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ΕΙΣΑΓΩΓΗ                            -----------------------------------------------
- 

 

H Επεµβατική Ακτινολογία είναι ο κλάδος εκείνος της Ακτινολογίας που 

ασχολείται  µε απεικονιστικά καθοδηγούµενες τεχνικές που στοχεύουν στη διάγνωση και 

θεραπεία αγγειακών ή άλλων παθήσεων του σώµατος. Ο κύριος στόχος της επεµβατικής 

ακτινολογίας είναι να επιτευχθεί θεραπευτική λύση µε τους λιγότερους δυνατούς 

κινδύνους και επιπλοκές και µε τη συντοµότερη δυνατή µετά-επεµβατική φάση 

ανάρρωσης, αντικαθιστώντας έτσι µια ανοιχτή χειρουργική επέµβαση.  

Όµως, οι περισσότερες σύνθετες επεµβατικές πράξεις, οι οποίες εκτελούνται µε 

ακτινοσκοπική καθοδήγηση, κατατάσσονται στις ειδικές ιατρικές διαδικασίες κατά τις 

οποίες µπορούν να παρουσιαστούν πολύ υψηλές δόσεις ακτινοβολίας στους ασθενείς και 

το προσωπικό λόγω των αυξηµένων χρόνων ακτινοσκόπησης και πολλαπλών λήψεων 

ακτινο-κινηµατογράφησης. Η ακτινοπροστασία στην επεµβατική ακτινολογία έχει 

ευαισθητοποιήσει διεθνείς οργανισµούς και επιτροπές, όπως τη ∆ιεθνή Επιτροπή 

Ακτινοπροστασίας (ICRP) τον Οργανισµό τροφίµων και φαρµάκων των ΗΠΑ (FDA), τη 

∆ιεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC), τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας και την 

Eυρατόµ (Euratom), οι οποίοι µε τη σειρά τους όρισαν κανόνες ασφαλείας για την 

προστασία της υγείας κατά την έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες για ιατρικούς 

σκοπούς. Ειδικότερα, η οδηγία 97/43 της Euratom επιβάλλει καθορισµό δόσεων 

αναφοράς από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε επεµβατική ιατρική 

πράξη που σχετίζεται µε χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας.  

Ο κύριος  στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η ανάπτυξη µιας υπολογιστικής 

µεθόδου εκτίµησης της δόσης ασθενών από ακτινοσκοπικά καθοδηγούµενες επεµβατικές 

εξετάσεις, µε την εφαρµογή τεχνικών Monte Carlo και η εφαρµογή της µεθόδου αυτής 
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για τον υπολογισµό κανονικοποιηµένων δόσεων οργάνων και ενεργών δόσεων σε 

ακτινοσκοπικά καθοδηγούµενες επεµβατικές πράξεις. Η πρωτοτυπία της παρούσας 

διατριβής έγκειται στο γεγονός ότι δεν συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία 

κανονικοποιηµένες δόσεις για συγκεκριµένες ακτινοσκοπικά καθοδηγούµενες 

επεµβατικές εξετάσεις. Ο καθορισµός συντελεστών µετατροπής για προβολές που 

χρησιµοποιούνται σε ακτινοσκοπικές διαδικασίες αποτελεί σηµαντικό εργαλείο στα χέρια 

των Φυσικών Ιατρικής και Επεµβατικών Ακτινολόγων, οι οποίοι µπορούν να 

υπολογίζουν την ενεργό δόση και τον ακτινικό κίνδυνο του ασθενούς 

πολλαπλασιάζοντας το γινόµενο δόσης-εµβαδού (DAP) για κάθε εξέταση µε ένα µόνο 

αριθµητικό παράγοντα. 

Στο Γενικό µέρος της παρούσας µελέτης περιγράφονται οι γενικές φυσικές αρχές 

απεικόνισης µε χρήση ακτίνων-Χ στην ακτινοδιαγνωστική και την επεµβατική 

ακτινολογία. Επίσης, αναπτύσσονται έννοιες ραδιοβιολογίας και ακτινοπροστασίας, 

αρχές δοσιµετρίας θερµοφωταύγειας και στοιχεία για τις επεµβατικές εξετάσεις που 

προσοµοιώθηκαν. Επίσης, περιγράφεται συνοπτικά ο ποιοτικός έλεγχος – λειτουργικός  

και απεικονιστικός – του ψηφιακού αγγειογραφικού συστήµατος που χρησιµοποιήθηκε. 

Τέλος, δίνεται µια γενική περιγραφή των υπολογιστικών τεχνικών Monte Carlo και των 

χρήσεων τους. 

Στο Ειδικό µέρος, γίνεται η περιγραφή του εξοπλισµού και του λογισµικού που 

χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη µεθόδου εκτίµησης της δόσης ασθενών από 

ακτινοσκοπικά καθοδηγούµενες επεµβατικές εξετάσεις, µε την εφαρµογή υπολογιστικών 

τεχνικών Monte Carlo. Χρησιµοποιήθηκε ο κώδικας µεταφοράς ΜCNP, ο οποίος µπορεί 

να προσοµοιώσει τη διάδοση φωτονίων, νετρονίων και ηλεκτρονίων σε τριδιάστατη 

γεωµετρία. Για διάφορες συνθήκες ακτινοβόλησης, εκτιµήθηκαν υπολογιστικά οι δόσεις 
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που απορροφούνται από συγκεκριµένα όργανα κατά τη διάρκεια ακτινογραφικών και 

ακτινοσκοπικών εξετάσεων. Ακολούθησε ο υπολογισµός κανονικοποιηµένων ενεργών 

δόσεων και ο καθορισµός συντελεστών µετατροπής για κάθε προβολή. Τα αποτελέσµατα 

αυτά συγκρίθηκαν µε τις δόσεις που µετρήθηκαν σε ανθρωποµορφικά οµοιώµατα µε 

δοσιµετρία κρυστάλλων θερµοφωταύγειας (TLD), η οποία αποτελεί µια αναγνωρισµένη 

µέθοδο µέτρησης της δόσης. Σε κάθε περίπτωση υπολογίζονται και παρουσιάζονται οι 

ακτινικοί κίνδυνοι για τους ασθενείς, σε σχέση µε την συγκεκριµένη επεµβατική τεχνική 

και τον τρόπο εφαρµογής σε οµάδες ασθενών. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται µέθοδοι 

µετρήσεων δόσεων για την επαγγελµατική έκθεση επεµβατιστών και βοηθητικού 

προσωπικού, µε χρήση οργάνων αλλά και µε µεθόδους Monte Carlo, κατά την διάρκεια 

ακτινοσκοπικά καθοδηγούµενων επεµβατικών πράξεων. Η µέθοδος αν και εφαρµόστηκε 

σε συγκεκριµένο είδος επεµβατικών τεχνικών, µπορεί να εφαρµοστεί σε όλες τις 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ  ΥΛΗΣ  – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ   

 
 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στο τέλος του προηγούµενου αιώνα µία µεγάλη ανακάλυψη δίνει νέα διάσταση 

στη διαγνωστική ιατρική. Πρόκειται για την ανακάλυψη των ακτίνων-Χ από τον Röntgen 

το 1895. Στα πρώτα πειράµατα του ο Röntgen παρατήρησε ότι αυτές οι ακτίνες 

µπορούσαν να περάσουν κάθετα µέσα από το χέρι του και να απεικονίζονται οι “σκιές” 

των oστών του πάνω σε φθορίζουσα οθόνη. Tα πρώτα συµπεράσµατα για τις ακτίνες-Χ 

ήταν ότι αυτές ήταν διεισδυτικές και ικανές να διαπεράσουν αδιαφανή και συµπαγή 

υλικά, ήταν αόρατες στο ανθρώπινο µάτι, µπορούσαν να είναι αιτία να φθορίζουν 

διάφορα υλικά και να αµαυρώνουν φωτογραφικά φιλµ [1]. 

