εκφράζονται σε mGy/100mAs.    

 

 

 

 

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Η  ΜΕΘΟ∆ΟΣ  MONTE CARLO 
 

 
6.1  Εισαγωγή 

 
Η µέθοδος Monte Carlo (MC) είναι µία ευρέως χρησιµοποιούµενη στοχαστική 

τεχνική η οποία βασίζεται στην χρήση τυχαίων αριθµών για την προσοµοίωση 

προβληµάτων. Οι µέθοδοι ΜC είναι σε θέση να µας δώσουν ικανοποιητικές λύσεις µε το 

να παράγουν τυχαία δείγµατα στατιστικών πειραµάτων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

(Η/Υ). Έχουν εφαρµογή σε προβλήµατα, η αναλυτική επίλυση των οποίων είναι δύσκολη 

έως αδύνατη, ενώ ακόµη χρησιµοποιούνται και για την επιβεβαίωση των αναλυτικών 

λύσεων.  

Οι µέθοδοι ΜC διαφέρουν από τις αιτιοκρατικές (deterministic) µεθόδους 

επίλυσης προβληµάτων. Οι αναλυτικές µέθοδοι, επιχειρούν να λύσουν µια εξίσωση που 

αντιπροσωπεύει την µέση συµπεριφορά ενός µέσου σωµατίου. Σε αντίθεση, µια µέθοδος 

MC δεν λύνει µια ρητή εξίσωση, αλλά λαµβάνει ‘απαντήσεις’ µε τη µίµηση της 

συµπεριφοράς των µεµονωµένων σωµατιδίων και την καταγραφή των παραµέτρων της 

‘ιστορίας’ τους. Μια προσοµοίωση MC λύνει το πρόβληµα µε τη µίµηση των ιστοριών 

κάποιων σωµατίων, παρά µε την επίλυση µιας εξίσωσης. Καµία εξίσωση δεν χρειάζεται 

να γραφτεί για να λυθεί ένα πρόβληµα µεταφοράς ΜC. 

Η µέθοδος MC είναι χρήσιµη σε προβλήµατα που παρουσιάζουν χαοτική 

συνολική συµπεριφορά, δηλαδή τα προβλήµατα εκείνα των οποίων η αναλυτική λύση 

είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο να παρασταθεί µε µια σειρά µαθηµατικών εξισώσεων. Παρόλο 

που οι επιµέρους διαδικασίες ενός προβλήµατος µπορεί να παρουσιάζουν ντετερµινιστικό 

χαρακτήρα, (µε αποτέλεσµα η περιγραφή τους να είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί 
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αναλυτικά) οι µακροσκοπική συµπεριφορά τους είναι δυνατόν να περιγραφεί µόνο µε 

στατιστικές µεθόδους. 

 

6.2 Σύντοµο ιστορικό 

 
Οι τεχνικές MC απέκτησαν το κύρος µιας  αξιόπιστης µεθόδου, ικανής να 

επιλύει πολύπλοκα προβλήµατα, τις τελευταίες δεκαετίες. Η πρώτη καταγεγραµµένη 

αναφορά για την εφαρµογή της µεθόδου υπάρχει από το 1777 από τον Comte du Buffon, 

µε το πείραµα ρίψης βελονών για τον υπολογισµό του π. Ακολούθως, ο Laplace το 1886 

και ο Fermi το 1930, εφαρµόζοντας την τεχνική της τυχαίας δειγµατοληψίας 

προσπάθησαν να δώσουν απαντήσεις σε προβλήµατα που η αναλυτική επίλυσή τους ήταν 

πολύ δύσκολη. Η µέθοδος πήρε το όνοµα Monte Carlo από το τίτλο ενός άρθρου των 

Metropolis και Ulam το 1940, το οποίο ονοµαζόταν “The Monte Carlo Method”, λόγω της 

οµοιότητας της στατιστικής προσοµοίωσης µε τα τυχερά παιχνίδια [51]. Η πόλη του 

Monte Carlo στο Μονακό, είχε τότε συνδέσει το όνοµά του µε την χαρτοπαιξία και τα 

τυχερά παιχνίδια. Το άρθρο αυτό των Metropolis και Ulam ήταν στα πλαίσια του 

Manhattan Project για την ανάπτυξη των θερµοπυρηνικών όπλων. Η συστηµατική 

ανάπτυξη της µεθόδου ολοκληρώθηκε από τους Harris και Herman Kann το 1948. Την 

ίδια χρονιά οι Fermi, Metropolis και Ulam κατάφεραν µε τη µέθοδο MC να βρουν 

προσεγγιστικές λύσεις για την εξίσωση Schrödinger. Οι εφαρµογές της µεθόδου ήταν 

έκτοτε πάρα πολλές. Όµως, πολύπλοκα προβλήµατα παρέµειναν απροσέγγιστα λόγω της 

έλλειψης κατάλληλων τεχνικών και υπολογιστικών µέσων για την επεξεργασία τους. 

Κατά τη διάρκεια όµως της δεκαετίας του ’70, η εξέλιξη των υπολογιστών άρχισε να 

παρέχει πειστικές αποδείξεις για τη χρήση της µεθόδου Monte Carlo. Οι Η/Υ ήταν πλέον 

αρκετά ισχυροί για να πραγµατοποιήσουν  την προσοµοίωση πολύ µεγάλων φυσικών και 

µαθηµατικών προβληµάτων. Ακόµη και αναλυτικά προβλήµατα εύρισκαν λύση µέσω των 
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τεχνικών MC: αποτίµηση πολυδιάστατων ολοκληρωµάτων, επίλυση συγκεκριµένων 

ολοκληρωτικών και διαφορικών εξισώσεων κτλ. Ειδικότερα στην Ιατρική Φυσική, 

υπήρξε λογαριθµική αύξηση των εφαρµογών MC τις δύο τελευταίες δεκαετίες. 

 

6.3 Πεδία εφαρµογής της µεθόδου MC 

 
Η µέθοδος MC σήµερα,  έχει ένα πολύ ευρύ πεδίο εφαρµογών στην 

επιστηµονική έρευνα [52, 53]. Βρίσκει εφαρµογή σε τελείως διαφορετικούς τοµείς όπως 

είναι στις χρηµατοοικονοµικές εφαρµογές (πρόβλεψη δεικτών, ανάλυση επενδυτικών 

ρίσκων κλπ), στην Αστροφυσική (εξέλιξη των άστρων), στην Νανοτεχνολογία, στις 

επιστήµες περιβάλλοντος, στη σχεδίαση αντιδραστήρων, στην εξερεύνηση πηγών 

πετρελαίου, ακόµη και στην ρύθµιση της οδικής κυκλοφορίας. Οι µέθοδοι MC 

χρησιµοποιούνται επίσης στον σχεδιασµό νέων υλικών και χηµικών ενώσεων, καθώς και 

στην πρόβλεψη της συµπεριφοράς νανοδοµών, πολυµερών και πρωτεϊνικών δοµών.  

Βέβαια ο τρόπος εφαρµογής των µεθόδων MC, διαφέρει από πεδίο σε πεδίο. Παρόλα 

αυτά το µόνο που απαιτείται για να ονοµάσουµε µια διαδικασία ως “πείραµα” MC είναι η 

χρήση τυχαίων αριθµών για την εξέταση του προβλήµατος.. Σε πολλές πρακτικές 

εφαρµογές πραγµατοποιούνται  πολλές προσοµοιώσεις και το επιθυµητό αποτέλεσµα 

προκύπτει ως ένας µέσος όρος του αριθµού των παρατηρήσεων. Επίσης, µπορεί να 

προβλεφθεί το στατιστικό σφάλµα στο τελικό αποτέλεσµα, καθώς και ο αριθµός των 

δοκιµών της µεθόδου που απαιτούνται για να πετύχουµε ένα δεδοµένο στατιστικό 

σφάλµα.  

 

6.4 Σύντοµη περιγραφή της µεθόδου MC 
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Ένας απλοϊκός ορισµός της µεθόδου που έδωσε ο Halton το 1970 είναι: Monte 

Carlo είναι η µέθοδος που αναπαριστά την λύση ενός προβλήµατος σαν µια παράµετρο 

ενός υποθετικού πληθυσµού, ο οποίος πληθυσµός, προκύπτει µε την χρήση τυχαίων 

αριθµών. Με στατιστική ανάλυση του πληθυσµού αυτού, παίρνουµε την τιµή της 

παραµέτρου που αποτελεί την λύση του προβλήµατός µας. 

Η µέθοδος µπορεί σχηµατικά να αναπαρασταθεί όπως φαίνεται στην Εικόνα 

6.1. Οι είσοδοι είναι: α) µία µεγάλη σειρά τυχαίων αριθµών β) κάποια / -ες  κατανοµή / -

ές πιθανότητας που διέπουν το πρόβληµα που επιθυµούµε να εξετάσουµε γ) ένα αρχείο 

εισόδου όπου είναι καταχωρηµένα όλα τα στοιχεία που προσοµοιάζουν ακριβώς το 

πρόβληµά µας, σε γλώσσα που µπορεί να διαβάσει ο συγκεκριµένος κώδικας MC  και δ) 

Η έξοδος όπου αποτυπώνεται το αποτέλεσµα της τυχαίας δειγµατοληψίας της προς 

εξέτασης κατανοµής πιθανότητας. 

 

 

Ετικέτα 6. 1: Γενικό διάγραµµα ροής µιας τυπικής διαδικασίας Monte Carlo 
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6.5 Η εφαρµογή της µεθόδου MC στην Ιατρική Φυσική 

 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η τεχνική Monte Carlo έχει δώσει σηµαντική 

ώθηση στο ερευνητικό και εφαρµοσµένο πεδίο της Ιατρικής Φυσικής. Έχει επιλύσει 

σηµαντικά προβλήµατα και έχει µπει δυναµικά στην καθηµερινή ιατρική πράξη. Μερικοί 

από τους βασικούς τοµείς όπου γίνεται εφαρµογή των µεθόδων MC είναι: 

A. Ιατρική Απεικόνιση (ψηφιακή ακτινογραφία, SPECT, PET, CT, µαστογραφία) 

B. Συσκευές – µηχανήµατα παραγωγής ακτινοβολίας (Επιταχυντές φωτονίων και 

ηλεκτρονίων, λυχνίες ακτίνων Χ, Gamma – and Cyberknife, µηχανήµατα 

πρωτονίων, ιόντων κλπ) 

Γ. Υπολογισµός δόσεων (σύγκριση και βελτίωση αλγορίθµων, γρήγοροι       

αλγόριθµοι, υπολογισµός ενεργού και ισοδυνάµου δόσης, επαλήθευση      

εµπορικών εφαρµογών, ακτινοπροστασία, σχεδιασµός θεραπείας στην       

Τηλε- και  Βραχυθεραπία, θεραπεία µε σωµάτια και neutron capture        

therapy). 

∆. Σχεδιασµός νέων µηχανηµάτων (Επιταχυντές χωρίς flattening filter, λυχνίες 

ακτίνων Χ, ανιχνευτές, Λέιζερ πρωτονίων και ηλεκτρονίων). 

Ε. Εµπορικά διαθέσιµα πακέτα εφαρµογών για τον σχεδιασµό νέων τεχνικών 

θεραπείας σε τηλε- και Βραχυθεραπεία. 

∆ηµοφιλείς ισχυροί κώδικες MC που βρίσκουν εφαρµογή στην Ιατρική Φυσική 

είναι οι: BEAM, EGSnrc, PENELOPE, GEANT, και MCNP.  



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

∆ΟΣΙΜΕΤΡΙΑ  ΘΕΡΜΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ  

 
 
7.1 Εισαγωγή 

 
Ορισµένα κρυσταλικά υλικά έχουν την ικανότητα να απορροφούν ενέργεια και 

να την αποθηκεύουν για κάποιο χρονικό διάστηµα, και στην συνέχεια να την 

επανεκπέµπουν υπό µορφή οπτικής ακτινοβολίας. Γενικώς, ο όρος φωταύγεια 

αναφέρεται σε φαινόµενα εκποµπής οπτικής ακτινοβολίας από υλικά, όταν η εκποµπή, 

δεν οφείλεται στην θέρµανσή τους µέχρι του σηµείου πυρακτώσεως [54].  

Τα φαινόµενα φωταύγειας µπορούν να περιγραφούν ως φθορισµός ή ως 

φωσφορισµός, ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ απορρόφησης της 

ενέργειας και επανεκποµπής της στην περιοχή του ορατού φάσµατος. Όταν ένα δέσµιο 

ηλεκτρόνιο ενός ατόµου απορροφήσει ενέργεια τότε µεταβαίνει από τη θεµελιώδη 

ενεργειακή κατάσταση Θ σε µια υψηλότερη ενεργειακά κατάσταση, την διεγερµένη 

ενεργειακή κατάσταση ∆ (Εικόνα 7.1). Η άµεση επιστροφή του ηλεκτρονίου (<10nsec) 

στην θεµελιώδη κατάσταση, είτε απευθείας είτε µέσω επιτρεπτής ενδιάµεσης κατάστασης 

Ε µε ταυτόχρονη εκποµπή οπτικής ακτινοβολίας, ονοµάζεται φθορισµός  [54]. 

 

Εικόνα 7. 1: Φαινόµενο και µηχανισµός φθορισµού 
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Κάποιες φορές όµως η ύπαρξη µιας ενεργειακής κατάστασης στην 

απαγορευµένη ενεργειακά περιοχή (µετασταθερή κατάσταση Μ), γίνεται ενεργειακή 

παγίδα για τα ηλεκτρόνια αφού η απευθείας µετάβασή τους από την Μ στην Θ 

απαγορεύεται (Εικόνα 7.2). Εποµένως, η ενεργειακά µετασταθερή κατάσταση Μ 

συντελεί στην καθυστέρηση εκποµπής της οπτικής ακτινοβολίας (σε αρκετές περιπτώσεις 

για µεγάλο χρονικό διάστηµα) και η όλη διαδικασία ονοµάζεται φωσφορισµός [54]. 

Για να χαρακτηρίσουµε το φαινόµενο ως φωσφορισµό πρέπει η εκποµπή της 

οπτικής ακτινοβολίας να καθυστερεί για χρόνους µεγαλύτερους των 100msec. Η 

µετάβαση του ηλεκτρονίου από την κατάσταση Μ στη ∆ µπορεί να γίνει µε προσφορά 

ενέργειας οπτικής ακτινοβολίας ή µε προσφορά θερµότητας (Εικόνα 7.2). Αύξηση της 

θερµοκρασίας του φωταυγάζοντος υλικού, συνεπάγεται αύξηση της πιθανότητας 

διαφυγής του ηλεκτρονίου από την ενεργειακή παγίδα, δηλαδή επιτάχυνση του 

φαινοµένου του φωσφορισµού. 

 

Εικόνα 7. 2: Μηχανισµός φωσφορισµού. Όταν η µεταφορά από τις µετασταθερές στις διεγερµένες 
ενεργειακές καταστάσεις γίνεται µε προσφορά θερµότητας, το φαινόµενο ονοµάζεται θερµοφωταύγεια. 

 
 

Τα ηλεκτρόνια που καταφέρνουν να ξεφύγουν από την ενεργειακή παγίδα, 

αποδίδουν από ένα φωτόνιο οπτικής ακτινοβολίας. Ο φθορισµός είναι ουσιαστικά 
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ανεξάρτητος από τη θερµοκρασία σε αντίθεση µε τον φωσφορισµό ο οποίος επιταχύνεται 

µε αντίστοιχη αύξηση της θερµοκρασίας. 

Το φαινόµενο της θερµοφωταύγειας συµβαίνει στα υλικά, που στο κρυσταλλικό 

τους πλέγµα παρουσιάζονται κάποιες ατέλειες στην κρυσταλλική τους δοµή. Κάθε 

πραγµατικός κρύσταλλος έχει πλεγµατικές ατέλειες διαφόρων ειδών οι οποίες παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στο φαινόµενο της θερµοφωταύγειας (Εικόνα 7.3).  

Όσον αφορά τους πραγµατικούς κρυστάλλους, οι πλεγµατικές ατέλειες που 

παρουσιάζουν διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

α) Στις ενδογενείς ατέλειες ή αλλιώς θερµικές οι οποίες οφείλονται στις θερµικές 

ταλαντώσεις των ιόντων και β) Στις εξωγενείς ατέλειες οι οποίες δηµιουργούνται µε την 

υποκατάσταση κάποιου ιόντος από ιόν άλλου στοιχείου. 

 

 

Εικόνα 7. 3: Ιδανικό κρυσταλλικό πλέγµα (αριστερά) και πραγµατικό πλέγµα (δεξιά) µε ατέλειες και 
προσµίξεις. 

 

Οι ενδογενείς ατέλειες έχουν έντονη εξάρτηση από τη θερµοκρασία του 

κρυσταλλικού πλέγµατος. Εµφανίζονται µε την παρουσία ενός ιόντος στην ενδιάµεση 

περιοχή του πλέγµατος ή µε την υποκατάσταση ενός ιόντος µε ένα άλλο ιόν κάποιας 

πρόσµιξης ή µε την απουσία κάποιου ιόντος αλκαλίου ή αλογόνου από το κρυσταλλικό 

πλέγµα. 
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Η ζώνη σθένους περιλαµβάνει τις ενεργειακές καταστάσεις όλων των 

δεσµευµένων ηλεκτρονίων. Στην περίπτωση ενός ιδανικού µονωτή κρυστάλλου, η ζώνη 

αγωγιµότητας θα είναι άδεια και όλα τα ηλεκτρόνια θα παραµένουν στη ζώνη σθένους. 

Ανάµεσα στη ζώνη σθένους και αγωγιµότητας υπάρχει το αποκαλούµενο ενεργειακό 

χάσµα. Σ’ αυτό το µεσοδιάστηµα κάθε ενεργειακή κατάσταση θεωρείται απαγορευµένη. 

Στη ζώνη αγωγιµότητας τα ηλεκτρόνια κάθε ενεργειακής κατάστασης είναι ελεύθερα να 

κινούνται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση εντός του κρυσταλλικού πλέγµατος. Απόντων 

εξωτερικών δυνάµεων τα ηλεκτρόνια της ζώνης σθένους  αδυνατούν να προσπεράσουν 

το ενεργειακό χάσµα και να φτάσουν στη ζώνη αγωγιµότητας. Στην περίπτωση που 

έχουµε ένα ηλεκτρόνιο στη ζώνη αγωγιµότητας, έχουµε και ένα θετικό ιόν στο 

κρυσταλλικό πλέγµα που αντιστοιχεί σ’ ένα ελεύθερο θετικό φορτίο, γνωστό ως θετική 

οπή [54].  

Σε ένα πραγµατικό κρύσταλλο ο οποίος περιέχει ατέλειες στην κρυσταλλική του 

διάταξη, το κενό που αφήνει η έλλειψη ενός αρνητικού ιόντος µετατρέπεται αυτοµάτως 

σε µια περιοχή περίσσειας θετικού φορτίου. Αυτό το πλεόνασµα θετικού φορτίου 

δηµιουργεί µε τη σειρά του ένα δυναµικό παγίδευσης των ελευθέρων ηλεκτρονίων. Με 

παρόµοιο τρόπο, µια περιοχή µε πλεόνασµα αρνητικού φορτίου, αποτελεί δυναµικό 

παγίδευσης για τα ελεύθερα θετικά φορτία (οπές) [54]. 

 

7.2 Θερµοφωταύγεια λόγω έκθεσης σε ιοντίζουσα ακτινοβολία 

 
Η εκποµπή ενός υλικού µέσω θερµοφωταύγειας λόγω της έκθεσης του σε 

ιοντίζουσα ακτινοβολία, διακρίνεται σε τρεις διαδοχικές φάσεις: 

1. Έκθεση του υλικού σε ιοντίζουσα ακτινοβολία µε στόχο τον ιονισµό του  και 

παγίδευση των ηλεκτρονίων. 

2. Θέρµανση του υλικού για αποπαγίδευση των ηλεκτρονίων. 
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3. Επανασύνδεση οπής-ηλεκτρονίου µε ταυτόχρονη εκποµπή οπτικού φωτονίου. 

Η ένταση της οπτικής ακτινοβολίας Ι θερµοφωταύγειας (glow intensity) 

εξαρτάται από τον ρυθµό εκποµπής οπτικών φωτονίων, ο οποίος εξαρτάται από το ρυθµό 

επανασύνδεσης των ελευθέρων ηλεκτρονίων. Ο τελευταίος µε τη σειρά του εξαρτάται 

από τον ρυθµό αποπαγίδευσης των ηλεκτρονίων από τις ενεργειακές παγίδες προς τη 

ζώνη αγωγιµότητας [54]. 

Η γραφική παράσταση της Ι σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία ονοµάζεται 

καµπύλη λαµπρότητας (Εικόνα 7.4). Η καµπύλη Ι αυξάνει αρχικά εκθετικά επειδή λόγω 

της αύξησης της θερµοκρασίας έχουµε απελευθέρωση ηλεκτρονίων από τις παγίδες και 

συνεπώς αυξανόµενο αριθµό εκπεµπόµενων φωτονίων. Στη συνέχεια, αφού πρώτα 

φτάσει σε κάποιο µέγιστο, φθίνει έως το µηδέν διότι και τα αποθέµατα παγιδευµένων 

ηλεκτρονίων εξαντλούνται.  

 

Εικόνα 7. 4: Η ένταση της οπτικής ακτινοβολίας θερµοφωταύγειας συναρτήσει της θερµοκρασίας 

 

 

Το εµβαδόν που περικλείεται κάτω από την καµπύλη µπορεί να ληφθεί ως µέσο 

µέτρησης της έκθεσης του υλικού στην ιοντίζουσα ακτινοβολία. Το εµβαδόν αυτό είναι 

ευθέως ανάλογο του αριθµού των ηλεκτρονίων τα οποία αποπαγιδεύτηκαν αποδίδοντας 
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οπτικά φωτόνια. Με αυτόν τον τρόπο η καµπύλη λαµπρότητας γίνεται το µέτρο της 

έκθεσης ή της δόσης που δέχεται το υλικό από την ιοντίζουσα ακτινοβολία. 

Το σήµα της καµπύλης λαµπρότητας ανά µονάδα απορροφούµενης δόσεως, 

είναι σηµαντικό χαρακτηριστικό κάθε θερµοφωταυγάζοντος υλικού, και καθορίζει την 

ευαισθησία του. Όσο µεγαλύτερη η ευαισθησία, τόσο καλύτερη η εκτίµηση για τη 

συνολική δόση.  