Στην κλασική ακτινολογία, η τρισδιάστατη ανθρώπινη ανατοµία προβάλλεται 

και καταγράφεται σαν εικόνα δύο διαστάσεων σε ακτινολογικό φιλµ µε χρήση δέσµης 

ακτίνων-Χ, ενέργειας 50 έως 150 keV. Ο βαθµός απορρόφησης ή σκέδασης  από το 

ανθρώπινο σώµα εξαρτάται κυρίως από την ενέργεια της δέσµης, τον ατοµικό αριθµό και 

την πυκνότητα των βιολογικών ιστών [2]. Στις ενέργειες που χρησιµοποιούνται στην 

διαγνωστική ακτινοβολία, η απορρόφηση των ακτίνων-Χ οφείλεται κυρίως στο 

φωτοηλεκτρικό φαινόµενο, ενώ η σκέδαση τους οφείλεται στο φαινόµενο Compton. Στο 

κεφάλαιο αυτό θα αναπτύξουµε σύντοµα αυτούς τους µηχανισµούς αλληλεπίδρασης της 

ύλης µε την ακτινοβολία. 
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1.2 ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ  ΜΕΣΩ  ΤΗΣ  ΥΛΗΣ   
 

Όταν ακτινοβολία Χ ή γάµµα  προσκρούει επάνω σε ένα υλικό, υπάρχουν τρεις 

πιθανές εκβάσεις: το φωτόνιο µπορεί (α) να απορροφηθεί (δηλ. να µεταφέρει την 

ενέργειά του στα άτοµα του υλικού-στόχου) κατά τη διάρκεια µιας ή περισσοτέρων 

αλληλεπιδράσεων (β) να σκεδαστεί κατά τη διάρκεια µιας ή περισσότερων 

αλληλεπιδράσεων ή  (γ) να διαπεράσει το υλικό χωρίς καµία αλληλεπίδραση [3].  

Η εξασθένιση αριθµού φωτονίων που διαδίδεται σε ένα µέσο εξαρτάται από τον 

αρχικό αριθµό των φωτονίων Io (φωτόνια/cm2sec), εάν όλα τα φωτόνια κατέχουν την ίδια 

ενέργεια και τα φωτόνια εξασθενούν υπό όρους καλής γεωµετρίας (δηλαδή η δέσµη είναι 

στενή και δεν περιέχει κανένα διεσπαρµένο φωτόνιο), σύµφωνα µε την σχέση: 

x
oeII µ−=                                                                                                          (εξίσ. 1.1) 

όπου µ=µ(x) είναι ο ολικός γραµµικός συντελεστής εξασθένησης του υλικού για τα 

φωτόνια [4]. Ο συντελεστής µ εξαρτάται από την ενέργεια των φωτονίων καθώς και από 

την ατοµική σύνθεση του υλικού, κατά µήκος της διαδροµής x [4]. Ο ολικός  γραµµικός 

συντελεστής εξασθένησης είναι το άθροισµα των συντελεστών εξασθένησης που 

αντιστοιχούν σε κάθε µηχανισµό αλληλεπίδρασης των ακτινών-Χ µε την ύλη: 

  

πκστωµ ++++=                                                                                               (εξίσ. 1.2) 

Οι συντελεστές ω, τ, σ, κ και π αναπαριστούν τους γραµµικούς συντελεστές 

απορρόφησης λόγω σκέδασης Rayleigh, φωτοηλεκτρικού φαινοµένου, σκέδασης 

Compton, δίδυµης γένεσης και φωτοδιάσπασης αντίστοιχα. Στη διαγνωστική ακτινολογία  

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

φωτοηλεκτρικού φαινοµένου και της σκέδασης Compton [4]. Τέλος, το µέγεθος µ/ρ, 
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όπου ρ η πυκνότητα του υλικού, είναι γνωστό ως ο ολικός µαζικός συντελεστής 

εξασθένησης. Εξαρτάται από το υλικό και από την ενέργεια των φωτονίων και έχει 

µονάδα το cm2/gr. 

Οι µαζικοί συντελεστές εξασθένησης τ/ρ, σ/ρ κλπ, και ο ολικός µαζικός 

συντελεστής εξασθένησης µ/ρ εκφράζουν την ανά µονάδα επιφανειακής πυκνότητας 

πιθανότητα, να µεταβληθεί η ενέργεια ή και η πορεία ενός φωτονίου µε κάποιο 

µηχανισµό αλληλεπίδρασης. Αυτοί οι συντελεστές όµως δεν δίνουν πληροφορία για τη 

µεταφερόµενη ενέργεια στην ύλη, εξαιτίας των αλληλεπιδράσεων. Την πληροφορία αυτή 

παρέχει ο µαζικός συντελεστής µεταφοράς ενέργειας µtr/ρ ο οποίος ορίζεται σαν το ανά 

µονάδα επιφανειακής πυκνότητας µεταφερόµενο στην ύλη κλάσµα της ενέργειας του 

φωτονίου, µε τη µορφή κινητικής ενέργειας των φορτισµένων σωµατιδίων (κυρίως 

ηλεκτρονίων) τα οποία δηµιουργούνται κατά τις αλληλεπιδράσεις [5]. Στην ενέργεια 

αυτή δεν συµπεριλαµβάνονται τα κλάσµατα εκπεµπόµενης ενέργειας κατά το 

φωτοηλεκτρικό φαινόµενο (χαρακτηριστικές ακτίνες Χ), κατά το φαινόµενο Compton 

(σκεδαζόµενο φωτόνιο) και το κλάσµα της ενέργειας που αντιστοιχεί στα δύο φωτόνια 

εξαΰλωσης. Εποµένως ο συντελεστής ο οποίος χρησιµοποιείται στον προσδιορισµό της 

απορροφούµενης ενέργειας για την οποία θα συζητήσουµε στο επόµενο κεφάλαιο, είναι ο 

µαζικός συντελεστής απορροφούµενης ενέργειας µen/ρ, ο οποίος εκφράζει το ανά µονάδα 

επιφανειακής πυκνότητας πραγµατικά απορροφούµενο τοπικά κλάσµα της ενέργειας του 

φωτονίου [6]. 
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1.3 ΣΚΕ∆ΑΣΗ  RAYLEIGH 
 

Τα φωτόνια σκεδάζονται µε αµελητέα απώλεια ενέργειας σύµφωνα µε τη 

διαδικασία της σκέδασης Rayleigh. Η σκέδαση Rayleigh αναφέρεται µερικές φορές και 

ως κλασσική διασπορά επειδή η αλληλεπίδραση µπορεί να περιγραφεί πλήρως µε τις 

µεθόδους κλασσικής φυσικής [4]. Η κλασσική περιγραφή υποθέτει ότι ένα φωτόνιο 

αλληλεπιδρά µε τα ηλεκτρόνια από ένα άτοµο ως οµάδα παρά µε ένα ενιαίο ηλεκτρόνιο 

µέσα στο άτοµο. Συνήθως το φωτόνιο σκεδάζεται περίπου στην ίδια κατεύθυνση µε το 

προσπίπτων φωτόνιο.  

 

Εικόνα 1. 1: Σκέδαση Rayleigh. To σκεδαζόµενο φωτόνιο εκπέµπεται µε το ίδιο περίπου µήκος κύµατος 

και περίπου την ίδια ενέργεια. Η κατεύθυνση των σκεδαζόµενων φωτονίων συµπίπτει σχεδόν µε αυτή του 

προσπίπτοντος φωτονίου. Κ, L και Μ οι πρώτες 3 ηλεκτρονικές στοιβάδες του ατόµου. 

 
 

Αν και φωτόνια µε ενέργειες µέχρι 150 έως 200 keV µπορούν να σκεδαστούν µε 

σκέδαση Rayleigh σε µέσα µε υψηλό ατοµικό αριθµό, αυτή η αλληλεπίδραση είναι 

σηµαντική σε ιστούς µόνο για τα χαµηλής ενέργειας  φωτόνια. Έτσι, η σκέδαση Rayleigh 

πολλές φορές µειώνει την ανάλυση σαρώσεων που λαµβάνονται µε χαµηλής ενέργειας 

ραδιονουκλίδια (π.χ. 125I) που χρησιµοποιούνται στην πυρηνική ιατρική [3].  
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1.4 ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
 

Της αρχές του 20ου αιώνα ήταν γνωστό πειραµατικά πως, όταν το ορατό ή το 

υπεριώδες φως προσπέσει πάνω σε µια µεταλλική επιφάνεια (νατρίου), εκπέµπονται 

φωτοηλεκτρόνια από την επιφάνεια [7-9]. Το φαινόµενο δεν προκαλούσε έκπληξη γιατί 

οι φυσικοί ήξεραν, ότι το ηλεκτρικό πεδίο της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας θα 

µπορούσε να εξασκήσει δύναµη πάνω στα ηλεκτρόνια της µεταλλικής επιφάνειας κι έτσι 

µερικά από αυτά µπορούν να ξεφύγουν από το µέταλλο. Όµως, υπολογίζοντας την 

κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων διαπίστωσαν ότι ήταν ανεξάρτητη από την ένταση 

της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, αλλά ήταν ανάλογη µε την συχνότητα της 

ακτινοβολίας. Πίστευαν ότι αυξάνοντας την ένταση, δηλαδή το πλάτος του ηλεκτρικού 

πεδίου της ακτινοβολίας, τα φωτοηλεκτρόνια θα επιταχύνονταν σε µεγαλύτερες 

ταχύτητες και θα ξέφευγαν από το µέταλλο. Αλλά σήµερα γνωρίζουµε ότι αν αυξήσουµε 

την ένταση του φωτός, αυτό που στην πραγµατικότητα κάνουµε είναι να αυξήσουµε τον 

αριθµό των φωτονίων ανά µονάδα χρόνου που εκπέµπονται  από τη πηγή, αλλά όχι και 

την ενέργεια της. Τα πειράµατα αυτά είχαν επιβεβαιωθεί πριν από το 1905 από φυσικούς 

όπως ο P. Lenard [7]. Αλλά ακριβείς µετρήσεις της σχέσης µεταξύ της συχνότητας και 

της κινητικής ενέργειας των φωτοηλεκτρονίων που εκπέµπονται, έγιναν το 1916 από τον 

R.Millikan [7]. Tο 1905 ο Einstein πρότεινε µια διαφορετική εξήγηση του φαινοµένου 

βασισµένη στη θεωρία του Planck για τα κβάντα φωτός. Η ενέργεια του κβάντου  E=hf 

µπορεί να µεταφερθεί στο ηλεκτρόνιο, ενώ αυτό βρίσκεται ακόµη µέσα στο µέταλλο. Αν  

EB είναι το έργο εξαγωγής για την αποµάκρυνση του ηλεκτρονίου από το µέταλλο,  τότε 

η κινητική του ενέργεια µόλις αποσπασθεί είναι: 

Bk EhfE −=    ,                                                                                                     (εξίσ. 1.3) 
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όπου hf η ενέργεια του φωτονίου και EB το έργο εξαγωγής του ηλεκτρονίου από το υλικό 

[7].  

 

Εικόνα 1. 2: Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο. Φωτόνιο ενέργειας 100 keV αλληλεπιδρά µε φωτοηλεκτρική 
απορρόφηση µε ένα άτοµο ιωδίου. Ένα ηλεκτρόνιο από την Κ-στοιβάδα εκτοξεύεται µε κινητική ενέργεια 
τη διαφορά µεταξύ της αρχικής ενέργειας του φωτονίου και της ενέργειας σύνδεσης της στοιβάδας Κ. Το 
κενό που δηµιουργείται καταλαµβάνεται από µεταβάσεις ηλεκτρονίων από ανώτερες στοιβάδες και 
χαρακτηρίζεται από  εκποµπή χαρακτηριστικών ακτίνων-Χ. 
 
 

Η ποσότητα EB είναι ανεξάρτητη της συχνότητας και χαρακτηριστική σταθερά 

του υλικού. Η παραπάνω εξίσωση είναι η περίφηµη φωτοηλεκτρική εξίσωση του Einstein 

[9]. Η κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων που φεύγουν από το µέταλλο είναι ανάλογη 

της συχνότητας αλλά ανεξάρτητη της έντασης. Έτσι ο Einstein µπόρεσε να εξηγήσει ένα 

φαινόµενο που η κλασσική φυσική, µε την θεωρία του Maxwell, αδυνατούσε να 

ερµηνεύσει. 

Η µέση ενέργεια συνδέσεων είναι µόνο 0.5 keV για τα ηλεκτρόνια Κ στο 

µαλακό ιστό. Συνεπώς, ένα φωτοηλεκτρόνιο που εκτινάσσεται από τη Κ-στοιβάδα ενός 

ατόµου στον ιστό κατέχει µια κινητική ενέργεια περίπου 0.5 keV λιγότερο από την 

ενέργεια του προσπίπτοντος φωτονίου. Τα φωτοηλεκτρόνια που απελευθερώνονται ως 

αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης χαµηλής ενέργειας φωτονίων εκπέµπονται σε γωνίες 
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σύµφωνες στην κίνηση των προσπίπτοντων φωτονίων. Όσο αυξάνει η ενέργεια η µέση 

γωνία µεταξύ των προσπίπτοντων φωτονίων και των απελευθερωµένων 

φωτοηλεκτρονίων µειώνεται. Ένα ηλεκτρόνιο που εκτινάσσεται από µια εσωτερική 

στοιβάδα αφήνει ένα κενό που συµπληρώνεται αµέσως από ένα ηλεκτρόνιο που 

βρίσκεται σε µεγαλύτερο ενεργειακό επίπεδο. Έτσι, παράγονται  χαρακτηριστικά 

φωτόνια και ηλεκτρόνια Auger µε ενέργειες που όταν προστίθεται ισοδυναµούν µε τη 

ενέργεια σύνδεσης του φωτοηλεκτρονίου [9]. Χαρακτηριστικά φωτόνια και ηλεκτρόνια 

Auger που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια των φωτοηλεκτρικών αλληλεπιδράσεων 

σε  ιστό έχουν ενέργειες λιγότερο από 0.5 keV [9].  

Η πιθανότητα της φωτοηλεκτρικής αλληλεπίδρασης µειώνεται γρήγορα καθώς η 

ενέργεια του φωτονίου αυξάνεται. Γενικά, ο µαζικός συντελεστής εξασθένησης τ/ρ για τη 

φωτοηλεκτρική απορρόφηση µεταβάλεται ως προς τον αντίστροφο κύβο της ενέργειας 

του αρχικού φωτονίου. 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. 

Ο σχηµατισµός της ακτινοδιαγνωστικής εικόνας οφείλεται στη διαφορά 

πυκνότητας και ατοµικού αριθµού ανάµεσα στους διάφορους ιστούς [6]. 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 που έχουν µεγαλύτερο ατοµικό αριθµό και πυκνότητα από ότι ο µαλακός ιστός 

απορροφούν εντονότερα τα φωτόνια της δέσµης, µε αποτέλεσµα να απεικονίζονται στο 

φιλµ ως περιοχές µειωµένης αµαύρωσης (δηµιουργούν «λευκή σκιά»), ενώ οι µαλακοί 
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ιστοί απεικονίζονται ως περιοχές αυξηµένης αµαύρωσης [6]. Στην ακτινοδιάγνωση, η 

χρήση δέσµης φωτονίων µε ενέργεια όπου επικρατεί το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο, θα 

οδηγούσε σε απορρόφηση ανεπιθύµητα υψηλής δόσης από τον εξεταζόµενο.  