 

7.3 Βαθµονόµηση κρυστάλλων θερµοφωταύγειας 

 
 Για να µπορέσουµε να χρησιµοποιήσουµε τα υλικά θερµοφωταύγειας στην 

δοσιµετρία, χρειάζεται να τους κάνουµε βαθµονόµηση πριν από κάθε χρήση. Στην 

δοσιµετρία για τα υλικά αυτά έχει επικρατήσει ο όρος Thermoluminescence dosimetry 

(TLD), και έτσι θα αναφέρονται στο εξής: ως υλικά ή κρύσταλλοι TLD. 

Μετά την ακτινοβόλιση των TLD’s  από µια δέσµη έκθεσης Χ, η δόση που θα 

έχει προσλάβει το υλικό θα είναι: 
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                                               (εξίσ. 7.1) 

Όπου (W/e) η µέση απαιτούµενη ενέργεια για την δηµιουργία ενός ζεύγους ιόντων στον 

αέρα, και (µen/ρ) οι µαζικοί συντελεστές απορρόφησης ενέργειας των κρυστάλλων TLD, 

και του αέρα. 

Το γινόµενο F, 
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, είναι γνωστό ως παράγοντας µετατροπής Roentgen σε 

Gray, εξαρτάται από την ενέργεια και αποτελεί σηµαντική ποσότητα στη δοσιµετρία 
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θερµοφωταύγειας διότι το γινόµενο του επί την Έκθεση X(R) αποδίδει την 

απορροφούµενη δόση σε Gy. 

                          XFD ETLD ⋅=                                                          (εξίσ. 7.2) 

 

Με χρήση ενός θαλάµου ιονισµού µετράµε την Έκθεση Χ της ίδιας δέσµης που 

ακτινοβολήσαµε τους κρυστάλλους των TLD’s. Πολλαπλασιάζοντας την ένδειξη αυτή 

επί τον παράγοντα F, η Έκθεση Χ µετατρέπεται σε δόση. Για να µετατραπεί η δόση αυτή 

σε  απορροφούµενη δόση στον ιστό ο παράγοντας F και για συγκεκριµένη µέση ενέργεια 

Ε θα έχει τη µορφή: 
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                            (εξίσ. 7.3) 

Το FΕ υποδηλώνει την τιµή του παράγοντα F στο νερό (water) και µέση ενέργεια 

χρησιµοποιούµενης δέσµης ίση µε Ε. ∆ιαιρώντας τώρα το D (Απορροφούµενη δόση σε 

Gy) µε το σήµα ανάγνωσης του TLD (TLD signal σε nC) παίρνουµε τον συντελεστή 

βαθµονόµησης κάθε κρυστάλλου TLD, ως εξής: 

 

nC
mGy

TL
D

signal

   σεηςΒαθµονόµησςΣυντελεστή =                         (εξίσ. 7.4) 

 

Όταν τα δοσίµετρα βαθµονοµούνται για χρήση στην επιφάνεια του σώµατος πρέπει να 

ληφθεί υπόψη και ένας άλλος παράγοντας, η οπισθοσκέδαση (backscatter factor). 
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7.4 Υλικά  Θερµοφωταύγειας 

 
Τα περισσότερο χρησιµοποιούµενα υλικά στη θερµοφωταύγεια είναι το 

φθοριούχο λίθιο LiF, το θειικό ασβέστιο CaSO4, το φθοριούχο ασβέστιο CaF2, το οξείδιο 

του βηρυλλίου BeO και το βορικό λίθιο Li2B4O7, κάθε ένα εµπλουτισµένο µε διαφόρων 

ειδών προσµίξεις [54]. Τα υλικά αυτά είναι διαθέσιµα σε πολλές φυσικές µορφές όπως 

δοσίµετρα σκόνης, δοσίµετρα µεµονωµένων κρυστάλλων, δοσίµετρα ταινίας και 

δοσίµετρα µικροράβδων. Όλα τα υλικά θερµοφωταύγειας πρέπει να έχουν υψηλή 

ακρίβεια, µικρή εξασθένηση σήµατος και να µην χρειάζονται πολύπλοκη διαδικασία 

αννόπτισης (annealing process). Επιθυµητή είναι και η επίπεδη απόκριση ενέργειας σε 

όσο το δυνατόν µεγαλύτερο εύρος ενεργειών.  Στον Πίνακα 7.1  παραθέτονται τα 

κυριότερα θερµοφωταυγάζοντα υλικά και οι ιδιότητές τους. 

 

 

Εικόνα 7. 5: Κρύσταλλοι TLD 

 

7.5 Εξοπλισµός ανάγνωσης κρυστάλλων TLD 

 
Τα κύρια µέρη µιας διάταξης ανάγνωσης κρυστάλλων θερµοφωταύγειας (TLD 

reader) είναι: 

1. Η συσκευή θέρµανσης των κρυστάλλων TLD 
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Στο µέρος αυτό της συσκευής δίνεται ενέργεια (θερµότητα) στον κρύσταλλο 

ούτως ώστε τα παγιδευµένα ηλεκτρόνια του υλικού, να διαφύγουν από τις ενεργειακές 

παγίδες. Η θέρµανση του κρυστάλλου µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους: 

 Η πιο συνήθης τεχνική είναι η ωµική θέρµανση. Ο δίσκος στον οποίο 

τοποθετείται ο κρύσταλλος, θερµαίνεται, µε ωµική αντίσταση. Ο έλεγχος της 

θερµοκρασίας γίνεται µέσω θερµικού ζεύγους σε επαφή µε το δίσκο τοποθέτησης 

του κρυστάλλου. 

 Θέρµανση µε αέριο Άζωτο. θερµό αέριο κυκλοφορεί γύρω από τον κρύσταλλο 

και τον θερµαίνει. Χρησιµοποιείται σε αυτόµατα συστήµατα ανάγνωσης και µόνο 

για δοσίµετρα στερεάς µορφής. 

 Θέρµανση µε υπέρυθρη ακτινοβολία. Χρησιµοποιείται ένα στοιχείο το οποίο 

εκπέµπει στο υπέρυθρο και θερµαίνει το δίσκο τοποθέτησης του TLD. 

 Θέρµανση µε ραδιοσυχνότητες (RF Heating). Ο δίσκος του TLD θερµαίνεται 

µέσω επαγωγικού θερµαντικού πηνίου ραδιοσυχνοτήτων.  

 

2. Η συσκευή ανίχνευσης και συλλογής της ακτινοβολίας θερµοφωταύγειας. Ο 

ρόλος της συσκευής αυτής είναι η ανίχνευση και συγκέντρωση όλης της 

ακτινοβολίας θερµοφωταύγειας, την οποία εκπέµπουν τα αποπαγιδευµένα 

ηλεκτρόνια και η µετατροπή της σε ηλεκτρικό σήµα. Για τον σκοπό αυτό, σε όλες 

τα συστήµατα ανάγνωσης χρησιµοποιείται µια διάταξη από  

φωτοπολλαπλασιαστές (photomultipliers). Τα περισσότερα υλικά TLD που 

χρησιµοποιούνται σε συστήµατα δοσιµετρίας εκπέµπουν φως κοντά στα 400 nm. 

Επιπλέον, για τη δραστική µείωση της ανεπιθύµητης ακτινοβολίας (π.χ. της 

υπέρυθρης από τη θέρµανση του TLD) χρησιµοποιούνται φίλτρα διέλευσης 

υψηλών συχνοτήτων (High Pass Filter) ή διέλευσης ζώνης χαµηλών συχνοτήτων 
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(Band Pass Filter). Ακόµη, επειδή η φωτοκάθοδος είναι ευαίσθητη ακόµα και στο 

φυσικό φως, πρέπει η λειτουργία της να γίνεται υπό συνθήκες απόλυτου σκότους. 

Ωστόσο,  ηλεκτρόνια καταφέρνουν να εξέρχονται και να δηµιουργούν ρεύµα 

σκότους (dark current). 

 

3. Το σύστηµα καταγραφής (οθόνη, Η/Υ, ή εκτυπωτής) 

Τα σύγχρονα συστήµατα ανάγνωσης TLD διαθέτουν υπολογιστικό σύστηµα 

(Η/Υ) καταγραφής µεγάλου αρχείου δοσιµέτρων, πολλαπλά προφίλ ανάγνωσης και 

αννόπτισης καθώς και συστήµατα αυτόµατου υπολογισµού συντελεστών βαθµονόµησης. 

 
 
Πίνακας 7.1 : Χαρακτηριστικές ιδιότητες των κυριότερων υλικών θερµοφωταύγειας. 
 
Υλικό LiF Li2B4O7 CaF2:Na CaF2:Mn CaSO4:Mn CaSO4:Tm BeO 

Πυκνότητα 

(gr/cm3) 
2.64 2.3 3.18 3.18 2.61 2.61 3.01 

Ζeff 8.2 7.4 16.3 16.3 15.3 15.3 7.1 

Κύρια 

κορυφή 

(oC) 

200 210 200, 275 260 110 220, 250 180, 220 

Εξασθ. 

κορυφής 

(%) 

5% 

1 έτος 

10%  

3 µήνες 

3% 

9 µήνες 

15% 

3 εβδοµ. 

35% 

24 ώρες 

6% 

6 µήνες 

5% 

5 µήνες 

Εύρος 

δόσης (Gy) 
10-5-103 10-4-104 <10-2 10-5-103 10-7-102 10-7-102 10-4-103 

λ 

εκποµπής 

(nm) 

400 600 380 500 500 452 330 

Moρφές όλες πλακίδια  κρύσταλλοι πλακίδια σκόνη κρύσταλλοι κεραµικό 
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Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί µια εντυπωσιακή αύξηση  των 

εξετάσεων µε την χρήση της πολυτοµικής ελικοειδούς Υπολογιστικής Τοµογραφίας [1-

4]. Αυτή η αύξηση µπορεί εύκολα να δικαιολογηθεί µε την αξιοσηµείωτη µείωση του 

χρόνου λήψης των δεδοµένων και την ισοτροπική διακριτική ικανότητα που επετεύχθη 

µε την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας των Υ.Τ. Επιπλέον, τα νέα αυτά χαρακτηριστικά 

των Υ.Τ, έδωσαν την δυνατότητα για διεύρυνση και των κλινικών εφαρµογών [5-11 ]. 

Όµως, σε σύγκριση µε την κλασική ακτινοδιάγνωση, η Υ.Τ έχει κατηγορηθεί 

για την υψηλή ακτινική επιβάρυνση που επιφέρει στον εξεταζόµενο. Έχει δηµοσιευτεί 

ότι, το 67% της ακτινικής επιβάρυνσης του πληθυσµού από ακτινοδιαγνωστικές 

διαδικασίες προέρχεται από εξετάσεις Υ.Τ, παρόλο που οι εξετάσεις αυτές αποτελούν 

µόνο το 10% του συνόλου των ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων [12-14]. Η κατάσταση 

αυτή σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι πάνω από το 10% των εξετάσεων µε Υ.Τ γίνεται σε 

παιδιατρικούς ασθενείς, ένα πληθυσµό ιδιαίτερα ευπαθή στην ακτινοβολία, οδήγησε 

διεθνείς οργανισµούς ακτινοπροστασίας να ασχοληθούν µε το θέµα [14-17]. Μάλιστα τα 

τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον στην επιστηµονική κοινότητα για τις δόσεις 

που λαµβάνουν οι παιδιατρικοί ασθενείς από διαγνωστικά πρωτόκολλα  µε Υ.Τ, 

δεδοµένης της αυξηµένης ακτινοευαισθησίας των παιδιών σε σχέση µε τους ενήλικες 

[18-24]. 

Χαρακτηριστικά και παράµετροι των πολυτοµικών συστηµάτων Υ.Τ που δεν 

υπήρχαν στα παλαιότερα µονοτοµικά συστήµατα, διαφοροποιούν την κατανοµή και το 

µέγεθος της απορροφούµενης δόσης στον εξεταζόµενο και χρειάζεται να διερευνηθούν 

για να µπορεί να γίνει σωστή εκτίµηση της ακτινικής επιβάρυνσης. 
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Τέτοιο εγγενές χαρακτηριστικό των ελικοειδών πολυτοµικών τοµογράφων είναι 

η υπερσάρωση (z overscanning) [25-32]. Στην αξονική (axial) τοµογραφία η περιοχή που 

πρόκειται να απεικονιστεί, συµπίπτει µε την περιοχή που εκτίθεται στην πρωτογενή 

δέσµη. Όµως στην ελικοειδή Υ.Τ ένα επιπρόσθετο πάχος ιστών µπροστά και πίσω της 

περιοχής προς απεικόνιση, εκτίθεται πρωτογενώς στην ακτινοβολία. Αυτό συµβαίνει 

µόνο στις ελικοειδείς σαρώσεις, αφού οι χρησιµοποιούµενοι αλγόριθµοι για την 

ανασύσταση των εικόνων απαιτούν δεδοµένα εκατέρωθεν και πέραν της περιοχής προς 

απεικόνιση. Υπάρχει δηλαδή µια επιπλέον πρωτογενώς ακτινοβολούµενη περιοχή, πέραν 

των ορίων που έχουν οριστεί στο τοπόγραµµα (scanogram) προς απεικόνιση. Για να 

έχουµε µια αξιόπιστη εκτίµηση αυτής της πραγµατικότητας οφείλουµε να διερευνήσουµε 

τις παραµέτρους που επηρεάζουν το µέγεθος της υπερσάρωσης, καθώς και την 

επακόλουθη ακτινική επιβάρυνση που υφίσταται ο εξεταζόµενος και µάλιστα όταν είναι 

νεαράς ηλικίας. Όπως είναι λογικό, το φαινόµενο αυτό ενδεχοµένως να εµφανίζει 

σηµαντική συµβολή στην ακτινική επιβάρυνση από σαρώσεις µικρού µήκους ή σε 

εξεταζόµενους µικρών διαστάσεων, αλλά και σε δόσεις οργάνων που ευρίσκονται 

πλησίον των ορίων της απεικονιζόµενης περιοχής.  

Παρόλα αυτά, πρέπει να σηµειωθεί ότι και σύγχρονα εµπορικώς διαθέσιµα 

προγράµµατα λογισµικού για τον υπολογισµό της ενεργού δόσης, δεν λαµβάνουν υπόψη 

το φαινόµενο της υπερσάρωσης για τις ελικοειδείς σαρώσεις, αλλά ούτε παρέχουν 

δοσιµετρικά δεδοµένα για παιδιατρικούς ασθενείς.  

Είναι φανερό ότι για να εφαρµοστεί η αρχή της βελτιστοποίησης στις εξετάσεις 

των Υ.Τ, δηλαδή να ελαχιστοποιηθεί η ατοµική και συνολική ακτινική επιβάρυνση, 

πρέπει να είναι γνωστή η συµβολή της κάθε παραµέτρου στο ύψος της απορροφούµενης 

δόσης. 

Συνεπώς, ο σκοπός αυτής της εργασίας ήταν: 
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α) να παράξει το µοντέλο του 16/τοµικού ελικοειδούς Υπολογιστικού 

Τοµογράφου στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου (Siemens Sensation 16) µε 

την τεχνική Monte Carlo, ικανού και αξιόπιστου για την προσοµοίωση συµβατικών (axial 

ή sequential) και ελικοειδών (helical ή spiral) σαρώσεων.  

β)  Να αναπτύξει µέθοδο υπολογισµού  δόσεων οργάνων και ενεργού δόσης σε 

παιδιατρικούς ασθενείς για εξετάσεις Υ.Τ  κεφαλής και κορµού σε σύγχρονα ελικοειδή 

πολυτοµικά συστήµατα. Οι υπολογισµοί αυτοί γίνονται µε την προσοµοίωση της 

διαδικασίας εξέτασης µέσω της τεχνικής Monte Carlo, όπου οι ασθενείς θα 

προσοµοιάζονται από µαθηµατικά µοντέλα. Η προσοµοίωση εξετάσεων Υ.Τ 

καθορισµένων ανατοµικών περιοχών, γίνεται µε αξονική (axial) και ελικοειδή (helical) 

τεχνική για νεογέννητο, 1, 5, 10, και 15 ετών.  

γ) Να εκτιµήσει πως επηρεάζει η µέθοδος σάρωσης τη δόση που λαµβάνουν 

ευπαθή όργανα όπως είναι ο θυρεοειδής και τα µάτια παιδιατρικών ασθενών, για 

εξετάσεις κεφαλής µε συγκεκριµένα πρωτόκολλα εξέτασης ρουτίνας,  

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΥΛΙΚΟ  ΚΑΙ  ΜΕΘΟ∆ΟΙ  
 

 

8.1 Σύστηµα Υπολογιστικού Τοµογράφου 

 
Ένα τρίτης γενεάς Υπολογιστικό Τοµογράφο, τον SOMATOM Sensation 16  

(Siemens AG, Forchheim, Germany) χρησιµοποιήσαµε για την πραγµάτωση αυτής της 

µελέτης (Εικόνα 8.1). Πρόκειται για ελικοειδή 16-τοµικό υπολογιστικό τοµογράφο που 

διαθέτει δέσµη σάρωσης 2 τύπων [33-34]. Ο ένας τύπος (Body mode) χρησιµοποιείται 

στις εξετάσεις κορµού και ο άλλος τύπος (Head mode) για τις εξετάσεις κεφαλής. Οι δύο 

δέσµες διαφέρουν στον ηθµό που φιλτράρει την κάθε µία, και τις διαθέσιµες τιµές 

υψηλής τάσης. Οι εξετάσεις κεφαλής µπορούν να  πραγµατοποιηθούν µε υψηλή τάση 80 

και 120 kVp και για τις εξετάσεις σώµατος οι διαθέσιµες τιµές υψηλής τάσης είναι  80, 

120 και 140 kVp.  

 

 

Εικόνα 8. 1: Ο υπολογιστικός τοµογράφος SOMATOM Sensation 16 της Siemens 

 

Ο ηθµός που παρεµβάλλεται στην δέσµη κεφαλής είναι 3 mm Al και 0,6 mm Ti, 

ενώ στην δέσµη σώµατος ο αντίστοιχος ηθµός είναι 3 mm Al και 1,2 mm Ti. Η λυχνία 
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διαθέτει µικρό και µεγάλο νήµα που αντιστοιχούν σε δύο διαστάσεις εστίας, µικρή και 

µεγάλη αντίστοιχα (0,5 x 0,7 mm και 0,8 x 1,2 mm). Η επιλογή εστίας πραγµατοποιείται 

αυτόµατα ανάλογα µε την θερµότητα που αποτίθεται στην άνοδο. Η δέσµη προτού 

εισέλθει στο σώµα του εξεταζόµενου περνά από ένα φίλτρο από Teflon, µεταβλητού 

πάχους (bow-tie),  για την διαµόρφωσή της.  

Ο Τοµογράφος αυτός διαθέτει κεραµικούς ανιχνευτές σε συστοιχία µεικτής 

διαµόρφωσης. Η συστοιχία των 24 ανιχνευτών κατά µήκος του άξονα z διαιρείται σε µία 

κεντρική οµάδα 16 ανιχνευτών των 0,75 mm, και δύο τµήµατα 4 ανιχνευτών των 1,5 mm 

εκατέρωθεν του κεντρικού τοµέα (Εικόνα 8.2).  Με αυτό τον τρόπο µπορεί να γίνει 

ταυτόχρονη λήψη 16 τοµών εύρους είτε 0,75 mm εκάστη, δηλαδή συνολική κάλυψη 12 

mm, είτε 1,5 mm που ισοδυναµεί µε εύρος δέσµης 24 mm [33-34].  

 

 

Εικόνα 8. 2: Τρόποι διαµόρφωσης της δέσµης στον SOMATOM Sensation 16 

 

Τα διαθέσιµα εύρη δέσµης Τ καθορίζονται από το γινόµενο N x h όπου N είναι 

το πλήθος των τοµών που λαµβάνονται ταυτόχρονα και h το µήκος των ενεργών 
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ανιχνευτών. Ελικοειδείς σαρώσεις κορµού µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε εύρος 

δέσµης  24 mm (16 x 1.5 mm) και 12 mm (16 x 0.75 mm), ενώ αξονικές σαρώσεις µε  24, 

18 (12 x 1.5 mm), 10 (2 x 5 mm), 9 (12 x 0.75 mm) και 2 (2 x 1 mm) mm. Ελικοειδείς 

σαρώσεις κεφαλής είναι διαθέσιµες σε εύρος δέσµης 24, 12, 9 και 1.2 (2 x 0.6 mm) mm. 

Για αξονικές σαρώσεις κεφαλής είναι διαθέσιµες δέσµες 18, 10, 9, 2 και 1.2 mm [33-34]. 

 

8.2 Εξοπλισµός µέτρησης δεικτών δόσης 

 
Για την µέτρηση των δεικτών δόσης CTDIF και CTDIW χρησιµοποιήθηκε 

ηλεκτρόµετρο συνδεδεµένο µε θάλαµο ιονισµού  σχήµατος στυλό (pencil chamber)  µε 

µήκος 10 cm, διαµέτρου 1 cm, και ενεργό όγκο 4,9 cm3 (MDH Industries, Monrovia, 

CA). Επίσης χρησιµοποιήθηκαν οµοιώµατα κεφαλής και σώµατος από PMMA (Εικόνα 

8.3)  µήκους 16 cm και διαµέτρου 16 και 32 cm αντίστοιχα [35-36]. 

 

Εικόνα 8. 3: Ο θάλαµος ιονισµού και τα οµοιώµατα κεφαλής και κορµού από PMMA για την µέτρηση 
του CTDI. 

 

 

Τα οµοιώµατα διαθέτουν 1 κεντρική και 4 περιφερειακές κυλινδρικές οπές στις 

διαστάσεις του θαλάµου ιονισµού, που φέρουν αφαιρούµενες  ράβδους από το ίδιο υλικό,  

και επιτρέπουν την εισαγωγή του θαλάµου ιονισµού. Τα οµοιώµατα που 
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χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία είναι αποσπώµενα, δηλαδή το οµοίωµα 

κορµού εµπεριέχει το οµοίωµα κεφαλής το οποίο µπορεί να αφαιρεθεί και να 

χρησιµοποιηθεί ξεχωριστά. 

Μετρήσαµε τις τιµές του CTDI στην περιφέρεια CTDIp και κέντρο CTDIc των 

δύο οµοιωµάτων, κορµού και κεφαλής, για όλες τις τιµές υψηλής τάσης και για διάφορες 

τιµές εύρους δέσµης. Για τιµές εύρους δέσµης διαθέσιµες σε αξονική (axial) και 

ελικοειδή σάρωση οι µετρήσεις  πραγµατοποιήθηκαν εκθέτοντας τον θάλαµο σε µία 

πλήρη αξονική περιστροφή.  Για τιµές εύρους δέσµης διαθέσιµες µόνο για  ελικοειδή 

σάρωση ολόκληρο το µήκος του θαλάµου ακτινοβολήθηκε µε βήµα έλικας 1 ώστε από 

την σχέση   CTDIF = MSAD X T  να µπορεί να υπολογιστεί το  CTDIF, και απο την 

σχέση CTDIw = CTDIv X P να υπολογιστεί το CTDIw. 