 

1.5 ΣΚΕ∆ΑΣΗ  COMPTON 
 

Ο Einstein το 1919 κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ένα φωτόνιο µεταδίδεται προς 

µια κατεύθυνση (αντίθετα µε ένα σφαιρικό κύµα) και ότι έχει ενέργεια Ε=hf και 

µεταφέρει ορµή p=E/c. Όµως στις αρχές της δεκαετίας του '20, η σωµατιδιακή φύση του 

φωτός, που δείχθηκε µε τη βοήθεια του φωτοηλεκτρικού φαινοµένου, ήταν ακόµη σε 

αµφισβήτηση. Το 1923 ο Αµερικανός Arthur Compton και ανεξάρτητα από αυτόν, ο 

Peter Debye, προχώρησαν ένα βήµα πιο πέρα από τον Einstein. Ερµήνευσαν τη σκέδαση 

των ακτίνων-Χ (φωτονίων µικρού µήκους κύµατος) από ηλεκτρόνια, θεωρώντας ότι τα 

φωτόνια έχουν ενέργεια και ορµή σύµφωνα µε το συµπέρασµα του Einstein [9]. Ήδη από 

το 1922 ο Compton είχε δείξει ότι η Κλασσική Φυσική δεν επαρκούσε να ερµηνεύσει τη 

σκέδαση των ακτίνων-Χ.   

Σύµφωνα µε την Κλασσική Θεωρία, όταν ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία 

συχνότητας fo (σε µορφή κύµατος όπως δέχεται η κλασσική θεωρία) προσπίπτει σε ένα 

ελεύθερο ηλεκτρόνιο, τότε αυτό θα ταλαντωθεί µε την ίδια συχνότητα vo του ηλεκτρικού 

πεδίου της Η/Μ ακτινοβολίας. Γνωρίζουµε όµως ότι ένα φορτίο που ταλαντώνεται 

αρµονικά εκπέµπει ακτινοβολία συχνότητας fo, ίσης µε την συχνότητα ταλάντωσης του 

ηλεκτρονίου. Έτσι η δευτερογενής ακτινοβολία που θα προέκυπτε κατά τη πρόσπτωση 

µιας ακτινοβολίας σε ελεύθερα ηλεκτρόνια, θα έπρεπε να είχε την ίδια συχνότητα fo µε 
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την πρωτογενή. Τέλος, το µήκος κύµατος της σκεδαζόµενης ακτινοβολίας θα εξαρτόταν 

από τον χρόνο έκθεσης του δείγµατος στην προσπίπτουσα ακτινοβολία και από την 

έντασή της.  

Αυτή όµως η εικόνα της Κλασσικής Φυσικής δεν ανταποκρινόταν στην εικόνα 

που παρατηρούσε ο Compton. Στα πειράµατα του όταν ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα 

συχνότητας fo “χτυπάει” ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο, τότε η δευτερογενής ακτινοβολία είχε 

συχνότητα f<fo. Επίσης οι πειραµατικές µετρήσεις του Compton έδειχναν ότι η µεταβολή 

του µήκους κύµατος ∆λ των σκεδαζόµενων κατά µία ορισµένη γωνία ακτίνων, 

εξαρτιόταν µόνον από τη γωνία σκέδασης φ [9]. 

 

Εικόνα 1. 3: Mηχανισµός σκέδασης Compton.  
Ο Arthur Compton παρατήρησε τη σκέδαση των ακτίνων-Χ από τα ηλεκτρόνια 

σε έναν στόχο άνθρακα και βρήκε ότι οι  σκεδαζόµενες ακτίνες-X είχαν ένα µεγαλύτερο 

µήκος κύµατος από το µήκος της προσπίπτουσας ακτίνας πάνω στο στόχο. Η µεταβολή 

του µήκους κύµατος είναι ανάλογη µε τη γωνία σκέδασης φ, σύµφωνα µε την εξίσωση 

του φαινοµένου Compton: 
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Η ενεργός διατοµή Compton για ένα ηλεκτρόνιο όταν 0→x , είναι: 
3

8 2rπσ →  

Ο συντελεστής εξασθένησης για το φαινόµενο Compton µειώνεται βαθµιαία µε 

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

φαινόµενο Compton εξαρτάται άµεσα από µε την πυκνότητα ηλεκτρονίων (ηλεκτρόνια 

ανά χιλιόγραµµο) του απορροφούµενου µέσου διότι αλληλεπιδράσεις Compton 

εµφανίζονται πρώτιστα µε τα ελαφρώς συνδεδεµένα ηλεκτρόνια (πχ ηλεκτρόνια 

εξωτερικών στοιβάδων). Ο συντελεστής µαζικής εξασθένησης Compton είναι σχεδόν 

ανεξάρτητος από τον ατοµικό αριθµό του µέσου. Όταν τα περισσότερα από τα φωτόνια 

µιας δέσµης ακτίνων Χ ή γάµµα αλληλεπιδρούν µε σκέδαση  Compton, εµφανίζεται 

µικρή επιλεκτική απορρόφηση σε υλικά µε διαφορετικό ατοµικό αριθµό. Για αυτόν τον 

λόγο, ακτινογραφίες που έχουν εκτεθεί σε υψηλές ενέργειες εµφανίζουν χαµηλή αντίθεση 

[6].  

 

1.6 ∆Ι∆ΥΜΗ  ΓΕΝΕΣΗ 
 

Μια ακόµη διαδικασία αλληλεπίδρασης είναι δυνατή όταν η αρχική ενέργεια 

των φωτονίων υπερβαίνει το 1.02 MeV. Στην περιοχή ενός πυρήνα, ένα φωτόνιο µπορεί 

να εξαφανιστεί και να αντικατασταθεί από το σχηµατισµό ενός ζεύγους ηλεκτρονίου-

ποζιτρονίου. Το ποζιτρόνιο είναι ένα θετικά φορτισµένο σωµάτιο µε τη µάζα ενός 

αρνητικού ηλεκτρονίου [9]. Η διαφορά της ενέργειας του αρχικού φωτονίου εµφανίζεται 

ως κοινή αρχική κινητική ενέργεια στο ποζιτρόνιο και το ηλεκτρόνιο που σχηµατίζονται. 

Τα δύο παραγόµενα σωµάτια µεταφέρουν την κινητική ενέργειά τους σε µια απόσταση 

λιγότερη από µερικά χιλιοστά στα συνήθη στερεά [9]. Όταν το ποζιτρόνιο φθάνει στο 



ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ  ΥΛΗΣ  –  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ   

 

 23

τέλος της διαδροµής του, “συνδυάζεται” µε ένα ηλεκτρόνιο από το υλικό σε µια 

διαδικασία γνωστή ως εξαΰλωση. Σε αυτό το σηµείο και τα δύο σωµάτια εξαφανίζονται 

και αντικαθίστανται από δύο φωτόνια εξαΰλωσης, κάθε ένα µε ενέργεια 0.511 MeV και 

αντίθετες κατευθύνσεις [9].  

 

Εικόνα 1. 4: Μηχανισµός δίδυµης γένεσης. 
 

Η πιθανότητα να συµβεί δίδυµη γένεση είναι µηδέν για φωτόνια µε ενέργειες 

κάτω από 1,02 MeV. Για ενέργειες πάνω από το κατώφλι αυτό η πιθανότητα αυξάνει µε 

την ενέργεια. Επιπλέον, η πιθανότητα να συµβεί δίδυµη γένεση είναι ανάλογη του 

ατοµικού αριθµού του υλικού. Συνεπώς 1 gr µολύβδου απορροφά 10 φορές περισσότερη 

ενέργεια µέσω του φαινοµένου της δίδυµης γένεσης από 1 gr οξυγόνου [4].  

 

1.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΥΛΙΚΟ 
 

Για τις ενέργειες των φωτονίων µιας ακτινοδιαγνωστικής δέσµης (µέση ενέργεια 

~30keV) τα κύρια φαινόµενα που συνεισφέρουν στο σχηµατισµό της ακτινοδιαγνωστικής 



ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ  ΥΛΗΣ  –  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ   

 

 24

εικόνας και καθορίζουν τα χαρακτηριστικά της είναι το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο, η 

σκέδαση Compton και σε µικρότερο βαθµό η ελαστική σκέδαση. Η ακτινοβολία Χ 

προκαλεί αµαύρωση του φωτογραφικού φιλµ. Περιοχές του εξεταζόµενου που 

εξασθενούν έντονα τη δέσµη εµφανίζονται µε µειωµένη αµαύρωση στο φιλµ (‘λευκές 

περιοχές’), σε σχέση µε περιοχές από τις οποίες η δέσµη διαδίδεται χωρίς σηµαντική 

εξασθένηση προκαλώντας έντονη αµαύρωση του φιλµ (‘µαύρες περιοχές’). Η σκέδαση 

Compton και η σκέδαση Rayleigh προκαλούν ανεπιθύµητη οµίχλωση στο φιλµ, για την 

µείωση της οποίας χρησιµοποιούνται αντιδιαχυτικά διαφράγµατα [4, 6]. Στην 

ακτινοθεραπεία (µέση ενέργεια φωτονίων δέσµης > 1 MeV) τα κυρίαρχα φαινόµενα 

αλληλεπίδρασης είναι η σκέδαση Compton και η δίδυµη γέννεση.  

Στην εικόνα 1.5 απεικονίζονται οι σχετικές σπουδαιότητες των κύριων 

αλληλεπιδράσεων σε συνάρτηση του ατοµικού αριθµού του υλικού. Στους µαλακούς 

ιστούς και το νερό (Zeff =7.4), οι πιθανότητες της φωτοηλεκτρικής αλληλεπίδρασης και 

της σκέδασης Compton είναι ίσες για ενέργειες φωτονίων  µεγαλύτερες από 35 keV [6]. 

Εντούτοις, σε αυτές τις δύο αλληλεπιδράσεις δεν εναποτίθενται ίσες ενέργειες στο µέσο, 

δεδοµένου ότι στο φωτοηλεκτρικό φαινόµενο όλη η ενέργεια των φωτονίων εναποτίθεται 

στο υλικό ενώ µόνο µέρος αυτής κατά το φαινόµενο Compton. Ίση εναπόθεση της 

ενέργειας στον ιστό από φωτοηλεκτρικό φαινόµενο και σκέδαση Compton 

παρουσιάζονται για αλληλεπιδράσεις για φωτόνια έως και 100 keV. Το φαινόµενο 

Compton είναι το κυρίαρχο φαινόµενο αλληλεπίδρασης στην περιοχή 100 keV έως 2 

MeV. Από 2 MeV έως 10 MeV η εξασθένηση της δέσµης οφείλεται στο φαινόµενο 

Compton και τη δίδυµη γένεση. Η δίδυµη γένεση αποτελεί τον κύριο µηχανισµό 

αλληλεπίδρασης για ενέργειες µεγαλύτερες από 10 MeV. 
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Μία σύνοψη των παραµέτρων που επηρεάζουν τους γραµµικούς συντελεστές 

απορρόφησης για το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο, τη σκέδαση Compton και τη δίδυµη 

γένεση δίνεται στον Πίνακα 1.1.  

 

Εικόνα 1. 5: Οι σχετικές σπουδαιότητες των κύριων αλληλεπιδράσεων σε συνάρτηση του ατοµικού 
αριθµού του υλικού. Οι καµπύλες αντιπροσωπεύουν ενέργειες στις οποίες οι 2 γειτνιάζοντες 
αλληλεπιδράσεις έχουν ίση πιθανότητα να συµβούν [6, 10]. 
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Μηχανισµός 

Αληλλεπίδρασης 
Ενέργεια 

Φωτονίου hf 

Ατοµικός αριθµός 

Ζ 

Ηλεκτρονική 

πυκνοτητα ρe 

Πυκνότητα ρ 

     

Φωτοηλεκτρικό 

φαινόµενο 
3)(

1
hf

 3Z  -- ρ  

Σκέδαση Compton 
hf
1

 -- eρ  ρ  

∆ίδυµη γένεση hf  Z  -- ρ  

Πίνακας 1. 1: Εξάρτηση γραµµικού συντελεστή απορρόφησης από την ενέργεια  
των φωτονίων και το υλικό. 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

∆ΟΣΙΜΕΤΡΙΑ  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

 
Όταν ιοντίζουσα ακτινοβολία προσπίπτει σε ανθρώπινους ιστούς αλληλεπιδρά µε 

τα µόρια των κυττάρων και εναποθέτει ενέργεια σε αυτά. Κατ’ επέκταση µπορεί να 

διασπάσει χηµικούς δεσµούς να προκαλέσει βίαιες χηµικές αντιδράσεις και βιολογικές 

µεταβολές.  Τα δυσµενή αποτελέσµατα της επίδρασης της ακτινοβολίας στους ιστούς 

έχουν άµεση σχέση µε το ποσόν και τη χωρική κατανοµή της ενέργειας που εναποτίθεται 

σε αυτούς. Τα φυσικά και δοσιµετρικά µεγέθη που θα εξεταστούν στο κεφάλαιο αυτό, 

αποσκοπούν στο να  συνδέσουν το είδος και την ενέργεια της ακτινοβολίας µε την 

εκτίµηση της δόσης και την πιθανότητα δηµιουργίας βλάβης στον προσβαλλόµενο ιστό 

και γενικότερα την πιθανότητα βλάβης της υγείας του προσβαλλόµενου ατόµου. 

 

2.2 ΕΙ∆Η  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 
 

Με τον όρο ιοντίζουσες ακτινοβολίες χαρακτηρίζουµε τις ακτινοβολίες εκείνες 

που µεταφέρουν ικανή ενέργεια ώστε κατά την αλληλεπίδραση τους µε την ύλη να 

προκαλέσουν  ιοντισµό των ατόµων της [9]. Οι ιοντίζουσες ακτινοβολίες εκπέµπονται 

από φυσικές πηγές παραγωγής ακτινοβολιών (φυσικά ραδιοϊσότοπα, κοσµική 

ακτινοβολία) ή από τεχνητές πηγές αντίστοιχα (ακτινολογικές λυχνίες, τεχνητά 

ραδιοϊσότοπα). Στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατατάσσονται οι ηλεκτροµαγνητικές 

ακτινοβολίες όπως η γ και η Χ και οι  σωµατιδιακές αντίστοιχα όπως οι α, β, τα πρωτόνια, 
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τα νετρόνια και κάποια υποατοµικά σωµατίδια που παράγονται τεχνητά ή αποτελούν 

συνιστώσες της  κοσµικής ακτινοβολίας [10]. Από τις ακτινοβολίες αυτές οι πιο γνωστές 

είναι η ακτινοβολία Χ που παράγεται στις ακτινολογικές λυχνίες και χρησιµοποιείται 

ευρέως στην ιατρική καθώς  και οι α, β, και γ που εκπέµπονται από τους φυσικούς ή 

τεχνητούς ασταθείς πυρήνες των ατόµων κάποιων στοιχείων που αποκαλούνται 

ραδιοϊσότοπα [10]. 