 

8.3 Ο Κώδικας MCNP (Monte Carlo N - Particles) 

 
Για να γίνει εφικτή η προσοµοίωση των εξετάσεων στον υπολογιστικό 

τοµογράφο, χρησιµοποιήθηκε ο κώδικας µεταφοράς (transport code) ΜCNP (version 

4C2) [37-38]. Ο κώδικας αυτός καθώς είναι ένας γενικής χρήσης κώδικας µε τεράστιες 

δυνατότητες εφαρµογών, η στοιχειώδης επεξήγηση των χαρακτηριστικών του θα 

απαιτούσε εκατοντάδες σελίδες περιγραφής. Έτσι θα αναφερθούµε ακροθιγώς σε µερικά 

γενικής φύσης χαρακτηριστικά του. 

O κώδικας MCNP είναι ένας γενικής χρήσης, συνεχούς ενέργειας, γενικευµένης 

γεωµετρίας, χρονικά εξαρτηµένος, κώδικας µεταφοράς και διάδοσης φωτονίων, 

νετρονίων και ηλεκτρονίων σε τρισδιάστατη γεωµετρία. Ο κώδικας MCNP µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για διάφορους συνδυασµούς διάδοσης (µεταφοράς) ακτινοβολίας: µόνο 

νετρόνια, µόνο φωτόνια, µόνο ηλεκτρόνια, και συνδυασµένες µεταφορές νετρονίων - 

φωτονίων (όπου τα φωτόνια παράγονται από τις αλληλεπιδράσεις νετρονίων), νετρονίων 
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- φωτονίων - ηλεκτρονίων, φωτονίων –ηλεκτρονίων ή  ηλεκτρονίων-φωτονίων. Το 

ενεργειακό εύρος για κάθε τύπο σωµατίων µπορεί να είναι: για νετρόνια από 10-11 MeV 

έως 20 MeV, και για φωτόνια και ηλεκτρόνια  από 1 keV έως 1000 MeV [37-38].  

Παρακάτω θα αναφέρουµε µερικά µόνο από τα βασικά χαρακτηριστικά του 

MCNP  που τον κάνουν ιδιαίτερα αξιόπιστο και δηµοφιλή. 

1) Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1977. Ο κώδικας και τα δεδοµένα βρίσκονται 

κάτω από αυστηρή διαχείριση και κυκλοφορούν ανανεωµένες εκδόσεις κάθε τρία χρόνια 

περίπου. Στις ΗΠΑ διανέµεται και ελέγχεται η διάθεσή του από το RSICC (Radiation 

Safety Information Computer Center) του Εθνικού Εργαστηρίου του Los Alamos. Στην 

Ευρώπη διανέµεται στα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ, και ελέγχεται η διάθεσή του από την 

ΝΕΑ (Nuclear Energy Agency) της Γαλλίας. 

2) Σε µεγάλο αριθµό διαφορετικών ερευνητικών πεδίων της Ιατρικής Φυσικής, ο 

κώδικας MCNP αποτελεί απαραίτητο εργαλείο. 

 3) Χαρακτηριστικά: παρά την υψηλή ποιότητα και την µεγάλη αξία του, ο κώδικας 

MCNP δεν υστερεί στον τοµέα των χαρακτηριστικών. Τα σηµαντικότερα 

χαρακτηριστικά που συνοδεύουν τον κώδικα MCNP είναι:  

α) ευελιξία στον καθορισµό ενεργειακών και γεωµετρικών χαρακτηριστικών των 

χρησιµοποιούµενων πηγών.  

β) παραµετροποίηση των γεωµετρικών επιφανειών για τον ευχερή καθορισµό µε 

τοµές, ενώσεις και συµπληρώµατα, οποιουδήποτε όγκου και σχήµατος στην  

προσοµοίωση. 

γ) εκτενείς διαγνωστικές πληροφορίες διαθέσιµες στο χρήστη 

δ) εύκολα προσαρµόσιµη δοµή ανιχνευτών (Tallys) µε πλήθος διαθέσιµων 

παραµέτρων  προς διερεύνηση. 
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ε) στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων που περιλαµβάνει και την ανίχνευση 

λανθασµένων  συγκλίσεων, µε την αξιολόγηση κάθε αποτελέσµατος ύστερα από δέκα 

διαφορετικούς ελέγχους. 

4) Ο κώδικας MCNP αντιπροσωπεύει σωρευµένη δουλειά πάνω από 500 ανθρωπο-

έτη συνεχούς προσπάθειας [39]. 

Ο κώδικας διαθέτει πάνω από 800 µηνύµατα λάθους για την προειδοποίηση του 

χρήστη στην περίπτωση που καταχωρεί λανθασµένα δεδοµένα.  Επίσης, διαθέτει η 

τρισδιάστατη γεωµετρία επιφανειών του είναι ικανή να µοντελοποιήσει οποιοδήποτε 

χώρο που περικλείεται από πρώτου και δεύτερου βαθµού γεωµετρικά σχήµατα.  

Στην πραγµατικότητα, o MCNP, όπως και κάθε γενικευµένος κώδικας 

µεταφοράς δεν κάνει τίποτε παραπάνω παρά να ‘ακολουθεί’ κάθε σωµάτιο, για όλη του 

την ζωή, από την πηγή του µέχρι κάποιο τερµατικό σηµείο που έχει οριστεί από το 

χρήστη (απορρόφηση, διαφυγή κ.ά.). Στην Εικόνα 8.4 περιγράφεται η παρακολούθηση 

της τυχαίας ‘ιστορίας’ που προκύπτει από την πρόσπτωση ενός νετρονίου σε ένα κοµµάτι 

σχάσιµου υλικού. Κάθε φορά, τυχαίοι αριθµοί καθορίζουν τι είδους αλληλεπίδραση θα 

συµβεί βάσει των νόµων της Φυσικής και των ιδιοτήτων της ύλης. 
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Εικόνα 8. 4: Σχηµατική παράσταση παρακολούθησης τροχιάς σωµατίου µέσα σε υλικό µε χρήση ενός 
κώδικα µεταφοράς 

 

 

Στο συγκεκριµένο παράδειγµα στο βήµα 1 συµβαίνει µια σκέδαση µε την 

παραγωγή ενός φωτονίου, στο βήµα 2 µια σχάση, στο βήµα 3 το νετρόνιο που έχει 

παραχθεί από τη σχάση απορροφάται, και στο βήµα 4 το νετρόνιο σχάσης καταφέρνει και 

δραπετεύει από το υλικό. Στο βήµα 5 το παραχθέν φωτόνιο σκεδάζεται και διαφεύγει από 

το υλικό στη θέση 6. Το φωτόνιο που παρήχθη στο βήµα 1 παρακολουθείται η πορεία του 

µέχρι την απορρόφηση του στη θέση 7. 

Ο κώδικας MCNP χρησιµοποιεί ενεργειακές βιβλιοθήκες για πυρηνικά και 

ατοµικά δεδοµένα για αλληλεπιδράσεις νετρονίων, ηλεκτρονίων, φωτονίων, 

ενεργοποίηση νετρονίων και µεταφορά θερµικών σωµατίων [37-38]. Οι κύριες πηγές των 

δεδοµένων αυτών είναι εκτιµήσεις από το σύστηµα ΕΝDF (Evaluated Nuclear Data File), 

τη βιβλιοθήκη ENDL (Evaluated Nuclear Data Library), τη βιβλιοθήκη ACTL 

(Αctivation Library) και τις εκτιµήσεις της οµάδα ΑΝS Τ-2 (Applied Nuclear Science T-2 

Group). Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ποια δεδοµένα χρησιµοποιεί κάθε στιγµή µέσω 

ενός γενικού αρχείου αναφοράς (Cross section directory - XDIR) στον αρχικό φάκελο 
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εγκατάστασης της διανοµής, µέσω µοναδικών στοιχείων αναγνώρισης (Atomic number, 

mass number and library specifier – ΖΑΙD specifier) για κάθε πίνακα αλληλεπιδράσεων. 

Πεντακόσιοι πίνακες για αλληλεπιδράσεις νετρονίων περιέχονται για πάνω από 100 

ισότοπα και στοιχεία. Για τις αλληλεπιδράσεις των φωτονίων περιέχονται πίνακες 

δεδοµένων για όλα τα στοιχεία µε ατοµικό αριθµό από Ζ=1 έως Ζ=94. Τα δεδοµένα 

περιέχονται στη βασική διανοµή του κώδικα MCNP-4C2. 

 

8.3.1 Αρχείο Εισόδου για τον MCNP 
 
 

Ο χρήστης για να µπορέσει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του κώδικα, πρέπει 

να δηµιουργήσει ένα αρχείο εισόδου (input file) γραµµένο σε µια συγκεκριµένη 

κωδικοποίηση το οποίο διαβάζεται και αποκωδικοποιείται από την εφαρµογή MCNP. To 

αρχείο εισόδου θα πρέπει να περιέχει: 

1. Την αναλυτική και επακριβώς  καθορισµένη γεωµετρία του προβλήµατος. 

2. Την αναλυτική περιγραφή των χρησιµοποιούµενων υλικών που απαρτίζουν την 

προσοµοίωση του πειράµατος, και τις ενεργές διατοµές των σωµατιδίων που 

παίρνουν µέρος σ’ αυτό. 

3. Τα χαρακτηριστικά, ενεργειακά και γεωµετρικά των πηγών ακτινοβολίας. 

4. Τον καθορισµό των ανιχνευόµενων παραµέτρων (tallies) που ο χρήστης επιθυµεί 

να υπολογιστούν (προσεγγιστούν) από τον κώδικα. 

5. Οποιαδήποτε τεχνική µείωση σφάλµατος για να µειωθεί ο χρόνος υπολογισµού 

και να αυξηθεί η αποδοτικότητα των υπολογισµών. 

Ο κώδικας, µόλις ξεκινήσει η ανάγνωση του αρχείου εισόδου, κάνει εκτενείς 

ελέγχους για την εύρεση τυχών λαθών που έγιναν από τον χρήστη. Γίνονται περί τους 

800 ελέγχους και ο χρήστης ειδοποιείται για α) µοιραία σφάλµατα (fatal errors), β) 
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προειδοποιήσεις (warning messages), ή γ) σχόλια (comments). Ένα µοιραίο λάθος  

προκύπτει αν παραβιαστεί µια από τις βασικές αρχές καταχώρησης των δεδοµένων στο 

αρχείο εισόδου, µε αποτέλεσµα να τερµατίζεται η λειτουργία του ΜCNP αυτόµατα πριν 

προχωρήσει στην προσοµοίωση του προβλήµατος.  

Μια πολύ σύντοµη περιγραφή της οργάνωσης των εντολών – καρτών στο 

αρχείο εισόδου, ακολουθεί παρακάτω.  H δοµή ενός αρχείου εισόδου ΜCNP αποτελείται 

από πληροφορίες χωρισµένες σε οµάδες (card) και πρέπει να έχει την παρακάτω δοµή: 

Α. Ορισµός κελιών (cell cards) 

 Με τον κώδικα MCNP έχουµε την δυνατότητα να καθορίσουµε τη γεωµετρία 

του προβλήµατος µε ένα γενικό τρόπο ο οποίος περιγράφεται από τις κάρτες κελιών (cell 

cards), όπου ως  κελί ορίζεται κάθε περιοχή στον τρισδιάστατο χώρο η οποία 

περιγράφεται από τοµές, ενώσεις, ή συµπληρώµατα απλών γεωµετρικών επιφανειών. 

Έπειτα εισάγεται ο αριθµός του υλικού το οποίο περιγράφεται από την κάρτα υλικού 

(material card) . Όταν ένα κελί είναι κενό (void) τότε ο αριθµός του υλικού ορίζεται να 

είναι µηδέν. Στην συνέχεια εισάγεται η πυκνότητα του υλικού, είτε σε µονάδες των 1024 

ατόµων ανά κυβικό εκατοστό (θετικό πρόσηµο), είτε σε µονάδες γραµµαρίων ανά κυβικό 

εκατοστό (αρνητικό πρόσηµο). Μετά από την πυκνότητα γράφεται οι γεωµετρικοί 

παράµετροι που ορίζουν το κελί. Αυτοί οι παράµετροι περιλαµβάνουν µια λίστα από τις 

αριθµηµένες επιφάνειες που περιγράφονται στις κάρτες επιφανειών (surface cards). 

Προαιρετικά, µετά από την γεωµετρική περιγραφή, µπορούν να προστεθούν κάποια 

σχόλια που µε κατάλληλη σήµανση, δεν διαβάζονται από τον κώδικα. Μια γενική µορφή 

των καρτών αυτών είναι η παρακάτω: 

[Αριθµός κελιού] [αριθµός υλικού]  [τιµή πυκνότητας]  [γεωµετρικές παράµετροι]   

[σχόλια] 
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Β. Καθορισµός των επιφανειών (surface cards) 

Κάθε επιφάνεια ορίζεται µε ένα αριθµό, και στην συνέχεια γράφεται ένα 

αλφαβητικό σύµβολο το οποίο υποδηλώνει το είδος της επιφάνειας που περιγράφεται 

(Πίνακας 8.1) και το ακολουθούν οι αριθµητικές σταθερές τις εξίσωσης που ορίζει την 

κάθε επιφάνεια  Η γενική µορφή της καταχώρησης των δεδοµένων που αφορούν τις 

επιφάνειες είναι η παρακάτω: 

[αριθµός επιφάνειας]    [είδος επιφάνειας]    [παράµετροι] 

 

Οι παράµετροι που αφορούν τις επιφάνειες  είναι οι συντελεστές  και οι σταθερές των 

εξισώσεων  πρώτου και δεύτερου βαθµού που καθορίζουν τις επιφάνειες, µε την βοήθεια 

των οποίων καθορίζουµε και τα κελιά της προσοµοίωσης (Πίνακας 8.1).  

 

Γ) Καθορισµός της πηγής ή των πηγών (sdef cards) µέσω της επιλογής από ένα πλήθος 

καρτών για την ενεργειακή και γεωµετρική εκποµπή της ακτινοβολίας. 

∆) Καθορισµός του είδους της παραµέτρου (tally)  που επιθυµούµε να εξετάσουµε. 

Ε) Καθορισµός των υλικών που συνιστούν τα κελιά και λαµβάνουν µέρος στην 

προσοµοίωση. 

ΣΤ) Για κάθε κελί πρέπει να οριστεί η σπουδαιότητά του (importances cards) και το είδος 

της ακτινοβολίας που µεταφέρεται σ΄αυτό. Το κελί µε µηδενική σπουδαιότητα αποτελεί 

το κενό, δηλ. κάθε σωµάτιο που εισέρχεται σ΄αυτόν το χώρο παύει να µας απασχολεί. 

Έχει εξέλθει του κόσµου του πειράµατος. 

Ζ) Καθορισµός πότε θα σταµατήσει η προσοµοίωση, µε την βοήθεια των καρτών 

αποκοπής (problem cut off cards). 
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Η κάρτα καθορισµού της σπουδαιότητας πρέπει να καθορίζει και το/τα σωµάτια 

που λαµβάνουν µέρος στο πείραµα. Αυτό καθορίζεται από την κάρτα IMP: N ή P ή Ε που 

αφορά το είδος των σωµατιδίων ως εξής : 

Mode              N         - για µεταφορά νετρονίων 

         N  P            - για µεταφορά νετρονίων και φωτονίων 

         P                 - για µεταφορά φωτονίων 

         E        - για µεταφορά ηλεκτρονίων 

         P  E             - για µεταφορά ηλεκτρονίων και φωτονίων 

         N  P  E        - για µεταφορά νετρονίων, φωτονίων και ηλεκτρονίων 

 

Οι παράµετροι ανιχνευτών (tallies) καθορίζονται στις κάρτες των ανιχνευτών 

(tally cards). Ο κώδικας MCNP διαθέτει 6 καθορισµένα tallies νετρονίων, 6 φωτονίων 

και 4 ηλεκτρονίων (Πίνακας 8.2). Όλα τα αποτελέσµατα είναι πάντα κανονικοποιηµένα 

ανά αρχικό σωµάτιο. Τα tallies χαρακτηρίζονται από το είδος των ανιχνευτών που 

απαιτούνται  και το είδος των σωµατιδίων. Είναι σηµαντικό ότι σε µία προσοµοίωση 

µπορούµε να έχουµε πολλαπλούς ανιχνευτές για την ταυτόχρονη αποτίµηση 

διαφορετικών αποτελεσµάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
________________________________________________________________________ 

113 

 

 
Πίνακας 8.1 : Οι κυριότερες γεωµετρικές επιφάνειες που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό κελιών στο 
αρχείο εισόδου MCNP [37,38]  

 
Όνοµα 

Επιφάνειας 
Τύπος Επιφάνειας Γενική Εξίσωση Παράµετροι MCNP 

P Eπίπεδο – γενική µορφή Ax + By + Cz - D = 0 A B C D 

PX Eπίπεδο – κάθετο στον X  x - D = 0 D 

PY Eπίπεδο – κάθετο στον Υ y - D = 0 D 

PZ Eπίπεδο – κάθετο στον Ζ z - D = 0 D 

S Σφαίρα – γενική µορφή (x - x')2 + (y - y')2 + (z - z')2 - R2 = 0 x' y' z' R 

SO Σφαίρα –  κέντρο στο (0,0,0) x2 + y2 + z2 - R2 = 0 R 

SX Σφαίρα –  πάνω στον Χ  (x - x')2 + y2 + z2 - R2 = 0 x' R 

SY Σφαίρα –  πάνω στον Υ x2 + (y - y')2 + z2 - R2 = 0 y' R 

SZ Σφαίρα –  πάνω στον Ζ x2 + y2 + (z - z')2 - R2 = 0 z' R 

C/X 
Κύλινδρος – παράλληλος 

 στον άξονα Χ  
(y - y')2 + (z - z')2 - R2 = 0 y' z' R 

C/Y 
Κύλινδρος – παράλληλος 

 στον άξονα Υ 
(x - x')2 + (z - z')2 - R2 = 0 x' z' R 

C/Z 
Κύλινδρος – παράλληλος 

 στον άξονα Ζ 
(x - x')2 + (y - y')2 - R2 = 0 x' y' R 

CX Κύλινδρος –  πάνω στον Χ y2 + z2 - R2 = 0 R 

CY Κύλινδρος –  πάνω στον Υ x2 + z2 - R2 = 0 R 

CZ Κύλινδρος –  πάνω στον Z x2 + y2 - R2 = 0 R 
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Πίνακας 8.2: Οι κυριότεροι τύποι ανιχνευτών που χρησιµοποιούνται στον MCNP [37]. 

Κάρτα ανιχνευτή 

(Τally card) 

Περιγραφή 

ανιχνευτή (tally) 
Moνάδες 

Εναλλακτικές 

Μονάδες 

F1:N      ή    F1:P    

ή   F1:E 

φορτίο δια µέσου 

επιφανείας σωµατίδια MeV 

F2:N      ή    F2:P    

ή   F2:E 

ροή µέσου επιφανείας 
σωµατίδια/cm2 MeV/ cm2 

F4:N      ή    F4:P    

ή   F4:E 

εκτίµηση διαδροµής 

ροής µέσω κελιού σωµατίδια/cm2 MeV/ cm2 

F5a:N    ή    F5a:P ροή σε ένα σηµείο σωµατίδια/cm2 MeV/ cm2 

F7:N εκτίµηση µήκους 

διαδροµής ενεργειακής 

απόθεσης 

ΜeV/g Jerks/g 

6:N      ή    F6:N,P

 ή     F6:P 

εκτίµηση ενεργειακής 

θέσης ΜeV/g Jerks/g 

 

 

Τα δεδοµένα που καταχωρούνται στο τµήµα των καρτών υλικού (material 

cards) καθορίζουν τη σύνθεση των υλικών για όλα τα κελιά που εµφανίζονται στο 

πρόβληµα. Οι καταχωρήσεις των δεδοµένων που τοποθετούνται στις κάρτες υλικών 

περιλαµβάνουν τα νούµερα ταυτοποίησης (ZAID) των συστατικών από τα οποία 

αποτελείται το εκάστοτε στοιχείο ή νουκλίδιο που περιγράφεται, ακολουθούµενα από το 

ατοµικό κλάσµα (ή το βαρυτικό κλάσµα) του στοιχείου ή του νουκλεΐδιου, µέχρι να 

αναγραφούν όλα τα στοιχεία ή τα νουκλίδια που χρειάζονται για την περιγραφή των 

κελιών. Οι καταχωρήσεις των δεδοµένων  στις  κάρτες υλικών έχουν την παρακάτω 

δοµή: 
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Mm     ZAID1      Fraction1     ZAID2      Fraction2   ….κοκ 

Στη συνέχεια παραθέτουµε ένα απλό αρχείο εισόδου που προσοµοιάζει µία 

σηµειακή πηγή που εκπέµπει σε κωνική δέσµη µονοενεργειακά φωτόνια 120 keV, και σε 

απόσταση 100 cm ένας κυλινδρικός θάλαµος ιονισµού για την µέτρηση της έκθεσης. 

c     Exposure in free air  of photons 120 keV. 
c  -------------------------------------------------- 
c  cell  cards 
1     1    -1.6    -14 11 12 -13          $ Chamber 
2     4   -0.001293    -6 -7   8  #1     $ World Air 
666        0       6:7:-8                       $ Void 
c  surface cards  
 
6  cz  150.0 
7  pz  140.0 
8  pz  -30.0 
11 cy   0.5 
12 py  -1.0 
13 py   1.0 
14 cy   0.6 
 
c  data cards 
mode p e 
imp:p  1 1  0 
imp:e  1 1  0    
c    Material cards   
m1 6000  1                   $ carbon 
m4     6000   -124.E-6       $ Air 
         7000   -755.E-3          
         8000   -232.E-3 
         18000   -128.E-4 
c    Tally cards 
f6:p 1 
c Source Definition 
sdef  erg=0.12  pos=0  0  100.   dir=d2   vec=0 0 -1 
si2    0.99503719   1    $  Field=10.0 cm  Radious at 100 cm 
sp2   -21      1 
c  problem cut-offs                                                              
nps  1000000000 
ctme    10 
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8.3.2 Αρχείο Εξόδου  από το MCNP 
 
 

Τα αποτελέσµατα µιας επιτυχούς προσοµοίωσης αλλά και ένα πλήθος άλλων 

πληροφοριών, σχετικών µε τα στοιχεία του πειράµατός µας, περιέχονται στο αρχείο 

εξόδου (output file). Στο αρχείο εξόδου καταγράφονται: 

1. Το αρχείο εισόδου µε αριθµηµένες τις γραµµές του για εύκολη εύρεση λαθών καθώς 

και συγκεκριµένων καρτών (πχ. tally cards). 

2. Πληροφορίες για την σύσταση και την πυκνότητα όλων των χρησιµοποιούµενων 

κελιών. 

3. Στοιχεία µνήµης και βιβλιοθηκών (πχ. ενεργών διατοµών) που χρησιµοποιήθηκαν στην 

προσοµοίωση. 

4. Στοιχεία µνήµης και ιστοριών κατά τη διάρκεια της προσοµοίωσης (ανά 15 λεπτά ή 

ανά συγκεκριµένο αριθµό ιστοριών). 

5. Στατιστικά στοιχεία αλληλεπιδράσεων (είδος, ενέργεια, τροχιές) 

6. Στοιχεία αλληλεπιδράσεων και ροής σωµατιδίων ανά κελί. 

7. Στοιχεία ενεργειακών διαστηµάτων (energy bin) ανά ανιχνευτή tally τύπου f5. 

8. Αποτελέσµατα στατιστικών ελέγχων (statistical tests) για την πυκνότητα πιθανότητας 

για κάθε tally ξεχωριστά. 

9. Γενικά αποτελέσµατα για το σύνολο των ανιχνευτών και αν αυτοί έχουν συγκλίνει  σε 

µικρά σφάλµατα. 

10. Αποτελέσµατα ανιχνευτών ανά διαστήµατα χρόνου προσοµοίωσης ή ιστοριών 

ξεχωριστά. 

11. Συνολικός χρόνος εκτέλεσης προσοµοίωσης και συνολικός αριθµός ιστοριών που 

αξιολογήθηκαν. 
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Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι κάθε αποτέλεσµα περνά από δέκα 

στατιστικούς ελέγχους όπου κρίνεται η αξιοπιστία του. Ειδικότερα για το σχετικό 

σφάλµα κάθε αποτελέσµατος, ο κώδικας κρίνει το αποτέλεσµα του ανιχνευτή βάσει του 

Πίνακα  8.3 . 

 

Πίνακας 8.3: Ερµηνεία του σχετικού σφάλµατος R στα αποτελέσµατα ανιχνευτών MCNP. 

Σχετικό Σφάλµα R Ποιότητα αποτελέσµατος ανιχνευτή 

0.5 – 1  Αποτέλεσµα ανιχνευτή χωρίς αξία  

0.2 – 0.5  Πολύ µικρή αξία ανιχνευτή 

0.1 – 0.2  Αµφιλεγόµενος ανιχνευτής 

< 0.10 Γενικά αξιόπιστο εκτός για σηµειακό 

ανιχνευτή 

< 0.05 Αξιόπιστο και για σηµειακό ανιχνευτή 

 

8.3.3 Λογισµικό απεικόνισης αρχείων εισόδου του MCNP 
 

Για την απεικόνιση και τον τελικό έλεγχο των κελιών και των επιφανειών που 

περιέχονται στο αρχείο εισόδου µπορεί να χρησιµοποιηθεί το πρόγραµµα MCNP Visual 

Editor (VISED) 4C2 Release 2002 [37]. To λογισµικό VISED µπορεί να δώσει µια 

οπτική παρουσίαση των περιεχοµένων του αρχείου εισόδου, και να εντοπίσει σηµεία που 

χρήζουν διόρθωσης ως προς τα κελιά, τις επιφάνειες, τις πηγές και τα υλικά που 

χρησιµοποιούνται. Επιπλέον, διαθέτει πιο εξελιγµένο και φιλικό τρόπο απεικόνισης και 

επαλήθευσης της γεωµετρίας από την ενσωµατωµένη συνάρτηση MCPLOT του πηγαίου 

κώδικα MCNP. Στις δυνατότητες του VISED περιλαµβάνεται και η δισδιάσταση 

απεικόνιση των οµοιωµάτων σε οποιοδήποτε επίπεδο ΧΥ, ΧΖ, ΥΖ, κτλ. Μειονέκτηµα 
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αποτελεί η απουσία λογισµικού φωτοσκίασης (rendering) και τρισδιάστατη απεικόνιση 

της γεωµετρίας, το οποίο είναι διαθέσιµο στην µεταγενέστερη έκδοση MCNP5 [39]. Η 

τελευταία αυτή έκδοση έχει πολλές δυνατότητες δηµιουργίας και διόρθωσης του αρχείου 

εισόδου, ακόµη δε και τρέξιµο (running) του προγράµµατος µε οπτική παρουσίαση των 

σηµείων σκέδασης των σωµατιδίων του πειράµατος.  

Η παρουσίαση του παραδείγµατος της παραγράφου 8.3.1 µέσω του VISED θα 

µας δώσει µια συνεχή ροή φωτονίων που σκεδάζονται στον αέρα και στον θάλαµο 

ιονισµού και παρουσιάζεται σε µια στατική εικόνα όπως την Εικόνα 8.5 . 

 

Εικόνα 8. 5: Η προσοµοίωση µέτρησης µιας κωνικής δέσµης ακτίνων Χ µε θάλαµο ιονισµού. Στην εικόνα 
φαίνονται τα σηµεία σκέδασης των φωτονίων της δέσµης στον αέρα 

 

8.3.4 Λογισµικό παραγωγής φάσµατος ακτίνων Χ 
 
 

Για την προσοµοίωση του συστήµατος εξέτασης του Υπολογιστικού 

Τοµογράφου µε τον κώδικα ΜNCP, στο αρχείο εισόδου είναι απαραίτητο να εισαχθούν 

πληροφορίες για το φάσµα της δέσµης που παράγεται από την λυχνία του. Για τον σκοπό 
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αυτό χρησιµοποιήσαµε το λογισµικό των Boone και Seibert [40]  και συµπληρωµατικά 

του Nοwotny [41]. 

Και οι δύο µέθοδοι παράγουν φάσµατα ακτίνων-Χ από 30 έως 140 kV µε 

διαφορετικά φίλτρα  Al και κυµάτωση (ripple factor) της υψηλής τάσης. Επιπλέον, η 

µέθοδος του Nοwotny µπορεί να παράγει φάσµατα ακτίνων-Χ για διαφορετική γωνία 

ανόδου, απόσταση και λαµβάνει υπόψη την ύπαρξη επιπρόσθετων φίλτρων (πχ Cu) και 

άλλων υλικών διαµέσου της δέσµης (π.χ. έλαιο λυχνίας).  

Με τα στοιχεία της εκάστοτε ποιότητας  της παραγόµενης δέσµης από την 

λυχνία του ΥΤ (υψηλή τάση, Half Value Layer) και µε την βοήθεια των παραπάνω 

λογισµικών είχαµε στην διάθεσή µας τα ανάλογα φάσµατα ακτίνων Χ για την 

προσοµοίωση του ΥΤ. 

 

8.3.5 Μαθηµατικά ανθρωπόµορφα οµοιώµατα (Mathematical anthropomorphic 

phantoms) 

 

Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας µελέτης ήταν απαραίτητη η 

προσοµοίωση του ανθρωπίνου σώµατος µέσω ενός µαθηµατικού µοντέλου, και σε 

κατάλληλη µορφή που να µπορεί να διαβαστεί από τον κώδικα MCNP. Αυτή την 

δυνατότητα µας την έδωσε το  εµπορικά διαθέσιµο λογισµικό BodyBuilder (White Rock 

Science, NM, USA). Το λογισµικό αυτό µπορεί να παράγει µαθηµατικά ανθρωπόµορφα 

οµοιώµατα επιλεγόµενου φύλου, ηλικίας από 0 έως 21 ετών, συµπεριλαµβανοµένης και 

της κατάστασης κύησης (3, 6 και 9 µηνών), µέσω ενός απλουστευµένου παραθυρικού 

περιβάλλοντος (Εικόνα 8.6).  

Τα βασικά πλεονεκτήµατα της εφαρµογής BodyBuilder [42] είναι α) η 

παραγωγή µαθηµατικών οµοιωµάτων οποιασδήποτε ηλικίας, β) η δυνατότητα 
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ενσωµάτωσης στο οµοίωµα εκείνων µόνο των ανατοµικών δοµών/οργάνων που 

απαιτούνται για την κάθε προσοµοίωση, γεγονός που επιταχύνει δραστικά τους χρόνους 

των υπολογισµών και γ) η δυνατότητα να παράγει µοντέλα σώµατος και πέραν του µέσου 

βάρους, µε την προσθήκη επί πλέον ιστού για την προσοµοίωση υπέρβαρων ατόµων. 

 

Εικόνα 8. 6: Παράθυρο διαλόγου µε το λογισµικό BodyBuilder 

 

Τα παραγόµενα µοντέλα από το παραπάνω λογισµικό βασίζονται στην 

µαθηµατική περιγραφή των Cristy και Eckerman οι οποίοι πρώτοι ανέπτυξαν λεπτοµερή 
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οµοιώµατα στο Εθνικό Εργαστήριο του Οak Ridge. Τα οµοιώµατα αυτά 

αντιπροσωπεύουν νεογέννητο, παιδί ηλικίας 1, 5, 10, 15 ετών και ενήλικο άτοµο των δύο 

φύλων (Εικόνα 8.7). Το λογισµικό BodyBuilder επιτυγχάνει την παραγωγή οµοιωµάτων 

σε όλα τα ενδιάµεσα ηλικιακά στάδια µε κατάλληλη παρεµβολή ανάµεσα στις εξισώσεις 

που διέπουν τις επιφάνειες των µαθηµατικών οµοιωµάτων όπως αρχικά ορίστηκαν από 

τους Cristy και Eckerman [43, 44]. 

Στους παρακάτω Πίνακες 8.4, 8.5 και 8.6 εµφανίζονται τα κύρια 

χαρακτηριστικά των παραγόµενων οµοιωµάτων που αφορούν το βάρος το ύψος, 

πυκνότητα και την επί τοις εκατό σωµατιδιακή σύσταση ιστών, καθώς και ογκοµετρικά 

στοιχεία οργάνων, ιστών και τµηµάτων του σώµατος όπως έχουν οριστεί από τους Cristy 

και Eckerman. 

 

Πίνακας 8.4: Κύρια χαρακτηριστικά µαθηµατικών οµοιωµάτων Cristy et al. [46] 

Ηλικία (y) 

Ολικό 

Βάρος 

(kg) 

Ολικό 

ύψος 

(cm) 

Ύψος 

κορµού

(cm) 

Πάχος 

κορµού 

(cm) 

Πλάτος 

κορµού*

(cm) 

Πλάτος 

κορµού ** 

(cm) 

Μήκος 

ποδών

(cm) 

0 έτη 3.51 51.5 21.6 9.8 10.9 12.7 16.8 

1 έτος 9.36 75.0 30.7 13.0 15.1 17.6 26.5 

5 έτη 19.1 109.0 40.8 15.0 19.6 22.9 48.0 

10 έτη 32.1 138.6 50.8 16.8 23.8 27.8 66.0 

15 έτη 54.5 164.0 63.1 19.6 29.7 34.5 78.0 

Ενήλικας 71.1 174.0 70.0 20.0 34.4 40.0 80.0 

*πλάτος χωρίς βραχίονες **πλάτος µε βραχίονες  
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Πίνακας 8.5: Πυκνότητα και σωµατιδιακή σύνθεση (%) µαθηµατικών οµοιωµάτων λογισµικού 
BodyBuilder 

 

 

Πυκνότητα 

(g/cm3) 
H C N O P Ca 

Σκελετός 1.49 7.04 22.79 3.87 48.56 7.68 10.06

Μυελός οστών 0.99 10.18 47.48 2.18 39.70 0.29 0.17 

Ιστός (στήθος) 0.975 11.70 38.04 0.00 50.26 0.00 0.00 

Ιστός (πνεύµονας) 0.296 10.21 10.01 2.80 75.96 0.78 0.24 

Ιστός (υπόλοιπο) 0.99 10.47 23.02 2.34 63.21 0.39 0.58 

 
 
 
 
 

 
Εικόνα 8. 7: Ανθρωπόµορφα µαθηµατικά οµοιώµατα: νεογέννητο, 1, 5 10,15 ετών και ενήλικα, που 
παράγονται από το BodyBuilder software και παρουσιάζονται απο το VISED του MCNP 
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Πίνακας 8.6:  Ογκοµετρικά δεδοµένα ενηλίκων οµοιωµάτων σύµφωνα µε τους  Cristy-Eckerman . 

Όργανο / µέρος οµοιώµατος Όγκος (cm3) άρρεν Όγκος (cm3) θήλυ 

Κορµός 43.090 (όγκος), 43.470 (µάζα σε gr) 

Κεφάλι 5.250 (όγκος), 5.870 (µάζα σε gr) 

Πόδια 20.800 (όγκος), 22.600 (µάζα σε gr) 

Οστά χεριών 956 731 

Οστά λεκάνης 606 460 

Οστά σπονδυλικής στήλης 983 754 

Οστά κρανίου 618 508 

Οστά θώρακα 694 531 

Οστά (κλείδες) 54.7 41.6 

Οστά (ωµοπλάτης) 202 154 

Ολικός όγκος σκελετού 10.000 7.650 

Μυελός οστών 2380 1580 

Επινεφρίδια 15.7 10.1 

Εγκέφαλος 1370 1350 

Στήθος - 391 

Χοληδόχος κύστη 63.7 53 

Οισοφάγος 47.4 34.1 

Στοµάχι 250 187 

Λεπτό έντερο 1060 806 

Άνω παχύ έντερο 96.3 73.4 

Παχύ έντερο (εγκάρσιο) 127 96 

Παχύ έντερο (κάτω) 102 78.2 

Παχύ έντερο (σιγµοειδές) 35.6 26.8 

Καρδιά 437 334 

Νεφροί 258 238 

Συκώτι 1830 1350 

Πνεύµονες 3380 2200 

Ωοθήκες - 10.2 

Πάγκρεας 90.7 62.4 

∆έρµα 2890 2630 

Σπλήνα 176 119 

Όρχεις 37.6 - 

Θύµος αδένας 27.3 20.1 

Ουροδόχος κύστη 203 154 

Μήτρα - 76 

 



ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
________________________________________________________________________ 

124 

 

8.4 ∆οσιµετρία  θερµοφωταύγειας 

 
Α) Κρύσταλλοι TLD 

Για την επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων που πήραµε µε την MC τεχνική, σε 

ορισµένες περιπτώσεις όπου αυτό ήταν εφικτό, έγινε επαλήθευση των αποτελεσµάτων 

µας µε την δοσιµετρία θερµοφωταύγειας [45]. Τα δοσίµετρα που χρησιµοποιήθηκαν στην 

παρούσα µελέτη ήταν δύο ειδών, οι κρύσταλλοι φθοριούχου λιθίου µε προσµίξεις 

µαγνησίου και τιτανίου (LiF:Mg:Ti, TLD-100) και κρύσταλλοι φθοριούχου ασβεστίου µε 

προσµίξεις δυσπροσίου (CaF2:Dy, TLD-200). Oι κρύσταλλοι TLD-100 έχουν ενεργό 

ατοµικό αριθµό Ζeff=8.2 πολύ κοντά στον ενεργό ατοµικό αριθµό του ανθρώπινου ιστού 

(Zeff=7.4) και παρουσιάζουν γραµµική συµπεριφορά για δόσεις από 10 µGy έως 1 Gy. 

Επίσης, δεν παρουσιάζουν σηµαντική εξασθένιση (fading) λόγω αποθήκευσης ή 

θερµότητας [45]. Οι κρύσταλλοι TLD-200 έχουν ιδιαίτερα υψηλό λόγο σήµατος προς 

θόρυβο µε κατώφλι ανίχνευσης περίπου τα 0.1 µGy. Η σχετική ευαισθησία των TLD-200 

σε σχέση µε τα TLD-100 είναι στην πράξη τουλάχιστον 50 φορές µεγαλύτερη, αλλά οι 

κρύσταλλοι CaF2:Dy παρουσιάζουν σηµαντική εξασθένιση σήµατος µετά την 

ακτινοβόλησή τους  (Πίνακας 8.7). 

Πίνακας 8.7: Κυριότερα χαρακτηριστικά κρυστάλλων θερµοφωταύγειας ΤLD-100και TLD-200 

Κρύσταλλοι Yλικό Ζeff 

Μήκος 
κύµατος 
εκποµπής 

(Αο) 

Eύρος 
ενεργειών Εξασθένηση

TLD-100 LiF:Mg:Ti 8.2 
3500-6000 

4000 (max) 

10µGy-

10Gy 

5% / έτος 

(20οC) 

TLD-200 CaF2:Dy 16.3 4835 
0.1µGy-

10Gy 

10% / 24 h 

16% / 2wk 
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Β) Συσκευή ανάγνωσης TLD 

Η συσκευή ανάγνωσης που χρησιµοποιήσαµε ήταν το µοντέλο 3500 της 

εταιρείας Harshaw Bicron (Solon, Ohio, USA), η οποία µπορεί να µετρήσει ένα 

κρύσταλλο κάθε φορά (Εικόνα 8.8). Ο κρύσταλλος τοποθετείται στην ειδική υποδοχή και 

αρχίζει η ελεγχόµενη θέρµανσή του µε θερµοζεύγος. Το σύστηµα καταγραφής των 

εκπεµπόµενων ορατών φωτονίων από τον κρύσταλλο, αποτελείται από ένα 

φωτοπολλαπλασιαστή υψηλής ευαισθησίας [45, 46]. Ο πλήρης έλεγχος της συσκευής 

ανάγνωσης επιτυγχάνεται µε H/Y και λογισµικό (WINREMS) το οποίο επιτρέπει και την 

πλήρη καταγραφή των αποτελεσµάτων σε ειδική βάση δεδοµένων. 

 

 
Εικόνα 8. 8: Συσκευή ανάγνωσης κρυστάλλων TLD (Harshaw 3500) 

 

 

 

Γ) Φούρνος ανόπτισης  

Για την ανόπτιση των κρυστάλλων TLD, δηλαδή τη θέρµανση του κρυστάλλου 

σε µια ή περισσότερες θερµοκρασίες για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, µε σκοπό την 
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εκκένωση των παγίδων του ώστε να µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί, έγινε χρήση του 

µοντέλου 650-14 της Fischer Scientific [47]. O φούρνος αυτός είναι εφοδιασµένος µε ένα 

προγραµµατιζόµενο θερµοστοιχείο που παράγει θερµό ρεύµα αέρα ελεγχόµενης 

θερµοκρασίας (Εικόνα 8.9). Η συσκευή διαθέτει µνήµες προγραµµάτων στις οποίες ο 

χρήστης µπορεί να αποθηκεύσει διαφορετικά προγράµµατα ανόπτισης για διαφορετικούς 

τύπους κρυστάλλων TLD. 

 

 

Εικόνα 8. 9: Φούρνος ανόπτισης της Fischer Scientific, µοντέλο 650-14 

 

8.5 Φυσικά ανθρωπόµορφα οµοιώµατα 

 
Πέντε φυσικά ανθρωπόµορφα µοντέλα διαθέτει το Εργαστήριό µας τα οποία 

χρησιµοποιήθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας µελέτης  (Εικόνες 8.10 και 8.11). Τα 

οµοιώµατα αυτά είναι το νεογέννητο, 1, 5, 10 ετών, και ένας ενήλικας άνδρας. Οι 

διαστάσεις των οµοιωµάτων (ύψος – βάρος) είναι αυτές των µέσων πραγµατικών όντων 

που αναπαριστούν. Τα υλικά που είναι κατασκευασµένα αυτά τα οµοιώµατα είναι 

ακτινικά ισοδύναµα µε τους ανθρώπινους ιστούς. Οι πνεύµονες είναι κατασκευασµένοι 
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µε υλικό χαµηλής πυκνότητας το οποίο προσοµοιώνει τους ανθρώπινους πνεύµονες  σε 

µία µέση αναπνευστική κατάσταση.   

Κάθε οµοίωµα αποτελείται από φέτες των 2.5 cm (Εικόνα 8.10, β),  οι οποίες 

διαθέτουν ένα πλέγµα από οπές, όπου µπορούν να τοποθετηθούν οι κρύσταλλοι TLD. 

Κατ΄αυτόν τον τρόπο µπορούµε να έχουµε πρόσβαση σε κάθε όργανο του ανθρωπίνου 

σώµατος, αρκεί να εντοπίσουµε την ακριβή του θέση και τις φυσικές  διαστάσεις του 

οργάνου. 