Τα διάφορα είδη των ακτινοβολιών που προαναφέρθηκαν χαρακτηρίζονται από 

διαφορετικές µεταξύ τους φυσικές ιδιότητες Οι ιδιότητες αυτές καθορίζουν και τη 

συµπεριφορά τους κατά την αλληλεπίδρασή τους µε την ύλη και κατ΄ επέκταση τη 

σχετική βλαπτικότητά τους όταν αυτές προσβάλλουν τους ανθρώπινους ιστούς. Η 

διεισδυτικότητα ενός είδους ακτινοβολίας µέσα σε δεδοµένο υλικό είναι τόσο µεγαλύτερη 

όσο µικρότερη είναι η µάζα και το φορτίο της ακτινοβολίας. Η βλαπτικότητα µιας 

ακτινοβολίας, όταν αυτή προσβάλλει ένα ζωντανό κύτταρο, εξαρτάται τόσο από το ποσό 

της εναποτιθέµενης στο προσβαλλόµενο κύτταρο ενέργειας όσο και από τον τρόπο 

εναπόθεσής της σε αυτό. Έτσι,  ακτινοβολίες µε µικρή εµβέλεια (διεισδυτικότητα) στους 

ιστούς, εναποθέτουν όλη την ενέργειά τους στο µικρό µήκος διαδροµής τους και 

δηµιουργούν µεγάλες βλάβες στα προσβαλλόµενα κύτταρα λόγω της µεγάλης χωρικής 

πυκνότητας των αλληλεπιδράσεων. Αντίθετα, διεισδυτικές ακτινοβολίες µε  µεγάλη 

εµβέλεια στους ιστούς, κατανέµουν την ενέργειά τους σε µεγαλύτερο µήκος διαδροµής, 

κατά την οποία η τοπική πυκνότητα των αλληλεπιδράσεων είναι µικρή και έτσι οι βλάβες 

των προσβαλλόµενων κυττάρων είναι σχετικά µικρότερες. Το φυσικό µέγεθος που 

χαρακτηρίζει τον τρόπο εναπόθεσης της ενέργειας στην ύλη και αποτελεί µέτρο της 

βλαπτικότητας µιας ακτινοβολίας είναι ο συντελεστής γραµµικής µετάδοσης της 
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ενέργειας LET (Linear Energy Tranfer). Ακτινοβολίες µε µεγάλο LET είναι 

βλαπτικότερες από  αντίστοιχες µε µικρό LET [10].  

Η ακτινοβολία “α” είναι σωµατιδιακή ακτινοβολία η οποία εκπέµπεται από 

ραδιενεργούς πυρήνες και µπορεί να παραχθεί σε επιταχυντές σωµατιδίων. Το σωµατίδιο 

α είναι σχετικά βαρύ σωµάτιο διότι αποτελείται από δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια, 

(είναι δηλαδή πυρήνας του στοιχείου ηλίου, τέσσερις φορές βαρύτερο του πυρήνα του 

υδρογόνου), και µεταφέρει σχετικά µεγάλο ηλεκτρικό φορτίο (+2). Όταν τα σωµατίδια α, 

προσβάλλουν την ύλη, λόγω των προαναφερθέντων φυσικών ιδιοτήτων τους, 

επιβραδύνονται έντονα διότι αλληλεπιδρούν µε τα ισχυρά ηλεκτροµαγνητικά και 

βαρυτικά πεδία που περιβάλλουν τα άτοµα, µε αποτέλεσµα την άµεση απορρόφησή τους 

στα πρώτα κιόλας ελάχιστα πάχη του υλικού που συναντούν  [10]. Η ακτινοβολία “α” 

χαρακτηρίζεται από υψηλό LET και είναι δυνατόν να αποκοπεί πλήρως από ένα και µόνο 

λεπτό φύλλο χαρτιού. 

Η ακτινοβολία “β” είναι σωµατιδιακή ακτινοβολία η οποία εκπέµπεται από 

ραδιενεργούς πυρήνες ή µπορεί να παραχθεί σε επιταχυντές σωµατιδίων. Τα σωµατίδια 

βήτα είναι ηλεκτρόνια, µε µικρή µάζα (7000 φορές περίπου ελαφρότερη από αυτήν των 

σωµατίων  άλφα), και φέρουν µικρό σχετικά ηλεκτρικό φορτίο (+1 ή -1, τα θετικά 

καλούνται ποζιτρόνια). Οι φυσικές  αυτές ιδιότητες επιτρέπουν στην ακτινοβολία βήτα να 

διεισδύει στην ύλη µε µεγαλύτερη ευκολία και να διανύει σηµαντικά µεγαλύτερη 

διαδροµή από ότι η ακτινοβολία άλφα και συνεπώς χαρακτηρίζεται από σχετικά 

χαµηλότερο LET. Μερικά χιλιοστά plexiglass είναι ικανά να αποκόψουν την ακτινοβολία 

βήτα. 
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Η ακτινοβολία “γ” είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (φωτόνια) υψηλής 

ενέργειας, που συνοδεύει τις ραδιενεργές διασπάσεις των πυρήνων. ∆εν έχει  µάζα και δεν 

µεταφέρει ηλεκτρικό φορτίο  [10, 11]. Έτσι η διέλευσή της µέσα από τα πλέγµατα των 

ατόµων της ύλης δεν παρακωλύεται  ενώ η πιθανότητά της να αλληλεπιδράσει µε τα 

ηλεκτρόνια ή τους πυρήνες των ατόµων είναι σχετικά µικρή. Συνεπώς είναι διεισδυτική 

ακτινοβολία χαµηλού LET και αποκόπτεται δύσκολα. Συνήθως για την προστασία  από 

αυτήν κατά τις ιατρικές και βιοµηχανικές εφαρµογές χρησιµοποιείται µόλυβδος ή 

σκυρόδεµα το πάχος των οποίων εξαρτάται από την ενέργεια και την ένταση της 

ακτινοβολίας  [12, 13]. 

 Η ακτινοβολία Χ είναι και αυτή ακτινοβολία (φωτόνια) υψηλής ενέργειας, της 

ίδιας φύσης µε την ακτινοβολία  γ, αλλά διαφορετικής προέλευσης. Παράγεται στις 

ηλεκτρονικές στιβάδες των ατόµων (χαρακτηριστική ακτινοβολία), ή σε στόχους 

επιβράδυνσης ταχέως κινουµένων φορτισµένων σωµατιδίων (ακτινοβολία πέδησης) σε 

ειδικές για το σκοπό αυτό διατάξεις (λυχνίες ακτίνων-Χ, επιταχυντές σωµατίων). Η 

ακτινοβολία Χ παρουσιάζει τις ίδιες βασικές φυσικές ιδιότητες µε την ακτινοβολία γ σε 

ό,τι αφορά τη διεισδυτικότητά της. 

 

Εικόνα 2. 1: ∆ιεισδυτικότητα ακτινοβολίας α, β και γ. 
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2.3 ∆ΟΣΗ  – ΡΥΘΜΟΣ  ∆ΟΣΗΣ   
 

Η ενέργεια των φωτονίων η οποία µετατρέπεται σε κινητική ενέργεια των 

δευτερευόντων ηλεκτρονίων (φωτοηλεκτρόνια και ηλεκτρόνια Compton) αποτελεί την 

απορροφούµενη ενέργεια στο συγκεκριµένο υλικό. Για n φωτόνια ενέργειας hfo ανά cm2 

sec και ένταση δέσµης onhfI = , η απορροφούµενη ενέργεια σε πάχους dx θα είναι: 

dxIdxIdI en )( κστµ ++==                                                                               (εξίσ. 2.1) 

όπου enµ ο ολικός γραµµικός συντελεστής απορρόφησης  [9, 10]. Η απορροφούµενη 

ενέργεια ανά µονάδα όγκου και χρόνου (MeV/cm2sec) θα είναι enI
dx
dI µ⋅= . Ο ρυθµός 

δόσης θα είναι ο ρυθµός απορροφούµενης ενέργειας ανά µονάδα µάζας του υλικού και θα 

δίνεται (σε MeV/gr sec) από τη σχέση: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ++
⋅=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅==

ρ
στ

ρ
µ

ρ
kII

dx
dIR                                                                          (εξίσ. 2.2) 

∆όση ακτινοβολίας θα είναι η εναποτιθέµενη ενέργεια στη µονάδα µάζας του υλικού στη 

µονάδα του χρόνου: dtRdD ⋅= ή 
dm
dED = , όπου dE η µέση τιµή της ενέργειας που 

εναποτίθεται στη µάζα dm του υλικού [9, 10]. 

Συνεπώς απορροφούµενη δόση είναι το δοσιµετρικό µέγεθος που εκφράζει την 

ενέργεια που εναποτίθεται από την προσπίπτουσα ακτινοβολία ανά µονάδα µάζας της 

προσβαλλόµενης  ύλης. Μονάδα απορροφούµενης δόσης είναι το Gray (Gy) που 

αντιστοιχεί σε απορροφούµενη ενέργεια 1 Joule/ Kg  προσβαλλόµενης ύλης [9, 10].   