 

 

Εικόνα 8. 10: Φυσικό ανθρωπόµορφο οµοίωµα ενήλικα, αποτελούµενο από αλλεπάλληλες αποσπώµενες 
φέτες πάχους 2.5 εκ..(α)   Κάθε φέτα διαθέτει πλέγµα οπών για την τοποθέτηση δοσιµέτρων TLD  (β) 
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Εικόνα 8. 11: Τέσσερα φυσικά ανθρωπόµορφα οµοιώµατα αναπαριστώντα νεογέννητο, 1, 5, και 10 ετών 
παιδιά. Όλα αποτελούνται από φέτες πάχους 2.5 εκ. µε πλέγµα οπών για την τοποθέτηση δοσιµέτρων TLD 

 

 

8.6 Μεθοδολογία 

8.6.1 Μοντελοποίηση του Υπολογιστικού Τοµογράφου 
 

Η προσοµοίωση της δέσµης του Υ.Τ για αξονική σάρωση µίας τοµής, 

πραγµατοποιήθηκε θεωρώντας µια γραµµική πηγή, τοποθετηµένη παράλληλα µε τον 

άξονα περιστροφής z της λυχνίας, µε µήκος ίσο µε το εκάστοτε εύρος της δέσµης Τ, που 

εκπέµπει φωτόνια κάθετα στην διεύθυνσή της. Η περιστροφή της λυχνίας 

προσοµοιώθηκε µε 72 παρόµοιες στατικές πηγές, τοποθετηµένες σε ίσες µεταξύ τους 

αποστάσεις, πάνω σε κύκλο ακτίνας ίσης µε την απόσταση εστίας - άξονα περιστροφής, 

και κέντρο τον άξονα περιστροφής της λυχνίας (Εικόνα 8.12). Με ανάλογο τρόπο, 

προσοµοιάστηκε και η ελικοειδής σάρωση. Οι γραµµικές πηγές θεωρήθηκαν σε ίσες 

αποστάσεις πάνω σε µια ελικοειδή τροχιά µε το εκάστοτε ανάλογο βήµα έλικας, και 

ακτίνα ίση µε την απόσταση εστίας – άξονα περιστροφής [21, 25-27]. 
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Εικόνα 8. 12: Αναπαράσταση της αξονικής σάρωσης µιας τοµής 

 

Για την επιβεβαίωση της ορθότητας της προσοµοίωσης, έγινε η προσοµοίωση 

της µέτρησης του CDTI µε θάλαµο ιονισµού και έγινε σύγκριση των αποτελεσµάτων της 

προσοµοίωσης µε τις µετρήσεις του CTDI.  Επί πλέον, για τον έλεγχο των παραγόµενων 

προφίλ της δέσµης από την προσοµοίωση που κάναµε, προχωρήσαµε στην επιβεβαίωσή 

τους µέσω µετρήσεων µε TLD’s.  Ο έλεγχος αυτός έγινε και για να επιβεβαιώσουµε το 

µέγεθος της υπερσάρωσης για τον συγκεκριµένο Υ.Τ, που είναι σηµαντικός παράγοντας 

στην τελικώς απορροφούµενη δόση από τον εξεταζόµενο. Η υπερσάρωση είναι εγγενές 

χαρακτηριστικό των ελικοειδών σαρώσεων και το µέγεθός της εξαρτάται από το εύρος 

της χρησιµοποιούµενης δέσµης, το πάχος της προς ανασύσταση εικόνας, και το βήµα της 

ελικοειδούς σάρωσης. Στους Πίνακες 8.8, 8.9, 8.10 και 8.11, φαίνονται οι τιµές της 

υπερσάρωσης για τον  Siemens Sensation 16 Υ.Τ. 
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          Πίνακας 8.8: Τιµές υπερσάρωσης για εξετάσεις Υ.Τ σώµατος µε εύρος δέσµης  16Χ0.75 mm 
 

 Βήµα  ελικοειδούς σάρωσης  
Πάχος 

ανασυσταθείσας 
τοµής   (mm) 

 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 

0.75  6.5 9.0 12.0 15.5 19.5 
1.0  6.5 9.0 12.0 15.5 19.5 
1.5  6.5 9.0 12.0 15.5 19.5 
2.0  6.5 9.0 12.0 15.5 19.5 
3.0  12.5 14.0 16.5 19.0 21.5 
4.0  13.0 14.5 17.0 19.5 22.5 
5.0  13.5 15.0 17.5 20.0 23.0 
6.0  14.5 16.0 18.0 20.5 23.5 
7.0  14.5 16.0 18.5 21.0 24.0 
8.0  15.5 17.0 19.0 21.5 24.5 
10.0  16.5 18.0 20.5 23.0 26.0 

 

 

 

 

 

            Πίνακας 8.9: Τιµές υπερσάρωσης για εξετάσεις Υ.Τ σώµατος µε εύρος δέσµης 16Χ1.5 mm 
 

 Βήµα  ελικοειδούς σάρωσης Πάχος 
ανασυσταθείσας 
τοµής   (mm)  0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 

2.0  12.5 19.5 27.5 36.5 46.5 
3.0  12.5 19.5 27.5 36.5 46.5 
4.0  12.5 19.5 27.5 36.5 46.5 
5.0  23.5 29.0 35.0 42.5 50.5 
6.0  24.5 29.5 36.0 43.0 51.0 
7.0  25.0 30.5 36.5 44.0 52.0 
8.0  26.0 31.0 37.5 44.5 52.5 
10.0  27.0 32.0 38.5 45.5 53.5 
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                Πίνακας 8.10: Τιµές υπερσάρωσης για εξετάσεις Υ.Τ κεφαλής µε εύρος δέσµης 16Χ0.75 mm 
 

 Βήµα  ελικοειδούς σάρωσης Πάχος 
ανασυσταθείσας 
τοµής   (mm)  0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 

0.75  6.5   9.0   11.0 (*) (*) 

1.0  6.5   9.0   11.0 (*) (*) 

1.5  6.5   9.0   11.0 (*) (*) 

2.0  6.5   9.0   11.0 (*) (*) 

3.0  10.5 11.5 12.5 14.0 15.5 

4.0  11.0 12.0 13.0 14.5 16.5 

5.0  11.5 12.5 13.5 15.0 17.0 

6.0  12.0 13.0 14.5 16.0 17.5 

7.0  12.5 13.5 14.5 16.5 18.5 

8.0  13.0 14.5 15.5 17.0 18.5 

10.0  14.5 15.5 16.5 18.0 20.0 
      (*): ∆εν υπάρχει δυνατότητα επιλογής 

 

              Πίνακας 8.11: Τιµές υπερσάρωσης για εξετάσεις Υ.Τ κεφαλής µε εύρος δέσµης  16Χ1.5 mm 
 

 Βήµα  ελικοειδούς σάρωσης Πάχος 
ανασυσταθείσας 
τοµής   (mm)  0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 

2.0  11.5 17.5 23.5 (*) (*) 

3.0  11.5 17.5 23.5 (*) (*) 

4.0  11.5 17.5 23.5 (*) (*) 

5.0  18.5 21.5 25.5 29.5 34.5   

6.0  19.0 22.5 26.0 30.0 34.5  

7.0  19.5 23.0 26.5 31.0 35.5 

8.0  19.5 23.5 27.5  31.5 36.0 

10.0  21.5 24.5 28.5 32.5 37.0  

            (*): ∆εν υπάρχει δυνατότητα επιλογής 
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8.6.2 ∆όσεις οργάνων, υπολογισµός ενεργού δόσης από µαθηµατικά ανθρωπόµορφα 
οµοιώµατα.  
 
 

Χρησιµοποιώντας το λογισµικό BodyBuilder πήραµε τα µαθηµατικά µοντέλα 

που χρησιµοποιήσαµε για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Για να υπολογίσουµε την 

ενεργό δόση, όλα τα όργανα/ιστοί που συνεισφέρουν δοσιµετρικά σ΄ αυτήν και 

αναφέρονται στο ICRP 60 [48 ], συµπεριελήφθησαν στα µαθηµατικά µοντέλα.  

Με τη χρήση του ανιχνευτή (tally) τύπου f6 του κώδικα, υπολογίσαµε την δόση 

για 38 περιοχές του ανθρωπόµορφου µοντέλου.  Αυτές οι περιοχές αναφέρονταν σε 

ολόκληρα όργανα, τµήµατα ιστών, ή σκελετικές περιοχές. Για 15 από τα 20 βασικά 

όργανα/ιστούς που ορίζονται στο ICRP 60, οι ανάλογοι ανιχνευτές µας δίδουν την δόση 

σε ολόκληρο το όργανο/ιστό. Όσον αφορά το δέρµα, παχύ έντερο, επιφάνεια οστών, και 

µύες όπου θεωρήθηκαν σαν τµήµατα µιας περιοχής, η δόση υπολογίστηκε 

χρησιµοποιώντας την ακόλουθη σχέση: 

                        
ii T

i
TT DfD ∑=                                                   (εξίσ. 8.1) 

Όπου DT  είναι η δόση στο όργανο/ιστό Τ, fTi το κλάσµα του συνολικού οργάνου/ιστού T 

στην περιοχή i, και DTi είναι η µέση δόση στο όργανο Τ της περιοχής i. 

Η δόση στο µυελό των οστών υπολογίστηκε από την απορροφούµενη δόση στον 

σκελετό, χρησιµοποιώντας την ακόλουθη σχέση: 

                                       
( )
( ) ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= ∑

ben

rbmen
b

i
irbm i
fDD

ρµ
ρµ
/

/
                                          (εξίσ. 

8.2) 

Όπου Drbm είναι η δόση στο µυελό των οστών,  Di η δόση στην περιοχή i του σκελετού, 

fbi το κλάσµα του συνολικού µυελού στην περιοχή i, και (µen/ρ)rbm/(µen/ρ)b, είναι ο λόγος 

των µαζικών συντελεστών απορρόφησης του µυελού και οστούν. Οι τιµές των 
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ποσοτήτων fTi στην εξίσωση  8.1 και fbi στην εξίσωση 8.2 πάρθηκαν από το ICRP  23  

[49].  Οι µαζικοί συντελεστές απορρόφησης που αντιστοιχεί στην µέση ενέργεια του 

φάσµατος, για το οστό και τον µυελό των οστών, που χρησιµοποιείται στην εξίσωση, 

πάρθηκαν από τους Hubbell και Seltzer  [50]. 

Για όλες τις προσοµοιώσεις που πραγµατοποιήθηκαν, οι δόσεις οργάνων/ιστών 

που υπολογίστηκαν ήταν κανονικοποιηµένες ως προς το MC υπολογισµένο CTDI – Free 

in air. 

Η κανονικοποιηµένη ενεργός δόση υπολογίζεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

ICRP 60 [48]  και χρησιµοποιώντας την σχέση: 

                                  T
T

T dwE ∑=                                                        (εξίσ. 8.3) 

Όπου wT είναι ο παράγων βαρύτητας του ιστού/οργάνου Τ όπως ορίζεται στο ICRP 60, 

και dT η κανονικοποιηµένη δόση του οργάνου/ιστού Τ. 

 

8.6.3 Υπερσάρωση και ενεργός δόση από εξετάσεις  Υ.Τ παιδιατρικών ασθενών 
 
 

Για να µελετήσουµε πως επηρεάζει η υπερσάρωση την απορροφούµενη δόση σε 

παιδιατρικούς ασθενείς, κάναµε προσοµοίωση εξετάσεων Υ.Τ σε πέντε παιδιατρικά 

µαθηµατικά οµοιώµατα (νεογέννητο, 1, 5, 10, και 15 ετών). Τα σωµατοµετρικά 

χαρακτηριστικά αυτών των οµοιωµάτων φαίνονται στον Πίνακα 8.12 .  

 

Πίνακας 8.12: Σωµατοµετρικά χαρακτηριστικά των µαθηµατικών οµοιωµάτων που αναπαριστούν 
νεογέννητο, 1, 5, 10 και 15 ετών παιδιά 
 Νεογέννητο 1 έτους 5 ετών 10 ετών 15 ετών 

Ύψος (cm)  
51.04 

 
74.57 

 
109.29 

 
139.97 

 
168.41 

Βάρος (kg)  
3.58 

 
9.71 

 
19.99 

 
33.79 

 
57.73 
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Τα πρωτόκολλα που εφαρµόσαµε ήταν τυπικά πρωτόκολλα κεφαλής και λαιµού, 

θώρακα, άνω-κάτω κοιλίας και ολόκληρου του κορµού. Τα όρια των προς εξέταση 

περιοχών φαίνονται στον Πίνακα 8.13.  

 

 

Πίνακας 8.13: Όρια σάρωσης (σε cm) στον Ζ άξονα των µαθηµατικών οµοιωµάτων. Αρχή των αξόνων 
θεωρούµε ότι είναι η βάση του κορµού. 
 Νεογέννητο 1 έτους 5 ετών 10 ετών 15 ετών 

Κεφαλή-λαιµός 21.6-34 30.8-48 41-61 51-74 63-90 

Θώρακας 13.5-21.6 19-30.8 25.4-41 31.6-51 39-63 

Άνω-κάτω κοιλία 0-13.5 0-19 0-25.4 0-31.6 0-39 

κορµός 0-21.6 0-30.8 0-41 0-51 0-63 

 

 

Πραγµατοποιήσαµε αξονικές (axial) σαρώσεις για όλα τα οµοιώµατα και όλες 

τις περιοχές όπως φαίνονται στον Πίνακα 8.13. Για τα ίδια όρια εξεταζόµενων  περιοχών 

πραγµατοποιήσαµε ελικοειδείς σαρώσεις παίρνοντας υπόψη και το µέγεθος της 

υπερσάρωσης. Και επειδή η τιµή της υπερσάρωσης εξαρτάται από τις παραµέτρους 

σάρωσης (Πίνακες  8.8 έως 8.11), για να καλύψουµε ένα ευρύ φάσµα των τιµών αυτής, 

θεωρήσαµε για µεν τις εξετάσεις κεφαλής και λαιµού τιµές υπερσάρωσης 11.0, 16.5, και 

23.5 mm, για δε τις εξετάσεις σώµατος τις τιµές υπερσάρωσης 12.0, 20.5, και 35.0 mm. 

Για όλα τις ηλικίες των παιδιών χρησιµοποιήσαµε 120 kVp για συµβατικές και 

ελικοειδείς σαρώσεις. Επι πλέον πραγµατοποιήσαµε σαρώσεις µε 80 kVp  για 

νεογέννητο, 1, και 5 ετών παιδιά. Όλες οι παράµετροι σάρωσης που χρησιµοποιήσαµε σε 

κάθε πρωτόκολλο εξέτασης ξεχωριστά φαίνονται στον Πίνακα 8.14. Για όλες τις 

ελικοειδείς σαρώσεις χρησιµοποιήσαµε βήµα έλικας ίσο µε την µονάδα. 
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Πίνακας 8.14: Παράµετροι σάρωσης για αξονικές και ελικοειδείς προσοµοιώσεις στα παιδιατρικά 
οµοιώµατα. 
 Εύρος δέσµης 

(mm) 
Πάχος τοµής 

(mm) Βήµα 
Υπερσάρωση 

(mm) 
 Αξονική σάρωση 

 10 10 1 - 

 Ελικοειδής σάρωση 

12 0.75 1 11.0 

12 10.0 1 16.5 

Εξετάσεις 

κεφαλής-

λαιµού 

24 2.0 1 23.5 

12 0.75 1 12.0 

12 10.0 1 20.5 

 

Εξετάσεις 

σώµατος 
24 5.0 1 35.0 

 

 

Για να ελέγξουµε τα αποτελέσµατα που µας δίδει η Monte Carlo προσοµοίωση, 

χρησιµοποιήσαµε ένα φυσικό οµοίωµα παιδιού 10 ετών (ATOM Phantoms, CIRS Inc, 

Norfolk,VA), 140 cm  σε ύψος και βάρους 32 kg, έχοντας τοποθετήσει κρυστάλλους 

TLD στον θυρεοειδή, στις ωοθήκες και στους πνεύµονες σε 26 διαφορετικά σηµεία. 

Εφαρµόσαµε το ίδιο πρωτόκολλο όπως φαίνεται στον Πίνακα 8.14, για εξέταση 

σώµατος, πραγµατοποιώντας αξονική και ελικοειδή σάρωση. Για να αυξηθεί το σήµα 

στους TLD κρυστάλλους και να ελαττωθεί το στατιστικό σφάλµα, πραγµατοποιήθηκαν 

40 ίδιες σαρώσεις. Οι κρύσταλλοι TLD είχαν βαθµονοµηθεί µε την βοήθεια θαλάµου 

ιονισµού, σε δέσµη ακτίνων Χ ίδιας ποιότητας µε αυτήν του Υ.Τ. 

 



ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
________________________________________________________________________ 

136 

 

8.6.4 Υπερσάρωση και ακτινική επιβάρυνση παιδιών από εξετάσεις Υ.Τ κεφαλής. 
 
 

Με σκοπό να διερευνήσουµε την ακτινική επιβάρυνση παιδιατρικών ασθενών 

σε εξετάσεις κεφαλής, και την εξάρτησή της από την υπερσάρωση των ελικοειδών 

σαρώσεων, προσοµοιάσαµε εξετάσεις Υ.Τ  µε µαθηµατικά οµοιώµατα παιδιών, 

αναπαριστώντα νεογέννητο, 1, 5, 10, και 15 ετών παιδιά. 

Για κάθε ηλικία έγινε προσοµοίωση δύο εξετάσεων: αξονική και ελικοειδής 

σάρωση µε κλίση της κεφαλής του εξεταζόµενου κατά 200 (Εικόνα 8.13 ). Για την 

αξονική σάρωση, προσοµοιάστηκαν πέντε εξετάσεις µε τους φακούς των µατιών να 

απέχουν από την πρώτη τοµή ανασύστασης -1, 0, 1, 2 και 3 cm.  

 

 

Εικόνα 8. 13: Τοπόγραµµα κεφαλής όπου φαίνεται η απόσταση των φακών από την πρώτη τοµή 
προς απεικόνιση. 

 

Όταν η απόσταση των φακών από την πρώτη τοµή ήταν 0 cm, το µήκος της προς 

απεικόνιση περιοχής για το κάθε οµοίωµα ήταν 7.6, 10.3, 12.7, 12.9 και 13.0 cm για το 

νεογέννητο, 1, 5, 10 και 15 ετών, αντίστοιχα. Για τις προσοµοιώσεις των ελικοειδών 

σαρώσεων πάρθηκαν τα ίδια όρια των προς απεικόνιση περιοχών ενώ και η αναλογούσα 

υπερσάρωση λήφθηκε υπόψη.  Οι παράµετροι σάρωσης φαίνονται στον Πίνακα 8.15.  
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Πίνακας 8.15:  Παράµετροι σάρωσης  για τις MC προσοµοιώσεις εξετάσεων Υ.Τ κεφαλής 

 Αξονική σάρ. Ελικοειδής σάρωση 

  Βήµα = 1  Βήµα = 0.508 

kVp 120 120  120 

Εύρος δέσµης 4X4.5 16X1.5  16X1.5 

Feed/περιστρ. (mm) 18 24  12.2 

Πάχος τοµής  (mm) 4.5 2-4  2-4 

Υπερσάρωση (mm) --- 23.5  12.0 

 

 

Για να υπολογίσουµε την ενεργό δόση, χρησιµοποιήσαµε την σχέση: 

   E = EDLP . DLP                                              (Εξίσ. 8.4) 

Όπου EDLP  ο συντελεστής µετατροπής του DLP σε ενεργό δόση [15], που για την 

κεφαλή έχει τιµή  EDLP = 0.0023 (mSv mGy-1 cm-1), και DLP το γινόµενο δόσης – µήκους 

(Dose Length Product), που ισούται µε: 

                                DLP = CTDIv . (µήκος σάρωσης)                             (Εξίσ. 8.5)           

 

Για την προστασία των φακών από την ακτινοβολία σε εξετάσεις Υ.Τ κεφαλής, 

εξετάσαµε την αποτελεσµατικότητα τοποθέτησης έµπροσθεν από τους οφθαλµούς κατά 

την ώρα της σάρωσης, ειδικών προστατευτικών επιθεµάτων από Βισµούθιο (Εικόνα 

8.14). Τα πρωτόκολλα εξέτασης που προσοµοιάστηκαν φαίνονται στον Πίνακα 8.16.    
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Εικόνα 8. 14: Τοπογράµµατα ασθενών από εξέταση Υ.Τ κεφαλής, µε ειδικό προστατευτικό επίθεµα από 
Βισµούθιο για την προστασία των φακών των µατιών. Οι βολβοί των µατιών περιλαµβάνονται εξ 
ολοκλήρου στην περιοχή προς απεικόνιση (α),  περιλαµβάνονται µερικώς (β), και ευρίσκονται εκτός της 
περιοχής προς απεικόνιση(γ).    (πηγή: Med. Phys. Apr 2005;32, σελ. 1026) 

 

 
 
 

Πίνακας 8.16: Πρωτόκολλα εξετάσεων Υ.Τ  κεφαλής παιδιατρικών ασθενών 

Παράµετρος Κεφαλής 
αξονική 

Κεφαλής 
ελικοειδής 

Παραρρινίων 
ελικοειδής 

Εσω ωτός 
αξονική 

Εσω ωτός 
ελικοειδής 

kVp 120 120 120 120 120 

mAs 90-200 90-200 40-120 40-120 40-120 

Εύρος δέσµης 

(mm) 
16Χ1.5 16X1.5 16X0.75 2X0.6 2X0.6 

Πάχος τοµής 

ανασύστ.(mm) 
4.5 4.0 3.0 0.6 0.6 

Feed/περιστρ. 

(mm) 
18.0 16.2 4.6 1.0 1.2 

Χρόνος 

περιστρ. (s) 
0.75 0.75 0.5 0.75 0.75 
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8.6.5 ∆όση θυρεοειδούς από εξετάσεις Υ.Τ κεφαλής και λαιµού στα παιδιά.  
 
 

Για την εκτίµηση της δόσης που λαµβάνει ο θυρεοειδής από διάφορες εξετάσεις 

Υ.Τ κεφαλής και λαιµού, προσοµοιάστηκαν διάφορα πρωτόκολλα εξέτασης παιδιατρικών 

ασθενών, όπως φαίνονται στον Πίνακα 8.17. 

 

Πίνακας 8.17: Πρωτόκολλα εξετάσεων Υ.Τ  κεφαλής και λαιµού, παιδιατρικών ασθενών 

Παράµετρος Εγκεφάλου 
αξονική 

Εγκεφάλου 
ελικοειδής 

Παραρρινίων 
ελικοειδής 

Εσω ωτός 
αξονική 

Εσω ωτός 
ελικοειδής 

Λαιµού 
ελικοειδής 

kVp 120 120 120 120 120 120 

mAs 90-320 90-320 40-100 40-120 40-120 40-150 

Εύρος δέσµης 

(mm) 
4X4.5 16X1.5 16X0.75 2X0.6 2X0.6 16X1.5 

Πάχος τοµής 

ανασύστ.(mm) 
4.5 4.0 3.0 0.6 0.6 6.0 

Feed/περιστρ. 

(mm) 
18.0 16.2 6.1 1.0 1.2 18.0 

Χρόνος 

περιστρ. (s) 
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

Βήµα έλικας 1 0.675 0.508 0.833 1 0.75 

  

 

Για να εκτιµήσουµε τον κίνδυνο παρουσίασης καρκίνου του θυρεοειδούς που 

µπορεί να προκληθεί από εξετάσεις Υ.Τ κεφαλής και λαιµού, πολλαπλασιάζουµε την 

δόση που λαµβάνει ο θυρεοειδής µε ένα συντελεστή ρίσκου. Ο συντελεστής αυτός όπως 

προτείνεται από το International Commission on Radiological Protection [48] και το 

National Council on Radiation Protection and Measurements [51]  είναι 0.75Χ10-2 ανά 

Gy που λαµβάνει ο θυρεοειδής. 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

9.1 Έλεγχος της προσοµοίωσης του Υ.Τ µε Monte Carlo 

 
Προκειµένου να ελέγξουµε εάν η προσοµοίωση που κάναµε στον Υ.Τ είναι 

σωστή, α) υπολογίσαµε το CTDI για διάφορους συνδυασµούς παραµέτρων και β) πήραµε 

προφίλ δέσµης για αξονική και ελικοειδή σάρωση. Αυτά που βρήκαµε µε την MC 

τεχνική, τα συγκρίναµε µε τα αντίστοιχα µεγέθη που µετρήσαµε είτε µε θάλαµο ιονισµού 

(CTDI), είτε µε TLD’s (προφίλ δέσµης). 