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). 

 

2.4 ΕΚΘΕΣΗ   ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ  
 

Σε αντίθεση µε την δόση που δηλώνει την απορροφούµενη ενέργεια, o όρος 

έκθεση υποδηλώνει το ποσό της ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια του 

απορροφούντος υλικού. Έκθεση ακτινοβολίας Χ (σε C/kg) αποτελεί το πηλίκο dQ/dm, 

όπου dQ η απόλυτη τιµή του ολικού φορτίου των ιόντων τα οποία παράγονται στον αέρα, 

όταν όλα τα σωµάτια που δηµιουργούνται από τα φωτόνια στον αέρα µάζας dm, 

σταµατούν τελείως µέσα σε αυτόν [9]. H πιο διαδεδοµένη µονάδα µέτρησης της έκθεσης 

είναι το Roentgen (R). Ένα R είναι η ποσότητα ακτινοβολίας  Χ ή γάµµα, της οποίας η 

ολική σωµατιδιακή εκποµπή, παράγει σε 1 cm3 (ή 0.001293 gr) αέρα (σε Κ.Σ.), ιόντα 

συνολικού θετικού ή αρνητικού φορτίου ίσο µε µια ηλεκτροστατική µονάδα φορτίου 

(3.3x10-10 C).  

Έκθεση σε R χαρακτηρίζει η απορροφούµενη ενέργεια από ορισµένο µέσο, τον 

αέρα, σαν µέσο αναφοράς (1R=87.6 erg/gr-air=5.47x107 MeV/gr-air). Στην Ιατρική 

Φυσική, όταν λέγεται ότι ένας ιστός εκτέθηκε σε ορισµένη ποσότητα κάποιων R, σηµαίνει 

ότι εκτέθηκε σε εκείνη την ποσότητα ακτινοβολίας Χ ή γ, η οποία µπορεί να προκαλέσει 

στο µέσο αναφοράς, στον αέρα δηλαδή, πλήθος ιόντων που καθορίζεται από τον ορισµό 

της µονάδα αυτής [9, 10]. Επιπροσθέτως, επειδή 1 rad=10-2 J/kg, 1R=86.9 × 10−4 J/kg 

στον αέρα και 1 C/kg = 3385 rad στον αέρα, εύκολα συµπεραίνουµε ότι 1R== 0.869 rad 

στον αέρα  [9]. 
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Πιο χρήσιµη και πρακτική µονάδα αποτελεί το kerma, το οποίο είναι το πηλίκο 

των αρχικών κινητικών ενεργειών dEκ/dm των φορτισµένων σωµατιδίων τα οποία 

απελευθερώνονται από µη φορτισµένα ιοντίζοντα σωµατίδια σε στοιχειώδη µάζα dm: 

dm
dE

K κ=                                                                                                                 (εξίσ. 2.3) 

Μονάδα του kerma είναι το 1Gy=1J/kg. Στον αέρα το λεγόµενο air-kerma αντικαθιστά 

την έκθεση σε προβλήµατα δοσιµετρίας. Αν Χ η έκθεση το ανά µονάδα άθροισµα των 

αρχικών κινητικών ενεργειών των σωµατιδίων τα οποία σταµατούν εντός του αέρα, Κair, 

δαπανάται για τη δηµιουργία ζευγών ιόντων συνολικού φορτίου dQ µέσω µηχανισµών 

ιοντισµού. Αν η µέση ενέργεια για τη δηµιουργία ενός ζεύγους ιόντων στον αέρα είναι 

W/e τότε η σχέση µεταξύ έκθεσης και kerma θα είναι η ακόλουθη: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅=

e
WXK air                                                                                                      (εξίσ. 2.4) 

Η απορροφούµενη δόση D σε ένα υλικό αφορά τη µέση τιµή της ενέργειας η 

οποία εναποτίθεται σε ένα στοιχειώδη όγκο µάζας dm, ενώ το kerma αφορά την ενέργεια 

η οποία µεταφέρεται από έµµεσες αλληλεπιδράσεις στην ίδια µάζα dm [9].  

Αποδεικνύεται ότι η ανά µονάδα µάζας ύλης απορροφούµενη ενέργεια ισούται 

µε το γινόµενο της ροής µονο-ενεργειακών φωτονίων, επί την ενέργειά τους, επί το 

κλάσµα της αρχικής κινητικής ενέργειας των φορτισµένων σωµατιδίων τα οποία τίθενται 

σε κίνηση από τα φωτόνια και το οποίο απορροφάται τοπικά (κατανάλωση της ενέργειας 

της ακτινοβολίας για πρόκληση ιονισµών και διεγέρσεων) ανά µονάδα επιφανειακής 

πυκνότητας τους υλικού απορρόφησης  [9] σύµφωνα µε την ακόλουθη σχέση: 

Φ⋅⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ED en

ρ
µ

                                                                                                    (εξίσ. 2.5) 
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2.5 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ  ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  Q  
 

To βιολογικό αποτέλεσµα που προκύπτει κατά την έκθεση ιστού σε ακτινοβολία 

δεν εξαρτάται µόνο από το ποσό της ενέργειας D που απορρόφησε ο ιστός ανά µονάδα 

µάζας, αλλά και από τον τρόπο που η ενέργεια αυτή εναποτέθηκε στον ιστό κατά µήκος 

της διαδροµής της ακτινοβολίας, o οποίος σχετίζεται µε το συντελεστή γραµµικής 

µετάδοσης LET. Όπως έχει διαπιστωθεί, το µέγεθος του βιολογικού αποτελέσµατος 

αυξάνει µε την αύξηση του LET  [14, 15]. ∆ηλαδή, για το ίδιο ποσό απορροφούµενης 

δόσης, η βιολογική βλάβη που προκαλούν τα σωµατίδια α είναι δέκα φορές µεγαλύτερη 

από αυτή που προκαλούν φωτόνια ακτίνων-Χ. Ο παράγοντας ποιότητας Q ορίζεται ως 

εξής: 

αποτέλεσµα βιολογικό Ι∆ΙΟ το προκαλεί  πουαςακτινοβολί είδος εοποιοδήποτ από δόση
)αποτέλεσµα βιολογικό ορισµένο προκαλεί  που γή χ(DQ =       (εξίσ. 2.6) 

 

Στον πίνακα 2.1 παρατίθενται οι τιµές του παράγοντα Q για διάφορα είδη 

ακτινοβολιών καθώς και κάποια παραδείγµατα για συγκεκριµένες ενέργειες σωµατίων. Ο 

παράγοντας Q µας επιτρέπει να µετατρέπουµε την απορροφούµενη δόση D στην 

ισοδύναµη δόση Η – την οποία θα ορίσουµε στην επόµενη ενότητα.  

 

Eίδος Ακτινοβολίας Παράγοντας Ποιότητας Q 

Ακτίνες-Χ ή γάµµα 1 

σωµάτια β, Εmax>0.03MeV 1 

σωµάτια β, Εmax<0.03MeV 1.7 

σωµάτια α 20 
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Νετρόνια (θερµικά) 5 

Νετρόνια 100 keV 7.5 

Νετρόνια 1 MeV 11 

Νετρόνια 10 MeV 6.5 

Νετρόνια 20 MeV 8 

Βαρείς πυρήνες ανάκρουσης 20 

Πίνακας 2. 1: Τιµές παράγοντα ποιότητας ακτινοβολίας Q  [15, 17]. 
 

2.4 ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΗ  ∆ΟΣΗ  – EΝΕΡΓΟΣ   ∆ΟΣΗ 
 

Για έναν ιδιαίτερο τύπο ακτινοβολίας, η ποσότητα Q (ή κάποιες φορές 

RBE=relative biological effectiveness) µπορεί να ποικίλει. Επειδή η σχέση µεταξύ του 

συντελεστή ποιότητας ακτινοβολίας και του συντελεστή γραµµικής µετάδοσης της 

ενέργειας LET δεν ανταποκρίνεται πάντα στα βιολογικά αποτελέσµατα της ακτινοβολίας, 

η ∆ιεθνής Επιτροπή Μονάδων κα Μετρήσεων (ICRU) έχει προτείνει ότι η έννοια της 

δόσης RBE πρέπει να περιοριστεί στη βιολογία της ακτινοβολίας.  ∆ηλαδή η δόση RBE 

αναφέρεται µόνο σε ένα ακριβές σύνολο πειραµατικών συνθηκών, και δεν µπορεί να 

εφαρµοστεί γενικά σε προβλήµατα ακτινοπροστασίας  [17, 18]. 