 Στους Πίνακες 9.1 και 9.2 φαίνονται οι τιµές του CTDI υπολογισµένες µε την 

προσοµοίωση MC και µετρηµένες µε θάλαµο ιονισµού. Η µεγαλύτερη επί τοις εκατό 

διαφορά µεταξύ τους που βρήκαµε ήταν 12.4% για το οµοίωµα σώµατος και 8.9% για το 

οµοίωµα κεφαλής. 

 

 

Πίνακας 9.1: Τιµές του CTDI (mGy/100 mAs) µετρηµένες µε θάλαµο ιονισµού και υπολογισµένες µε MC, για 
διάφορα kV, σε οµοίωµα κεφαλής για διαφορετικά µεγέθη εύρους δέσµης. 
 

  Εύρος δέσµης 

Θέση kVp 16Χ0.75  mm 16X1.5  mm 

  Μέτρηση Υπολογ. % ∆ιαφ. Μέτρηση Υπολογ. % 

∆ιαφ. 

Κέντρο 80 6.51 6.88 5.7 6.81 7.20 5.7 

Περιφέρ. 80 8.58 8.78 2.3 7.56 8.23 8.9 

Κέντρο 120 19.44 18.75 -3.5 18.91 17.95 -5.1 

Περιφέρ. 120 23.00 21.75 -5.4 20.5 18.70 -8.8 
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Πίνακας 9.2: Τιµές του CTDI (mGy/100 mAs) µετρηµένες µε θάλαµο ιονισµού και υπολογισµένες µε MC, 
για διάφορα kV, σε οµοίωµα σώµατος για διαφορετικά µεγέθη εύρους δέσµης. 
 
  Εύρος δέσµης 

Θέση kVp 16Χ0.75  mm 16X1.5  mm 

  Μέτρηση Υπολογ. % 

∆ιαφ. 

Μέτρηση Υπολογ. % 

∆ιαφ. 

Κέντρο 80 1.43 1.38 -3.5 1.80 1.65 -8.3 

Περιφέρ. 80 3.20 2.95 -7.8 3.87 3.39 -12.4 

Κέντρο 120 4.32 4.46 3.2 4.87 5.15 5.7 

Περιφέρ. 120 11.01 11.63 5.6 9.34 9.95 6.5 

Κέντρο 140 8.06 8.23 2.1 6.82 7.00 2.6 

Περιφέρ. 140 14.09 14.84 5.3 12.55 12.97 3.3 

 

 

 

Στην Εικόνα  9.1 φαίνονται τα προφίλ δόσης όπως προέκυψαν από την MC 

προσοµοίωση και µετρήθηκαν µε κρυστάλλους TLD για αξονική και ελικοειδή σάρωση. 

Για την αξονική σάρωση χρησιµοποιήθηκαν 120 kVp και 10 mm εύρος δέσµης. Για την 

ελικοειδή σάρωση χρησιµοποιήθηκαν 120kVp, εύρος δέσµης 24 mm, πάχος τοµής 

ανασύστασης 2mm, και βήµα έλικας 1. Η σύγκριση των αντίστοιχων ζευγών προφίλ 

(υπολογισµένα µε MC και µετρηµένα µε TLD), είναι αρκετά ικανοποιητική.  
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Εικόνα 9. 1: Προφίλ δόσης για αξονική και ελικοειδή σάρωση παραχθέντα µε Monte Carlo 

προσοµοίωση και µετρήσεις µε TLD κρυστάλλους. Η προς απεικόνιση περιοχή για την αξονική 

σάρωση περιορίζεται εντός των διακεκοµµένων γραµµών (-4 έως 4 cm). Το επόµενο ζεύγος 

γραµµών (-6,8 έως 6,8 cm) ορίζει την ίδια απεικονιζόµενη περιοχή, συν την υπερσάρωση για την 

ελλικοειδή σάρωση. Το επόµενο ζεύγος γραµµών δείχνει την συνολική περιοχή που ακτινοβολείται 

στην ελικοειδή σάρωση.  

 

 

 

9.2 Επίδραση της υπερσάρωσης στην κανονικοποιηµένη ενεργό δόση παιδιατρικών 

ασθενών. 

 

Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζοµε είναι κανονικοποιηµένα ως προς CTDI 

free in air. Στις εικόνες που ακολουθούν φαίνονται τα διαγράµµατα εξάρτησης της 

κανονικοποιηµένης ενεργού δόσης, σε συνάρτηση µε το µέγεθος της υπερσάρωσης. Η 

τιµή της ενεργού δόσης για υπερσάρωση = 0, αντιστοιχεί σε αξονική (axial) σάρωση.  
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Οι τιµές της ενεργού δόσης φαίνεται ότι αυξάνουν γραµµικά, µε την αύξηση της 

τιµής της υπερσάρωσης, µε ένα ρυθµό αύξησης που εξαρτάται από το φύλλο , την ηλικία, 

και την εξεταζόµενη περιοχή. Οι επί τοις εκατό διαφορά της ενεργού δόσης µεταξύ 

συµβατικών και ελικοειδών σαρώσεων βρέθηκε να είναι µέχρι και α) 43% για εξετάσεις 

σε κεφάλι και λαιµό, β) 70% για εξετάσεις σε θώρακα, γ) 36% για εξετάσεις σε άνω-

κάτω κοιλία και δ) 26% για εξετάσεις για εξετάσεις κορµού. 

Οι τιµές της ενεργού δόσης για θηλυκού φύλλου ασθενείς είναι πάντα 

υψηλότερες αυτών των αρένων για όλες τις εξεταζόµενες περιοχές, τις τιµές 

υπερσάρωσης και ηλικίες, εκτός της εξέτασης της άνω-κάτω κοιλίας όπου για κάποιες 

τιµές υπερσάρωσης, οι τιµές της ενεργού δόσης των αρένων υπερτερούν αυτών των 

θήλεων (Εικόνες 9.2 έως 9.9).  

Στις εικόνες 9.10 και 9.11 φαίνονται τα διαγράµµατα µεταβολής της ενεργού 

δόσης σε σχέση µε την ηλικία των παιδιών, από εξετάσεις ελικοειδούς σάρωσης α) 

κεφαλής και λαιµού, β) θώρακα, γ) άνω-κάτω κοιλίας και δ) κορµού. Οι τιµές της 

κανονικοποιηµένης ενεργού δόσης φαίνεται να ελαττώνεται µε την αύξηση της ηλικίας 

του εξεταζόµενου και για τα δύο φύλλα. 

Για να δούµε την εξάρτηση της ενεργού δόσης από την υψηλή τάση της 

λυχνίας, υπολογίζουµε την απόλυτη τιµή της ενεργού δόσης για 80 και 120 kVp για την 

περίπτωση του 1 έτους ασθενή. Για να πάρουµε την απόλυτη τιµή της ενεργού δόσης, 

πολλαπλασιάζουµε την κανονικοποιηµένη τιµή µε τα mAs που χρησιµοποιήσαµε στην 

αντίστοιχη εξέταση και µε το CTDI free in air που µετρήσαµε µε τον θάλαµο ιονισµού. 

Οι µετρήσεις του CTDI free in air φαίνονται στον Πίνακα 9.3 και οι τιµές της απολύτου 

ενεργού δόσης στον Πίνακα 9.4.  
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Πίνακας 9.3: Μετρηθείσες τιµές του CTDI free-in-air (mGy/100 mAs) 

  

∆έσµη κεφαλής 
  

∆έσµη σώµατος 

 
kVp 

 

 
Εύρος δέσµης (mm) 

 10 12 24  10 12 24 
 

80 
 

 
9.2 

 
12.4 

 
10.5 

  
5.8 

 
7.1 

 
6.7 

 
120 

 

 
23.3 

 
29.6 

 
26.0 

  
16.6 

 
19.3 

 
20.1 

 

 

 

 
Πίνακας 9.4: Απόλυτες τιµές ενεργού δόσης (mSv) για 1 έτους άρρεν και θήλυ που υποβάλλονται σε 
τυπικές εξετάσεις ελικοειδούς Υ.Τ µε 80 και 120 kVp τάση λυχνίας. Οι τιµές του ρεύµατος λυχνίας που 
χρησιµοποιήσαµε ήταν 150 mAs για κεφαλή-λαιµό και 20 mAs για θώρακα, άνω-κάτω κοιλία και κορµό. 

  

Κεφαλή - Λαιµός 

Αρρεν       Θήλυ 

 

Θώρακας 

Αρρεν  Θήλυ 

 

Άνω-κάτω κοιλία

Αρρεν       Θήλυ 

 

Κορµός 

Αρρεν       Θήλυ 

 

80 kVp 

 

 

1.9             1.9 

 

0.4            0.5

 

0.8             0.8 

 

1.1                1.1 

 

120 kVp 

 

 

5.4              5.5 

 

1.5           1.9 

 

2.6             2.8 

 

3.4               3.8 

 

 

 

Τα αποτελέσµατα της σύγκρισης µεταξύ των µετρήσεων της δόσης οργάνων µε 

TLD’s και των αντίστοιχων τιµών που υπολογίσαµε µε την Monte Carlo προσοµοίωση 

είναι: Για την αξονική σάρωση οι % διαφορές που βρέθηκαν ήταν για τα όργανα 

πνεύµονες και ωοθήκες 9% και 15% αντίστοιχα, και 26% για τον θυρεοειδή, ενώ για την 
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ελικοειδή σάρωση οι αντίστοιχες διαφορές βρέθηκαν 8% για τους πνεύµονες, 11% για τις 

ωοθήκες και 14% για τον θυρεοειδή. 

 

 

 

 

Εικόνα 9. 2: Κανονικοποιηµένη ενεργός δόση για νεογέννητο άρρεν και θήλυ, σαν συνάρτηση της 

υπερσάρωσης, για εξετάσεις α)κεφαλής και λαιµού, β)θώρακα, γ)άνω-κάτω κοιλίας και δ)κορµού. 

Για όλες τις ελικοειδής σαρώσεις χρησιµοποιήθηκαν 120 kVp. Η τιµή της ενεργού δόσης για τιµή 

υπερσάρωσης = 0, αντιστοιχεί σε αξονική (axial) σάρωση. 
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Εικόνα 9. 3: Κανονικοποιηµένη ενεργός δόση για παιδί ενός έτους άρρεν και θήλυ, σαν συνάρτηση της 
υπερσάρωσης, για εξετάσεις α)κεφαλής και λαιµού, β)θώρακα, γ)άνω-κάτω κοιλίας και δ)κορµού. Για όλες 
τις ελικοειδής σαρώσεις χρησιµοποιήθηκαν 120 kVp. Η τιµή της ενεργού δόσης για τιµή υπερσάρωσης = 0, 
αντιστοιχεί σε αξονική (axial) σάρωση. 
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Εικόνα 9. 4: Κανονικοποιηµένη ενεργός δόση για παιδί 5 ετών άρρεν και θήλυ, σαν συνάρτηση της 
υπερσάρωσης, για εξετάσεις α)κεφαλής και λαιµού, β)θώρακα, γ)άνω-κάτω κοιλίας και δ)κορµού. Για όλες 
τις ελικοειδής σαρώσεις χρησιµοποιήθηκαν 120 kVp. Η τιµή της ενεργού δόσης για τιµή υπερσάρωσης = 0, 
αντιστοιχεί σε αξονική (axial) σάρωση. 
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Εικόνα 9. 5:  Κανονικοποιηµένη ενεργός δόση για παιδί 10 ετών άρρεν και θήλυ, σαν συνάρτηση της 
υπερσάρωσης, για εξετάσεις α)κεφαλής και λαιµού, β)θώρακα, γ)άνω-κάτω κοιλίας και δ)κορµού. Για όλες 
τις ελικοειδής σαρώσεις χρησιµοποιήθηκαν 120 kVp. Η τιµή της ενεργού δόσης για τιµή υπερσάρωσης = 0, 
αντιστοιχεί σε αξονική (axial) σάρωση. 
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Εικόνα 9. 6: Κανονικοποιηµένη ενεργός δόση για παιδί 15 ετών άρρεν και θήλυ, σαν συνάρτηση της 
υπερσάρωσης, για εξετάσεις α)κεφαλής και λαιµού, β)θώρακα, γ)άνω-κάτω κοιλίας και δ)κορµού. Για όλες 
τις ελικοειδής σαρώσεις χρησιµοποιήθηκαν 120 kVp. Η τιµή της ενεργού δόσης για τιµή υπερσάρωσης = 0, 
αντιστοιχεί σε αξονική (axial) σάρωση. 
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Εικόνα 9. 7: Κανονικοποιηµένη ενεργός δόση για νεογέννητο άρρεν και θήλυ, σαν συνάρτηση της 
υπερσάρωσης, για εξετάσεις α)κεφαλής και λαιµού, β)θώρακα, γ)άνω-κάτω κοιλίας και δ)κορµού. Για όλες 
τις ελικοειδής σαρώσεις χρησιµοποιήθηκαν 80 kVp. Η τιµή της ενεργού δόσης για τιµή υπερσάρωσης = 0, 
αντιστοιχεί σε αξονική (axial) σάρωση. 
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Εικόνα 9. 8: Κανονικοποιηµένη ενεργός δόση για παιδί ενός έτους άρρεν και θήλυ, σαν συνάρτηση της 
υπερσάρωσης, για εξετάσεις α)κεφαλής και λαιµού, β)θώρακα, γ)άνω-κάτω κοιλίας και δ)κορµού. Για όλες 
τις ελικοειδής σαρώσεις χρησιµοποιήθηκαν 80 kVp. Η τιµή της ενεργού δόσης για τιµή υπερσάρωσης = 0, 
αντιστοιχεί σε αξονική (axial) σάρωση. 
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Εικόνα 9. 9: Κανονικοποιηµένη ενεργός δόση για παιδί 5 ετών άρρεν και θήλυ, σαν συνάρτηση της 
υπερσάρωσης, για εξετάσεις α)κεφαλής και λαιµού, β)θώρακα, γ)άνω-κάτω κοιλίας και δ)κορµού. Για όλες 
τις ελικοειδής σαρώσεις χρησιµοποιήθηκαν 80 kVp. Η τιµή της ενεργού δόσης για τιµή υπερσάρωσης = 0, 
αντιστοιχεί σε αξονική (axial) σάρωση. 
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Εικόνα 9. 10: Κανονικοποιηµένη ενεργός δόση για άρρενες ασθενείς σαν συνάρτηση της ηλικίας για 
ελικοειδείς σαρώσεις σε εξετάσεις α) κεφαλής και λαιµού, β) θώρακα, γ) άνω-κάτω κοιλία και δ) κορµού. 
Για όλες τις εξετάσεις χρησιµοποιήθηκαν 120 kV. Παρουσιάζονται δεδοµένα για τρεις τιµές υπερσάρωσης. 
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Εικόνα 9. 11: Κανονικοποιηµένη ενεργός δόση για θηλυκού γένους ασθενείς σαν συνάρτηση της ηλικίας 
για ελικοειδείς σαρώσεις σε εξετάσεις α) κεφαλής και λαιµού, β) θώρακα, γ) άνω-κάτω κοιλία και δ) 
κορµού. Για όλες τις εξετάσεις χρησιµοποιήθηκαν 120 kV. Παρουσιάζονται δεδοµένα για τρεις τιµές 
υπερσάρωσης. 
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9.3 Υπερσάρωση και ακτινική επιβάρυνση παιδιών απο εξετάσεις Υ.Τ κεφαλής 

 
Η κανονικοποιηµένη δόση απορρόφησης από τους φακούς των µατιών που 

υπολογίσαµε µε την τεχνική Monte Carlo, για τους παιδιατρικούς ασθενείς, φαίνεται στα 

διαγράµµατα της Εικόνας 9.12. 

Όταν οι φακοί των µατιών ευρίσκονται µέσα ή στα όρια της περιοχής που 

πρόκειται να απεικονιστεί (d = -1 έως 0), οι % διαφορές της δόσης των φακών µεταξύ 

αξονικής και ελικοειδούς σάρωσης µε βήµα=1, ήταν µέτριες (µέχρι 10.9%). 

 

 

Εικόνα 9. 12: Κανονικοποιηµένη δόση των φακών των µατιών σαν συνάρτηση της απόστασης από την 
πρώτη τοµή προς ανασύσταση για νεογέννητο, 1, 5 10 και 15 ετών παιδιά. Τα δεδοµένα αφορούν αξονική 
και ελικοειδή σάρωση µε βήµα 1 και 0.508. 
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Όταν οι φακοί ευρίσκοντο σε απόσταση 0 - 3 cm από την πρώτη προς 

ανασύσταση τοµή, η δόση των φακών από την αξονική σάρωση, ήταν έως και 11 φορές 

χαµηλότερη από την αντίστοιχη τιµή µε ελικοειδή σάρωση βήµατος =1. Αυτή η 

σηµαντική διαφορά στην δόση των φακών µεταξύ αξονικής και ελικοειδούς σάρωσης, 

όταν οι φακοί ευρίσκονται σε απόσταση 0 – 3 εκ. από την πρώτη προς ανασύσταση τοµή, 

µπορεί να αποδοθεί στην απαραίτητη παρουσία της υπερσάρωσης κατά την ελικοειδή 

σάρωση.  Πολύ υψηλότερες δόσεις απορροφούν οι φακοί, όταν εκτελούνται ελικοειδείς 

σαρώσεις µε βήµα ίσο µε 0.508, σε σχέση µε τις δόσεις που λαµβάνουν οι φακοί µε 

συµβατικές σαρώσεις. 

 

 

 

Εικόνα 9. 13:  Κανονικοποιηµένες δόσεις φακών σαν συνάρτηση της ηλικίας, για διαφορετικές αποστάσεις 
των φακών από την πρώτη προς απεικόνιση τοµή, για αξονική και ελικοειδή σάρωση µε βήµα = 1. 
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Στην εικόνα 9.13 φαίνονται τα διαγράµµατα εξάρτησης της δόσης των φακών 

από την ηλικία των παιδιών, για διάφορες αποστάσεις των φακών από την πρώτη προς 

ανασύσταση τοµή, για συµβατικές και ελικοειδείς σαρώσεις µε βήµα = 1. Όταν ο φακός 

ευρίσκεται εντός ή στο όριο της προς απεικόνιση περιοχής (d = -1 έως 0), η 

απορροφούµενη δόση από το φακό ήταν έως και 20% υψηλότερη στο νεογέννητο σε 

σύγκριση µε το 15/χρονο παιδί, και στις δύο τεχνικές σάρωσης. Όταν η πρώτη προς 

απεικόνιση τοµή απέχει 0 έως 3 εκ από τον φακούς, δεν παρατηρείται µεταβολή στις 

δόσεις των φακών σε σχέση µε την ηλικία των παιδιών, για συµβατικές σαρώσεις. 

Αντιθέτως, για ελικοειδείς σαρώσεις η δόση στους φακούς του νεογέννητου ήταν 25% 

υψηλότερη από εκείνη στον 15/χρονο. 

Στον Πίνακα 9.5 παρουσιάζονται οι τιµές ενεργού δόσης για διάφορες 

αποστάσεις των φακών από την πρώτη προς ανασύσταση τοµή, για συµβατικές και 

ελικοειδείς σαρώσεις.  Παρουσιάζονται διαφορές στην ενεργό δόση έως και 24% µεταξύ 

αξονικής και ελικοειδούς σαρώσεως µε βήµα = 1. 

Στον Πίνακα 9.6 φαίνονται οι τιµές δόσης στους φακούς για αξονική και 

ελικοειδή σάρωση, µε διαφορετικές αποστάσεις των φακών από την πρώτη προς 

ανασύσταση τοµή, και για τυπικά πρωτόκολλα σάρωσης για νεογέννητο, 1, 5, 10, και 15 

ετών παιδιά.
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Πίνακας 9.5: Τιµές ενεργού δόσης παιδιών για αξονική και ελικοειδή σάρωση εξετάσεων Υ.Τ κεφαλής. Η υψηλή τάση θεωρήθηκε 120 kVp και το ρεύµα της λυχνίας 90, 

150, και 220 mAs για νεογέννητο, 1 και 5 ετών αντίστοιχα και 300 mAs για 10 και 15 χρόνων ασθενείς 

 

 

  
Ενεργός ∆όση  (mSv) 

 
  

Αξονική σάρωση 
 

  
Ελικοειδής σάρωση, βήµα=1 

 

  
Ελικοειδής σάρωση, βήµα=0.508 

 
 
Ηλικία (έτη)
 

 
0 

 
1 

 
5 

 
10 

 
15 

  
0 

 
1 

 
5 

 
10 

 
15 

  
0 

 
1 

 
5 

 
10 

 
15 

Απόστ. (cm)                  
 

-1 

 

0.46 

 

0.93 

 

1.55 

 

2.09 

 

2.08 

  

0.52 

 

1.02 

 

1.68 

 

2.26 

 

2.25 

  

0.91 

 

1.82 

 

3.05 

 

4.12 

 

4.11 

0 0.41 0.84 1.44 1.94 1.93  0.47 0.93 1.57 2.11 2.10  0.80 1.66 2.83 3.83 3.81 

1 0.35 0.76 1.32 1.79 1.79  0.42 0.85 1.45 1.96 1.96  0.70 1.5 2.61 3.53 3.52 

2 0.3 0.68 1.21 1.64 1.64  0.36 0.77 1.34 1.81 1.81  0.59 1.34 2.39 3.23 3.23 

3 0.25 0.60 1.10 1.49 1.49  0.31 0.69 1.23 1.66 1.66  0.49 1.18 2.17 2.94 2.93 
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Πίνακας 9.6:  Τιµές απορροφούµενης δόσης στους φακούς για αξονική και ελικοειδή σάρωση εξετάσεων Υ.Τ κεφαλής. Η υψηλή τάση θεωρήθηκε 120 kVp και το ρεύµα 

της λυχνίας 90, 150, και 220 mAs για νεογέννητο, 1 και 5 ετών αντίστοιχα και 300 mAs για 10 και 15 χρόνων ασθενείς 

  
∆όση φακών (mGy) 

 
  

Αξονική σάρωση 

 

  
Ελικοειδής σάρωση, βήµα=1 

 

  
Ελικοειδής σάρωση, βήµα=0.508 

 

 
Ηλικία (έτη)
 

 
0 

 
1 

 
5 

 
10 

 
15 

  
0 

 
1 

 
5 

 
10 

 
15 

  
0 

 
1 

 
5 

 
10 

 
15 

Απόστ. (cm)                  
 

-1 

 

21.1 

 

33.9 

 

47.5 

 

62.5 

 

62.6 

  

22.7 

 

35.5 

 

49.2 

 

64.7 

 

63.2 

  

42.6 

 

66.3 

 

94.4 

 

124.8 

 

120.9 

0 19.6 32.0 43.5 56.9 56.9  21.5 34.7 48.0 63.2 62.4  42.4 65.5 93.2 123.2 120.1 

1 2.6 4.7 6.3 7.8 8.6  21.1 33.9 46.9 61.6 60.8  25.0 37.8 52.6 70.2 71.8 

2 1.4 2.7 4.0 5.5 5.5  15.7 25.7 37.2 49.9 48.4  9.1 14.0 20.0 27.3 27.3 

3 0.9 1.9 2.8 3.9 3.9  4.7 6.6 9.1 11.7 12.5  3.3 5.1 7.4 9.4 10.1 
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Τα αποτελέσµατα µε την χρησιµοποίηση των ειδικών προστατευτικών 

επιθεµάτων από Βισµούθιο προστασίας των φακών κατά την ώρα της σάρωσης, για 

διάφορα πρωτόκολλα εξέτασης κεφαλής, φαίνονται στον Πίνακα 9.7. Η µέγιστη 

ελάττωση της δόσης των φακών παρατηρείται κατά την εξέταση των οφθαλµικών 

κόγχων, όπου η περιοχή σάρωσης είναι περιορισµένη. Όταν τα µάτια ευρίσκονται εκτός 

της περιοχής σάρωσης, η ελάττωση της δόσης των φακών µε την χρήση των ειδικών 

προστατευτικών, ήταν ασήµαντη. 

 

Πίνακας 9.7: Παράγοντες ελάττωσης της δόσης (%) των φακών µε τη χρησιµοποίηση ειδικών 
ακτινοπροστατευτικών επιθεµάτων από Βισµούθιο, σε παιδιατρικούς ασθενείς που υπόκεινται σε εξετάσεις Υ.Τ 
κεφαλής. 
 

Εξέταση Υ.Τ Νεογνό 1 έτους 5 ετών 10 ετών 15 ετών 

Αξονική σάρωση οφθαλµ.  Κόγχων (µόνο) 33.1 35.7 37.4 37.1 35.2 

Αξονική σάρωση ολόκληρης της κεφαλής 31.4 32.8 33.1 34.7 33.0 

Αξονική σάρωση κεφαλής υπό γωνία 200 (οι 

οφθαλµοί εκτός) 

<1 <1 <1 <1 <1 
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9.4 ∆όση θυρεοειδούς από εξετάσεις Υ.Τ κεφαλής και λαιµού στα παιδιά.  

 
Η κανονικοποιηµένη (ως προς CTDI free in air) δόση που λαµβάνει ο 

θυρεοειδής λόγω σκέδασης από εξετάσεις εγκεφάλου, παραρρινίων κοιλοτήτων, και έσω 

ωτός, σε σχέση µε την ηλικία των παιδιών, φαίνεται στις Εινόνες 9.14, 9.15 και 9.16      

αντίστοιχα. 

 

 

 

 

Εικόνα 9. 14: Κανονικοποιηµένη δόση θυρεοειδούς από αξονική και ελικοειδή εξέταση Υ.Τ εγκεφάλου, σε 
συνάρτηση µε την ηλικία του παιδιού 
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Εικόνα 9. 15: Κανονικοποιηµένη δόση θυρεοειδούς από ελικοειδή εξέταση Υ.Τ παραρρινίων, σε 
συνάρτηση µε την ηλικία του παιδιού 

 

 

Εικόνα 9. 16: Κανονικοποιηµένη δόση θυρεοειδούς από αξονική και ελικοειδή εξέταση Υ.Τ έσω ωτός, σε 
συνάρτηση µε την ηλικία του παιδιού 

  

Η κανονικοποιηµένη δόση θυρεοειδούς που λαµβάνει κατά την εξέταση λαιµού 

µε ελικοειδή σάρωση, φαίνεται στην Εικόνα 9.17. Όπως αναµένεται, η δόση του 

θυρεοειδούς όταν ευρίσκεται εντός της εξεταζόµενης περιοχής, είναι κατά πολύ 
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υψηλότερη από αυτήν που λαµβάνει ο θυρεοειδής όταν εκτίθεται σε σκεδαζόµενη 

ακτινοβολία. 

 

 

Εικόνα 9. 17: Κανονικοποιηµένη δόση θυρεοειδούς από ελικοειδή εξέταση Υ.Τ λαιµού, σε συνάρτηση µε 
την ηλικία του παιδιού 

 

Για όλα τα πρωτόκολλα εξέτασης που µελετήσαµε, παρατηρείται µια µείωση 

της δόσης στον θυρεοειδή µε την αύξηση της ηλικίας του εξεταζόµενου. Η δόση 

σκέδασης που λαµβάνει ο θυρεοειδής κατά τις εξετάσεις εγκεφάλου, παραρρινίων  και 

έσω ωτός, έχει µεγάλη εξάρτηση από την ηλικία του εξεταζόµενου, και αυτό οφείλεται 

στην διαφορετική απόσταση του θυρεοειδούς από την εξεταζόµενη περιοχή στις 

διάφορες ηλικίες.  

Η δόση θυρεοειδούς κατά την εξέταση εγκεφάλου µε ελικοειδή σάρωση είναι 

κατά 2.3 έως 3.6 φορές µεγαλύτερη (αναλόγως της ηλικίας) από την δόση που λαµβάνει 

ο θυρεοειδής κατά την αξονική σάρωση. Αντιθέτως, η αξονική σάρωση του έσω ωτός 

αυξάνει την δόση του θυρεοειδούς µε παράγοντα έως και 1.1, σε σχέση µε την ελικοειδή 

σάρωση. 
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Κάνοντας χρήση των τιµών mAs που φαίνονται στον Πίνακα 9.8, τις τιµές 

µέτρησης του CTDIF και τις κανονικοποιηµένες δόσης του θυρεοειδή όπως 

υπολογίστηκαν από τα παραπάνω διαγράµµατα για κάθε εξέταση και ηλικία, µπορούµε 

να υπολογίσουµε την απόλυτη δόση που παίρνει ο θυρεοειδής σε κάθε εξέταση και κάθε 

ηλικία ασθενούς. Τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.9.     

  

Πίνακας 9.8: Τιµές ενεργού φορτίου (effective mAs) λυχνίας που χρησιµοποιήθηκαν για  τον υπολογισµό 
της δόσης του θυρεοειδή 
 
Ηλικία  

(έτη) 

Εγκεφάλου 

(αξονική/ελικοειδής)

Παραρρινίων 

(ελικοειδής) 

Έσω ωτός 

(αξονική/ελικοειδής) 

Λαιµού 

(ελικοειδής)

0 90 40 40 40 

1 150 40 40 40 

5 220 60 60 60 

10 320 100 120 90 

15 320 100 120 150 

 

 

Πίνακας 9.9: Τιµές δόσης θυρεοειδούς (mGy) από εξετάσεις Υ.Τ κεφαλής και λαιµού σε παιδιά 
 
Ηλικία 

(έτη) 

Εγκεφάλου 

αξονική 

Εγκεφάλου 

ελικοειδής 

Παραρρινίων 

ελικοειδής 

Έσω 

ωτός 

αξονική 

Έσω ωτός 

ελικοειδής 

Λαιµού 

ελικοειδής 

0 2.3 8.2 4.8 1.1 1.0 15.4 

1 2.8 8.7 3.5 0.9 0.9 15.2 

5 2.1 4.8 2.7 0.7 0.6 22.1 

10 2.2 5.0 4.3 1.0 0.9 32.1 

15 2.1 4.8 3.9 1.0 0.9 52.0 
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Η εκτίµηση του κινδύνου εµφάνισης καρκίνου του θυρεοειδούς από εξετάσεις 

Υ.Τ κεφαλής και λαιµού σε παιδιά, φαίνεται στον Πίνακα 9.10. Για κάθε εξέταση Υ.Τ, οι 

τιµές που παρουσιάζονται σ΄ αυτόν το Πίνακα, είναι ο µικρότερος και ο µεγαλύτερος 

κίνδυνος που αντιστοιχούν στην χαµηλότερη και υψηλότερη δόση του θυρεοειδούς.  

 

 

Πίνακας 9.10: Εκτίµηση κινδύνου εµφάνισης καρκίνου θυρεοειδούς από εξετάσεις 
Υ.Τ κεφαλής και λαιµού σε παιδιά 
 
Εξέταση  Υ.Τ Κίνδυνος  (Χ10-6) 

Εγκεφάλου, αξονική 16-21 

Εγκεφάλου, ελικοειδής 36-65 

Παραρρινίων, ελικοειδής 20-36 

Έσω ωτός, αξονική 5-8 

Έσω ωτός, ελικοειδής 4-7 

Λαιµού, ελικοειδής 114-390 

 

 

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
 
10.1 Επαλήθευση της προσοµοίωσης του Υ.Τ 

 
Η µεθοδολογία Monte Carlo για τον υπολογισµό δόσεων έχει κερδίσει έδαφος 

τα τελευταία χρόνια σε σχέση µε άλλες κλασσικές τεχνικές. Μερικοί από τους λόγους 

που εξηγούν αυτήν την προτίµηση είναι πρώτον ότι τα αποτελέσµατα των MC τεχνικών 

είναι αρκούντως αξιόπιστα, και δεύτερον η MC τεχνική µπορεί να µας δώσει απαντήσεις 

σε ερωτήµατα που η κλασική µέθοδος αδυνατεί να µας δώσει, ή η εκτίµησή τους θα 

απαιτούσε εξαντλητική και χρονοβόρα διαδικασία (π.χ η εκτίµηση της ενεργού δόσης 

από µια εξέταση Υ.Τ). Έχει µεγάλη σηµασία λοιπόν η προσοµοίωση που έχουµε 

πραγµατοποιήσει στον Υ.Τ να µας δίνει αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Για την επαλήθευση των αποτελεσµάτων της προσοµοίωσης του Υ.Τ, 

συγκρίναµε τα αποτελέσµατα προσοµοίωσης του CTDI, µε τις αντίστοιχες µετρήσεις που 

πραγµατοποιήσαµε µε θάλαµο ιονισµού. Η σύγκριση αυτή είναι αρκετά ικανοποιητική 

όπως παρουσιάζεται στο κεφάλαιο των αποτελεσµάτων. Το δεύτερο στοιχείο που 

ελέγξαµε για την ορθότητα της προσοµοίωσης είναι το παραγόµενο προφίλ της δέσµης. 

Έχει ξεχωριστή σηµασία η πιστοποίηση του εύρους της δέσµης και η δυνατότητα της 

µεθόδου να πραγµατοποιεί αξονικές και ελικοειδείς σαρώσεις. Ιδιαιτέρως δε, στις 

ελικοειδείς σαρώσεις όπου είναι υποχρεωτική η παρουσία της υπερσάρωσης, ελέγξαµε 

εάν το παραγόµενο προφίλ από την προσοµοίωση, συµπίπτει µε εκείνο που µετρούµε µε 

κρυστάλλους TLD στον Υ.Τ. Η σύµπτωση αυτών των δύο προφίλ της δέσµης όπως 

παρουσιάζονται στο κεφάλαιο των αποτελεσµάτων, µας δίνει την βεβαιότητα ότι η 

προσοµοίωσή µας είναι επιτυχής. 
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Όσον αφορά τον αριθµό των 72 γραµµικών πηγών που χρησιµοποιήσαµε για 

την προσοµοίωση της περιστροφής της λυχνίας, σηµειώνουµε ότι θα µπορούσαµε και µε 

µεγαλύτερο αριθµό πηγών να κάναµε την προσοµοίωση, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει 

ότι θα βελτίωνε και την ακρίβεια των αποτελεσµάτων µας. Όπως σηµειώνει και ο 

Khursheed [21]  η διαφορά που προκύπτει για κάθε τοµή 1 εκ. από την χρησιµοποίηση 18 

ή 72 πηγών είναι στα όρια του στατιστικού σφάλµατος. Για µεν τα µικρού µεγέθους 

όργανα η διαφορά στην δόση είναι µικρότερη του 5%, ενώ στα µεγαλύτερου όγκου 

όργανα η διαφορά αυτή είναι της τάξης του 2%. 

 

10.2 Η επίδραση της υπερσάρωσης στην ενεργό δόση παιδιατρικών ασθενών. 

 
Στην εργασία αυτή, εξετάστηκε πως επηρεάζει η υπερσάρωση την ενεργό δόση 

των παιδιατρικών ασθενών για εξετάσεις Υ.Τ  α) κεφαλής και λαιµού, β) θώρακα, γ) 

άνω-κάτω κοιλίας και δ) ολόκληρου του κορµού. Εξήχθησαν αποτελέσµατα για παιδιά 

που αναπαριστούν νεογέννητο, 1 έτους, 5 ετών, 10 ετών και 15 ετών, για αξονική και 

ελικοειδή σάρωση [57].  

Τα αποτελέσµατα µας δείχνουν ότι η κανονικοποιηµένες ενεργείς δόσεις που 

αντιστοιχούν στις ελικοειδείς σαρώσεις είναι κατά πολύ υψηλότερες αυτών που 

αντιστοιχούν στις αξονικές σαρώσεις (Εικόνες 9.2 έως 9.9). Οι επί τοις εκατό διαφορές 

στην κανονικοποιηµένη ενεργό δόση µεταξύ αξονικών και ελικοειδών σαρώσεων είναι 

έως 43% για εξετάσεις κεφαλής και λαιµού, 70% για θώρακα, 36% για άνω-κάτω κοιλία 

και 26% για κορµό. Οι ποσοστιαίες αυτές διαφορές µπορούν ευλόγως να αποδοθούν στην 

ύπαρξη της υπερσάρωσης κατά την ελικοειδή σάρωση. Είναι γνωστό ότι το µέγεθος της 

υπερσάρωσης είναι ανεξάρτητο από το µήκος της περιοχής σαρώσεως. Συνεπώς, για 

µεγάλες περιοχές απεικόνισης, το µήκος των επί πλέον ιστών πέραν της περιοχής 

απεικόνισης που εκτίθενται λόγω της υπερσάρωσης, συνιστούν ένα µικρότερο ποσοστό 
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της απεικονιστέας περιοχής, σε σύγκριση µε εκείνο µιας µικρής περιοχής προς 

απεικόνιση. Γι΄αυτό το λόγο οι εξετάσεις του θώρακα που έχουν µικρότερο µήκος προς 

απεικόνιση από τις υπόλοιπες τρεις (Πίνακας 8.13), οι αντίστοιχες % διαφορές είναι οι 

µεγαλύτερες για τον θώρακα από ότι στις άλλες εξετάσεις. 

Οι εκατοστιαίες διαφορές στην κανονικοποιηµένη ενεργό δόση µεταξύ 

ελικοειδούς και αξονικής σάρωσης δεν είναι ανάλογες µε τις αντίστοιχες διαφορές στο 

µήκος σάρωσης, λόγω της ανοµοιογένειας του ανθρωπίνου σώµατος, και της παρουσίας 

ακτινοευαίσθητων οργάνων κοντά στα όρια της προς απεικόνιση περιοχής. Η επίδραση 

της υπερσάρωσης αναµένεται να είναι εντονότερη όταν ακτινοευαίσθητα όργανα 

ευρίσκονται κοντά στην πρώτη ή στην τελευταία τοµή που πρόκειται να απεικονιστεί. 

Μια αξιοσηµείωτη εκατοστιαία διαφορά στην κανονικοποιηµένη ενεργό δόση 

παρατηρούµε µεταξύ αρένων και θηλέων ασθενών στις εξετάσεις θώρακος και κορµού. 

Για τις εξετάσεις θώρακος η αναφερθείσα διαφορά κειµαίνεται από 38.4% για το 

νεογέννητο έως 55.8% για ασθενείς 15 ετών. Για τις εξετάσεις κορµού η αντίστοιχη 

εκατοστιαία διαφορά βρήκαµε να κυµαίνεται από 14.8% για το νεογέννητο µέχρι 34.1% 

για 15/χρονα παιδιά (Εικόνες 9.2 έως 9.7). Αυτές οι διαφορές µπορούν να αποδοθούν 

στην άµεση ακτινοβόλιση του στήθους κατά τις εξετάσεις θώρακος ή κορµού. Η 

σηµαντική αυτή επιβάρυνση του στήθους στους θηλυκούς ασθενείς που υποβάλλονται σε 

εξέταση θώρακος µπορεί να ελαττωθεί µε την χρησιµοποίηση ειδικών προστατευτικών 

επιθεµάτων στήθους. Έχει δηµοσιευτεί ότι ένα εµπορικώς διαθέσιµο υλικό (φύλλα latex 

επικαλυµµένα µε βισµούθιο) είναι ικανό να ελαττώσει έως και 29% την δόση που 

λαµβάνει το στήθος και 6.7% την δόση που λαµβάνει ο πνεύµονας, χωρίς να 

υποβαθµίζεται η ποιότητα εικόνας [52]. 

Για τις εξετάσεις κεφαλής και λαιµού, η ασήµαντη εκατοστιαία διαφορά  στην 

ενεργό δόση µεταξύ αρένων και θηλέων ασθενών µπορεί να αποδοθεί στην απουσία 
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οργάνων γένους, από την πρωτογενώς ακτινοβολητέα περιοχή. Αν και οι φακοί των 

µατιών δεν περιλαµβάνονται στον υπολογισµό της ενεργού δόσης, η προστασία τους 

κατά την διάρκεια των εξετάσεων κεφαλής πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για την µείωση 

του κινδύνου εµφάνισης καταρράκτη λόγω της έκθεσης τους στη ακτινοβολία. Για το 

σκοπό αυτό, ένα κεφάλαιο της παρούσας εργασίας αφιερώνεται στο θέµα της προστασίας 

των φακών κατά τις εξετάσεις κεφαλής µε Υ.Τ.  Η χρησιµοποίηση του εµπορικώς 

διαθέσιµου υλικού από Βισµούθιο για την προστασία των φακών των παιδιών που 

υποβάλλονται σε εξετάσεις κεφαλής, µπορεί να ελαττώσει την δόση στους φακούς έως 

και 34% [53]. 

Είναι γνωστό, ότι ελαττώνοντας την υψηλή τάση της λυχνίας στον Υ.Τ 

ελαττώνουµε και την δόση που λαµβάνει ο ασθενής. Αυτό είναι ιδιαιτέρως αληθές και 

χρήσιµο στις εξετάσεις Υ.Τ που γίνονται σε ασθενείς µε µικρού µεγέθους σώµα, όπως 

είναι τα νεογέννητα και τα νεογνά [54]. Στην παρούσα µελέτη βρήκαµε ότι ελαττώνοντας 

την υψηλή τάση από 120 στα 80 kVp, η κανονικοποιηµένη ενεργός δόση ελαττώνεται 

µέχρι και 16.8% (Εικόνες 1-8). Παρόλα αυτά, για τα ίδια mAs, η απόλυτη τιµή της 

ενεργού δόσης του ασθενούς µπορεί να είναι έως και 3.8 φορές χαµηλότερη όταν 

χρησιµοποιήσουµε 80 αντί 120 kVp (Πίνακας 9.4). Αυτό είναι σε συµφωνία µε το 

γεγονός ότι το CTDIF (free in air) για τα 80 kVp είναι έως τρεις φορές µικρότερο από 

εκείνο των 120 kVp. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι µε την ελικοειδή σάρωση έχουµε µικρότερους 

χρόνους σάρωσης, λιγότερα σφάλµατα κίνησης και επί πλέον έχουµε την δυνατότητα για 

πολυ-επίπεδες τοµές ανασύστασης. Εντούτοις, τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, 

µας ανέδειξαν υψηλότερες ενεργείς δόσεις όταν χρησιµοποιούµε την ελικοειδή αντί της 

αξονικής σάρωσης στα παιδιά  µε πολυτοµικά συστήµατα Υ.Τ. Συνεπώς, για να 

ελαττώσουµε την ακτινική επιβάρυνση στους παιδιατρικούς ασθενείς που υποβάλλονται 
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σε εξετάσεις Υ.Τ, σύµφωνα µε την αρχή της ALARA (As Low As Reasonably 

Achievable), οφείλουµε να προτείνουµε την αξονική αντί της ελικοειδούς σάρωσης, 

εκτός και εάν έχουν προτεραιότητα άλλες κλινικές απαιτήσεις. Εάν επιλεγεί η ελικοειδής 

σάρωση, πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη η παρουσία της υπερσάρωσης, ιδιαιτέρως 

στις µικρού µήκους εξετάσεις. Το µέγεθος της υπερσάρωσης µπορεί να ελαττωθεί 

επιλέγοντας στενό εύρος δέσµης, µικρή τιµή του βήµατος της έλικας, και µικρή τιµή για 

το πάχος της τοµής ανασύστασης. Όταν ακτινοευαίσθητα όργανα είναι κοντά στα όρια 

της προς εξέταση περιοχής, πρέπει να γίνεται κατάλληλη επιλογή των παραπάνω 

παραµέτρων για να ελαττωθεί το µέγεθος της υπερσάρωσης και να αποφευχθεί η 

πρωτογενής ακτινοβόλιση αυτών των οργάνων. 

 

10.3 Υπερσάρωση και ακτινική επιβάρυνση παιδιών απο εξετάσεις Υ.Τ κεφαλής 

 

Είναι γνωστό ότι η δόση κατωφλίου για την δηµιουργία καταρράκτη στα παιδιά, 

είναι η µισή από την αντίστοιχη δόση για ενήλικες [55] . Επιπλέον ο κίνδυνος για 

στοχαστικά αποτελέσµατα που συνεπάγονται από την ιατρική χρήση των ιοντιζουσών 

ακτινοβολιών, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ασθενείς µε 

µεγάλο προσδόκιµο ζωής. Συνεπώς, όλες οι ευκαιρίες για την ελάττωση της δόσης στους 

παιδιατρικούς ασθενείς πρέπει να αξιοποιούνται. 

Στην παρούσα εργασία υπολογίσαµε την κανονικοποιηµένη δόση που 

λαµβάνουν οι φακοί των µατιών σε παιδιατρικών ασθενών όταν υποβάλλονται σε 

εξετάσεις Υ.Τ κεφαλής. Όταν οι φακοί ευρίσκονται εντός της περιοχής προς απεικόνιση, 

η δόση στους φακούς από αξονική σάρωση ήταν πάντοτε χαµηλότερη από την αντίστοιχη 

δόση µε ελικοειδή σάρωση (βήµατος = 1), µε διαφορές έως και 11.1%. Όταν οι φακοί 

ευρίσκοντο 0 – 3 εκ. από την πρώτη προς απεικόνιση τοµή, η δόση στους φακούς από 
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αξονική σάρωση ήταν σηµαντικά χαµηλότερη (µέχρι και 11 φορές) από την αντίστοιχη 

δόση µε ελικοειδή σάρωση βήµατος 1. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι επί τοις εκατό διαφορές 

στην ενεργό δόση των ασθενών µεταξύ αξονικών και ελικοειδών σαρώσεων βήµατος =1, 

βρέθηκαν να είναι 8.1% έως 14.6%, όταν οι φακοί ευρίσκοντο εντός της περιοχής προς 

απεικόνιση. Όταν οι φακοί ευρίσκοντο 0 – 3 εκ. µακριά από την πρώτη προς απεικόνιση 

τοµή, οι αντίστοιχες διαφορές ήταν 8.7% έως 24%. Σε όλες τις περιπτώσεις οι αξονικές 

σαρώσεις κατέληγαν σε χαµηλότερη ενεργό δόση από τις αντίστοιχες ελικοειδείς 

σαρώσεις.  

Τα παραπάνω αποτελέσµατα καταδεικνύουν εµφανώς ότι η ακτινική 

επιβάρυνση των παιδιατρικών ασθενών που υποβάλλονται σε εξετάσεις κεφαλής µε Υ.Τ, 

είναι χαµηλότερη µε την χρησιµοποίηση αξονικών σαρώσεων αντί των αντίστοιχων 

ελικοειδών. Ένα επί πλέον πλεονέκτηµα της αξονικής σάρωσης στις εξετάσεις κεφαλής, 

είναι ότι επιτρέπεται η κλίση του gantry για να αποκλείσουµε τα µάτια από την 

πρωτογενή ακτινοβόλιση. Ο αποκλεισµός των µατιών από την ακτινοβολητέα περιοχή 

είναι ευκολότερο να επιτευχθεί µε την κλίση του gantry, παρά µε την κλίση της κεφαλής 

του ασθενούς.  Θα πρέπει όµως να τονίσουµε ότι ο χρόνος σάρωσης της ελικοειδούς 

τεχνικής είναι κατά πολύ συντοµότερος από αυτόν που απαιτείται για την αντίστοιχη 

αξονική σάρωση, πράγµα που µπορεί να µειώσει την αναγκαιότητα χρήσης αναισθησίας 

[56]. Ειδικότερα, µε τις τυπικές παραµέτρους σάρωσης που χρησιµοποιήσαµε σ΄αυτή τη 

µελέτη και για µία προς απεικόνιση περιοχή ίση µε 10 εκ., ο χρόνος σάρωσης είναι 4.4 

sec και 15.0 sec για ελικοειδή και αξονική σάρωση αντίστοιχα. 

Για τις ελικοειδείς σαρώσεις µε βήµα = 0.508, η κανονικοποιηµένη δόση στους 

φακούς βρέθηκε αυξηµένη σε σχέση µε αξονική και ελικοειδή σάρωση βήµατος = 1, για 

αποστάσεις φακών -1, 0, και 1 εκ. µακριά από την πρώτη προς απεικόνιση τοµή. Για το 

παραπάνω εύρος αποστάσεων, η κανονικοποιηµένη δόση των φακών για αξονικές 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
________________________________________________________________________ 

172 

σαρώσεις ήταν έως και 9.7 φορές χαµηλότερη από εκείνη των ελικοειδών σαρώσεων µε 

βήµα = 0.508. Όπως αναµενόταν, οι εκατοστιαίες διαφορές στην κανονικοποιηµένη δόση 

των φακών µεταξύ ελικοειδών σαρώσεων µε βήµα = 1 και βήµα = 0.508 ήταν έως και 

97%,  για το εύρος των αποστάσεων -1 έως 1 εκ. Πέραν της απόστασης του 1 εκ. η δόση 

στους φακούς είναι χαµηλότερη µε βήµα = 0.508 από αυτή µε βήµα =1. Αυτό µπορεί να 

αποδοθεί στην µικρότερη τιµή της υπερσάρωσης που υπάρχει για βήµα = 0.508. Για 

αποστάσεις των φακών 1 – 3 εκ. µακριά από το όριο της απεικονιστέας περιοχής, η 

κανονικοποιηµένη δόση των φακών για αξονικές σαρώσεις ήταν έως και 6.5 φορές 

χαµηλότερη από αυτή των ελικοειδών σαρώσεων µε βήµα = 0.508. Στην ίδια περιοχή των 

αποστάσεων, οι εκατοστιαίες διαφορές στην δόση των φακών απόσαρώσεις µε βήµα =1 

και βήµα = 0.508, ήταν έως και 86%. Πρέπει να σηµειωθεί όµως, ότι καθώς το βήµα της 

ελικοειδούς σάρωσης µειώνεται, αντιστοίχως η τιµή των mAs µειώνεται ποσοστιαία, για 

να κρατηθεί σταθερό το επίπεδο έκθεσης. 

  

Όσον αφορά την προστασία των φακών από την χρήση των ειδικών 

προστατευτικών επιθεµάτων από Βισµούθιο, κατά τις εξετάσεις κεφαλής µε Υ.Τ, 

βρέθηκε να είναι αξιόλογη όταν τα µάτια ευρίσκονται εντός του πεδίου ακτινοβόλισης, 

και ασήµαντη όταν τα µάτια είχαν αποκλειστεί από την πρωτογενή ακτινοβόλιση. Με 

δεδοµένο ότι η τοποθέτηση αυτών των προστατευτικών επιθεµάτων µπορεί καµιά φορά 

να είναι δυσάρεστη για νήπια ή µικρά παιδιά που πρόκειται να υποβληθούν σε Υ.Τ 

κεφαλής, η χρησιµοποίησή τους δεν δικαιολογείται όταν τα µάτια του ασθενούς 

ευρίσκονται εκτός της ακτινοβολητέας περιοχής. Εκτός αυτού, η περιοχή που πρόκειται 

να απεικονιστεί καθορίζεται από τον χειριστή πάνω στο τοπόγραµµα που λαµβάνεται 

πριν την σάρωση. Με δεδοµένο ότι η ανατοµική θέση της περιοχής που πρόκειται να 

απεικονιστεί φαίνεται πάνω στο τοπόγραµµα, µπορεί ο χειριστής να εντοπίσει την θέση 
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των µατιών και να ελέγξει κατά πόσον ευρίσκονται εντός ή εκτός της εκτιθέµενης 

περιοχής και να αποφασίσει για την χρησιµοποίηση ή όχι των ειδικών προστατευτικών 

για τα µάτια. 

Η µέγιστη ελάττωση δόσης στους φακούς παρατηρήθηκε για σαρώσεις Υ.Τ 

όπου η εκτιθέµενη περιοχή ήταν περίπου όση και αυτή που καλυπτόταν από το ελαστικό 

επίθεµα Βισµουθίου. Όπως αναµενόταν, το ποσοστό ελάττωσης της δόσης στους φακούς, 

ελαφρώς µειώνεται όταν η περιοχή σάρωσης επιµηκύνεται, και αυτό συµβαίνει λόγω της 

εσωτερικής σκέδασης. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 9.7  των αποτελεσµάτων, η εξάρτηση 

της ελάττωσης της δόσης στους φακούς σε σχέση µε την ηλικία του εξεταζόµενου, είναι 

ασήµαντη. Το εύρος της ελάττωσης της δόσης στους φακούς βρέθηκε µε την τεχνική 

Monte Carlo  να είναι 33.1% - 37.4%  και 31.4% - 34.7% για εξετάσεις Υ.Τ των 

οφθαλµικών κόγχων και ολοκλήρου της κεφαλής αντίστοιχα. Η µέση ελάττωση της 

δόσης στους φακούς που µετρήσαµε µε κρυστάλλους TLD ήταν 34% για ασθενείς που 

υποβλήθηκαν σε εξετάσεις Υ.Τ ολοκλήρου της κεφαλής και οφθαλµικών κόγχων. Αυτές 

οι τιµές είναι συγκρίσιµες µε τις τιµές που δίνει και ο κατασκευαστής (δηλ. 40%) όταν 

γίνεται χρήση των ειδικών αυτών ακτινοπροστατευτικών επιθεµάτων Βισµουθίου. 

 

10.4 ∆όση θυρεοειδούς από εξετάσεις Υ.Τ κεφαλής και λαιµού στα παιδιά.  

 
Με την µέθοδο Monte Carlo προσοµοιώσαµε τέσσερεις συνήθεις εξετάσεις Υ.Τ 

κεφαλής και λαιµού σε παιδιά. Με τον τρόπο αυτό υπολογίσαµε την δόση που λαµβάνει ο 

θυρεοειδής από εξετάσεις εγκεφάλου, παραρρινίων, έσω ωτός και λαιµού µε αξονική 

ή/και ελικοειδή σάρωση. Στο κεφάλαιο των αποτελεσµάτων παρουσιάσαµε σε γραφικές 

παραστάσεις την µεταβολή της κανονικοποιηµένης δόσης του θυρεοειδούς συναρτήσει 

της ηλικίας του εξεταζόµενου για κάθε εξέταση χωριστά. Με βάση αυτά τα δοσιµετρικά 

δεδοµένα µπορεί κάποιος να υπολογίσει την λαµβανόµενη δόση από τον θυρεοειδή για 
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εξετάσεις κεφαλής και λαιµού σε πολυτοµικά συστήµατα Υ.Τ,  λαµβάνοντας υπόψη την 

εξεταζόµενη περιοχή, την ηλικία του ασθενούς, και την µέθοδο σάρωσης [58]. 

Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων εγκεφάλου µας δείχνουν µια αυξηµένη δόση 

θυρεοειδούς από την ελικοειδή σάρωση σε σύγκριση µε την αξονική σάρωση. Η αύξηση 

αυτή στη δόση θυρεοειδούς στην ελικοειδή σάρωση µπορεί να αποδοθεί στην ύπαρξη της 

υπερσάρωσης και στη χαµηλή τιµή βήµατος κατά την ελικοειδή σάρωση. Είναι γνωστό, 

ότι το µέγεθος της υπερσάρωσης εξαρτάται από το χρησιµοποιούµενο εύρος δέσµης, το 

πάχος της τοµής ανασύστασης και το βήµα της ελικοειδούς σάρωσης [25]. 

Στις εξετάσεις έσω ωτός η δόση στο θυρεοειδή ήταν µειωµένη κατά 10% µε την 

ελικοειδή σάρωση, σε σχέση µε την αξονική σάρωση. Η µειωµένη αυτή δόση κατά την 

ελικοειδή σάρωση, έχει σχέση µε την τιµή του βήµατος που χρησιµοποιήθηκε. Εξετάσεις 

έσω ωτός µε αξονική σάρωση αποτελούν συνήθη πρακτική µε χαµηλό βήµα, 

συγκρινόµενες µε το βήµα που χρησιµοποιείται στις ελικοειδείς σαρώσεις. Η 

υπερσάρωση που υφίσταται στην ελικοειδή σάρωση για τις χρησιµοποιούµενες 

παραµέτρους της εξέτασης αυτής είναι πολύ µικρή, ίση µε 2 mm. Αυτή η περιορισµένη 

υπερσάρωση δεν µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την δόση που λαµβάνουν οι ιστοί οι 

ευρισκόµενοι εκτός περιοχής σάρωσης. 

Οι περισσότερες µελέτες που ασχολούνται µε τους κινδύνους εµφάνισης 

καρκίνου λόγω της ακτινοβολίας από παιδιατρικά πρωτόκολλα εξέτασης, δίνουν ένα 

συνολικό κίνδυνο εµφάνισης θανατηφόρου καρκίνου, βασισµένου στην λαµβανόµενη 

ενεργό δόση, και όχι θεωρώντας τον κίνδυνο από µεµονωµένα όργανα όπως είναι ο 

θυρεοειδής. Με βάση τις δόσεις που εκτιµήσαµε µε την προσοµοίωση των εξετάσεων 

αυτών, υπολογίσαµε τον επαγόµενο κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου του θυρεοειδούς . Έτσι,  

για τις εξετάσεις εγκεφάλου, έως και 65 παιδιά στο εκατοµµύριο µπορεί να πάθουν 

καρκίνου του θυρεοειδούς. Για τις εξετάσεις παραρρινίων και έσω ωτός, οι αντίστοιχοι 
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αριθµοί ασθενών είναι 36 και 8 στο εκατοµµύριο. Οι αριθµοί αυτοί είναι µικροί, αλλά όχι 

αµελητέοι. Στην περίπτωση όπου ο θυρεοειδής εκτίθεται πρωτογενώς όπως στην εξέταση 

του λαιµού,  ο αριθµός των παιδιών που κινδυνεύουν να πάθουν καρκίνο του θυρεοειδούς 

είναι έως και 390 στο εκατοµµύριο. Είναι γνωστό ότι όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις που 

γίνονται µε την χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών ενέχουν τον κίνδυνο καρκινογέννεσης, 

ο οποίος πρέπει να αντισταθµίζεται µε τα αναµενόµενα οφέλη στον ασθενή. Συνεπώς, για 

τους κινδύνους που υπολογίσαµε για τον θυρεοειδή, υποβαθµίζεται η σηµασία τους από 

τα εν δυνάµει οφέλη που θα προκύψουν από τις εξετάσεις κεφαλής και λαιµού, µόνο εάν 

αυτές οι εξετάσεις είναι πλήρως αιτιολογηµένες. 

    



 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   -   ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Στην παρούσα µελέτη:  

Α) Με την βοήθεια του κώδικα MCNP (4C2) έγινε η προσοµοίωση µε την τεχνική 

Monte Carlo του Υπολογιστικού Τοµογράφου SOMATOM Sensation 16 της Siemens. 

Για τον έλεγχο της ορθότητας της προσοµοίωσης, µετρήσαµε το CTDI µε τον κατάλληλο 

θάλαµο ιονισµού για διάφορες δέσµες και σε διαφορετικά οµοιώµατα και τα 

αποτελέσµατα συγκρίθηκαν µε τα αντίστοιχα που παρήχθησαν µε την τεχνική Monte 

Carlo. Ανάλογη διαδικασία ακολουθήθηκε και µε το προφίλ της παραγόµενης δέσµης 

από τον Υπολογιστικό Τοµογράφο. Το παραγόµενο προφίλ της δέσµης µετρήθηκε µε 

κρυστάλλους θερµοφωταύγειας (TLD) για αξονική και ελικοειδή σάρωση όπου η 

παρουσία της υπερσάρωσης είναι καθοριστικής σηµασίας. Τα προφίλ που προέκυψαν, 

συγκρίθηκαν µε τα προφίλ που εξήχθησαν από την Monte Carlo προσοµοίωση του 

συστήµατος. Και στις δύο περιπτώσεις, η σύγκριση των αποτελεσµάτων των δύο 

µεθόδων ήταν αρκετά ικανοποιητική. 

Β) Μετά τον έλεγχο της προσοµοίωσης του συστήµατος της Υ.Τ, προχωρήσαµε 

στην προσοµοίωση εξετάσεων που πραγµατοποιούνται σε παιδιατρικούς ασθενείς. Με 

την βοήθεια µαθηµατικών ανθρωπόµορφων οµοιωµάτων παιδιατρικών ασθενών που 

αντιπροσωπεύουν ηλικίες νεογέννητου, 1, 5, 10 και 15 ετών, προσοµοιάσαµε τυπικές 

εξετάσεις στον Υ.Τ  για κεφαλή – λαιµό, θώρακα, άνω – κάτω κοιλίας και κορµού, για 

όλες τις παραπάνω ηλικίες. Εξετάσαµε πως µεταβάλλεται η ενεργός δόση που λαµβάνουν 

τα παιδιά από τις εξετάσεις αυτές, σε σχέση µε την µέθοδο σάρωσης που εφαρµόζεται. 

Ακόµη, εξετάσαµε πως µεταβάλλεται η απορροφούµενη ενεργός δόση των παιδιών σε 

σχέση µε την ηλικία και το γένος αυτών. 
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Τα αποτελέσµατα που εξήχθησαν για αξονικές και ελικοειδείς σαρώσεις όλων 

των εξετάσεων και για όλες τις ηλικίες, δείχνουν ότι υπάρχει µια ισχυρή εξάρτηση των 

αποτελεσµάτων από την µέθοδο σάρωσης, όπως επίσης και από το φύλλο και την ηλικία 

των εξεταζόµενων. Η ενεργός δόση που προκύπτει από τις εξετάσεις µε αξονική σάρωση 

είναι πάντοτε χαµηλότερη από την αντίστοιχη ενεργό δόση των ελικοειδών σαρώσεων. 

Αυτό µπορεί να αποδοθεί στην επιπλέον έκθεση ιστών κατά την ελικοειδή σάρωση που 

εκτείνονται πέραν των ορίων της περιοχής που πρόκειται να απεικονιστεί. Γενικώς, η 

ενεργός δόση στους άρρενες  ήταν σε όλες τις περιπτώσεις χαµηλότερη σε σχέση µε αυτή 

των θηλέων, εκτός κάποιων εξετάσεων άνω – κάτω κοιλίας όπου ήταν µεγαλύτερη η 

ενεργός δόση των αρένων ασθενών.  

Γνωστής ούσης της αυξηµένης ακτινοευαισθησίας των παιδιών έναντι των 

ενηλίκων, και της αυξηµένης ενεργού δόσης που παρουσιάζεται κατά τις ελικοειδείς 

σαρώσεις, η επιλογή των παραµέτρων και της µεθόδου σάρωσης πρέπει να είναι απόλυτα 

αιτιολογηµένη. Η ελικοειδής σάρωση, παρά τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει, 

παρουσιάζει µια αυξηµένη ακτινική επιβάρυνση στα παιδιά και πρέπει να δίδεται 

προτεραιότητα  στην αξονική σάρωση, εκτός και αν υπάρχουν κλινικές απαιτήσεις για το 

αντίθετο. Αλλά εάν επιλέξουµε τελικώς την ελικοειδή σάρωση, τότε µε τον κατάλληλο 

συνδυασµό των παραµέτρων εύρους δέσµης, πάχος ανασυσταθείσας τοµής και βήµατος 

έλικας, µπορούµε να πετύχουµε το µικρότερο δυνατό µέγεθος υπερσάρωσης, που αυτό 

τελικώς επηρεάζει και την αύξηση της ενεργού δόσης. 

Γ) Με την προσοµοίωση συγκεκριµένων πρωτοκόλλων εξετάσεων κεφαλής, 

µπορέσαµε να εκτιµήσουµε την δόση που λαµβάνουν οι  φακοί των µατιών στις 

εξετάσεις εγκεφάλου, και πώς η δόση αυτή εξαρτάται από την µέθοδο σάρωσης και τον 

ορισµό των ορίων της προς εξέτασης περιοχής. Όταν οι φακοί ευρίσκονται έξω αλλά 

πλησίον του ορίου της εξεταζόµενης περιοχής (0 έως 3 εκ.), τότε η διαφορά στην δόση 
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που λαµβάνουν οι φακοί µεταξύ αξονικής και ελικοειδούς σάρωσης είναι αρκετά 

σηµαντική. Μπορεί να φτάσει µέχρι και 11 φορές περισσότερη η δόση στους φακούς για 

την ελικοειδή σάρωση σε σχέση µε την αντίστοιχη δόση για την αξονική σάρωση. Η 

αυξηµένη αυτή δόση των φακών αλλά και η αύξηση της ενεργού δόσης των ασθενών που 

εκτιµήσαµε ότι είναι συνδεδεµένη µε την ελικοειδή σάρωση, µας οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι η αξονική σάρωση πρέπει να έχει προτεραιότητα στις επιλογές µας, 

εκτός εάν υπάρχουν κλινικές ενδείξεις που να µας υποχρεώνουν για την χρησιµοποίηση 

της ελικοειδούς τεχνικής. 

Με την προσοµοίωση συγκεκριµένων εξετάσεων κεφαλής, µπορέσαµε και 

εκτιµήσαµε την αποτελεσµατικότητα ειδικών ακτινοπροστατευτικών επιθεµάτων από 

Βισµούθιο, που χρησιµοποιούνται για την µείωση της δόσης που λαµβάνουν οι φακοί 

των µατιών κατά τις εξετάσεις αυτές. Η µείωση αυτή της δόσης στους φακούς µπορεί να 

φτάσει έως και 37.4% για εξέταση των οφθαλµικών κόγχων. Ένα άλλο σηµαντικό 

στοιχείο των αποτελεσµάτων µας στο θέµα αυτό είναι ότι όταν τα µάτια των ασθενών 

αποκλείονται από την περιοχή που εκτίθεται πρωτογενώς (πχ κλίση της κεφαλής), τότε 

δεν υπάρχει λόγος χρησιµοποίησης των ειδικών αυτών ακτινοπροστατευτικών 

επιθεµάτων γιατί η προσφερόµενη προστασία είναι ασήµαντη. 

∆) Η εκτίµηση της δόσης που λαµβάνει ο θυρεοειδής αδένας από συγκεκριµένες 

εξετάσεις κεφαλής και λαιµού και ο επαγόµενος κίνδυνος εµφάνισης καρκίνου του 

θυρεοειδούς στα παιδιά από αυτές τις εξετάσεις, ήταν το επόµενο αποτέλεσµα αυτής της 

προσοµοίωσης των εξετάσεων παιδιατρικών σθενών στην Υ.Τ. Όταν ο θυρεοειδής 

αδένας εκτίθεται στην πρωτογενή ακτινοβολία (εξέταση λαιµού), τότε ο επαγόµενος 

κίνδυνος εµφάνισης καρκίνου είναι αυξηµένος (έως και 390Χ10-6). Για εξετάσεις όπου ο 

θυρεοειδής λαµβάνει µόνο σκεδαζόµενη ακτινοβολία (εγκεφάλου, παραρρινίων και έσω 

ωτός), ο επαγόµενος κίνδυνος είναι µικρότερος αλλά όχι ασήµαντος (έως και 65Χ10-6). 
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Από τα κανονικοποιηµένα αποτελέσµατα που παρήχθησαν από την µοντελοποίησή τους 

µπορεί κανείς να υπολογίσει τον επαγόµενο κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου του 

θυρεοειδούς, για τις συνήθεις παιδιατρικές εξετάσεις Υ.Τ κεφαλής και λαιµού. 

Σαν επίλογο µπορούµε µε σιγουριά να ισχυριστούµε ότι εκτός από τα 

αποτελέσµατα αυτής της µελέτης, το µεγαλύτερο όφελος είναι η αποκτηθείσα 

τεχνογνωσία και η δυνατότητα που έχουµε πλέον µε την τεχνική Monte Carlo να 

προσοµοιάζουµε τις εξετάσεις που γίνονται στον Υπολογιστικό Τοµογράφο. Η 

δυνατότητα αυτή µπορεί να µας δίνει απαντήσεις σε πολλά ερωτήµατα που καµιά άλλη 

δοσιµετρική µέθοδος δεν µπορεί να µας δώσει, για οποιοδήποτε πρωτόκολλο εξέτασης 

στον Υπολογιστικό Τοµογράφο. 
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