Αφού η αποτελεσµατικότητα µε την οποία οι διαφορετικοί τύποι ακτινοβολιών 

παράγουν κάποια χηµική ή βιολογική επίδραση µεταβάλλεται µε τον συντελεστή 

γραµµικής µετάδοσης της ενέργειας LET, εισήχθη η έννοια της ισοδύναµης δόσης, λόγω 

της απαίτησης για ακτινοπροστασία όσων εκτίθενται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες και της 

αναγκαιότητας να λαµβάνονται υπόψη οι βιολογικές αλλαγές που προκαλούνται για 

διαφορετικές συνθήκες ακτινοβόλησης [17]. Στη δεκαετία του ’90 προτάθηκε από την 
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∆ιεθνή Επιτροπή Ακτινοπροστασίας (ΙCRP) να χρησιµοποιούνται για τα διαφορετικά είδη 

ακτινοβολιών [19], αντί του RBE, οι συντελεστές βαρύτητας ακτινοβολίας για τις ανάγκες 

υπολογισµών για την ακτινοπροστασία (Πίνακας 2-2). 

 H ισοδύναµη δόση ορίζεται ως η απορροφούµενη δόση από οποιαδήποτε πηγή 

ακτινοβολίας, η οποία προκαλεί το ίδιο βιολογικό αποτέλεσµα µε 1 rad ακτινών-Χ: 

 

RTRRT DwH ,, ⋅=                                                                                                   (εξίσ. 2.7) 

,όπου RTD ,  είναι η απορροφούµενη µέση δόση ακτινοβολίας τύπου R στον ιστό T και Rw  

ο αντίστοιχος παράγοντας ποιότητας της ακτινοβολίας R. Μονάδα της H είναι το 1 Sv (1 

sievert= 1 J/kg). Παλαιότερη µονάδα είναι το 1 rem=10-2 Sv, η οποία χρησιµοποιείται 

ακόµη περιστασιακά. 

Eίδος Ακτινοβολίας Παράγοντας Ποιότητας WR 

Ακτίνες-Χ ή γάµµα 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 

Πίνακας 2. 2: Τιµές παράγοντα βαρύτητας ακτινοβολίας wR [17]. 
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Ένας περαιτέρω καθορισµός της πρόβλεψης των βιολογικών αποτελεσµάτων της 

ακτινοβολίας µπορεί να ληφθεί µε τον πολλαπλασιασµό της ισοδύναµης δόσης µε έναν 

παράγοντα και να ποσοτικοποιηθεί η βλάβη στον ασθενή. Προς το τέλος της δεκαετίας 

του '70, τα µέχρι τότε διαθέσιµα επιδηµιολογικά δεδοµένα χρησιµοποιήθηκαν για να 

συντάξουν τους πρώτους παράγοντες στάθµισης για πολλούς ιστούς και όργανα. Οι 

παράγοντες αυτοί, όταν πολλαπλασιάζονταν µε την ισοδύναµη δόση παρήγαγαν την 

ενεργό δόση, η οποία εκτιµούσε τη γενική βλάβη σε άτοµα µεταξύ 20 και 60, ετών καθώς 

επίσης και τα κληρονοµικά αποτελέσµατα στις επόµενες δύο γενεές [20, 21]. Αυτοί οι 

παράγοντες στάθµισης εκτοπίστηκαν από τους παράγοντες  βαρύτητας ιστών, που 

αναδιατυπώθηκαν στη δεκαετία του '90, και ισχύουν µέχρι σήµερα.  

Οι παράγοντες βαρύτητας ιστού Tw  εκφράζουν την ακτινοευαισθησία ενός ιστού 

Τ, αφού η πιθανότητα στοχαστικών αποτελεσµάτων της ισοδύναµης δόσης εξαρτάται από 

τον ακτινοβολούµενο ιστό  [22]. Στον πίνακα 2-3 παρουσιάζονται οι τιµές των Tw  για 

διάφορους ιστούς τους ανθρωπίνου σώµατος. Οι τιµές Tw έχουν επιλεγεί έτσι ώστε µια 

οµοιογενής ισοδύναµη δόση ΗΤ σε όλο το σώµα να δίνει ενεργό δόση Ε αριθµητικώς ίση 

µε αυτή την οµοιογενή δόση ΗΤ (το άθροισµα των παραγόντων βαρύτητας ιστού ισούται 

µε τη µονάδα). 

Έτσι, ενεργός δόση ονοµάζεται η δόση η οποία προκύπτει ως άθροισµα των 

διπλά σταθµισµένων απορροφούµενων δόσεων όλων των ακτινοβοληθέντων ιστών 

σύµφωνα µε την σχέση: 

 

∑ ∑ ∑ ⋅=⋅=
T T

RT
R

RTTT DWWHWE ,                                                                            (εξίσ. 2.8) 
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Iστός  Παράγων βαρύτητας ιστού Tw  

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 

Υπόλοιπα όργανα 

επινεφρίδια 

Εγκέφαλος 

νεφρά 

Μύες 

Πάνγκρεας 

Λεπτό έντερο 

Σπλήνα 

Θύµος Αδένας, Ανώτερο 

παχύ έντερο  

µήτρα 

0.05 

Πίνακας 2. 3: Τιµές παράγοντα βαρύτητας ιστού Tw   [22]. 
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Έτσι, η ενεργός δόση (σύµφωνα µε την τελευταία ανακοίνωση του ΙCRP – 

αναφορά 60) υπολογίζεται ως άθροισµα α) των γινοµένων των ισοδύναµων δόσεων ΗΤ 

των 12 καθορισµένων οργάνων (Πίνακας 2-3) επί το συντελεστή βάρους wT και β) του 

γινοµένου της µέσης ισοδύναµης δόσης των υπολοίπων οργάνων επί το συντελεστή 

βάρους του, ήτοι wT=0.05 [22]. 

Η ενεργός δόση αποτελεί µια εξαιρετικά χρήσιµη ποσότητα για την εκτίµηση του 

κινδύνου (risk) από τα στοχαστικά αποτελέσµατα της ακτινοβολίας, όσων εκτίθεται σε 

ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 

 

2.5 ANIXNEYTEΣ  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ  

Φωτογραφικά γαλακτώµατα – ακτινολογικό φίλµ 

 

Η ανίχνευση ιοντίζουσας ακτινοβολίας µπορεί να επιτευχθεί µε χρήση 

φωτογραφικών γαλακτωµάτων (φιλµ). Τα φιλµ χρησιµοποιούνται στην διαγνωστική 

ακτινολογία για την ανίχνευση της δέσµης ακτίνων Χ  που διέρχεται από το σώµα του 

ασθενούς και την δηµιουργία της ακτινογραφικής εικόνας [4]. Επίσης χρησιµοποιήθηκαν 

ευρέως και για τη δοσιµέτρηση προσωπικού σε εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών. 

Τα σύγχρονα ακτινολογικά φιλµ αποτελούνται από: 

1. Τη βάση που είναι ένα ανθεκτικό υλικό (συνήθως οξεική κυτταρίνη) διαφανές 

στο ορατό φως, εύκαµπτο και µε την ιδιότητα  να µην αλλάζει σχήµα λόγω χρόνου ή 

υγρασίας. 

2. Το στρώµα συγκόλλησης µεταξύ της βάσης και του φωτογραφικού 

γαλακτώµατος. 
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3. Τα στρώµατα φωτογραφικού γαλακτώµατος που τοποθετούνται εκατέρωθεν 

της βάσης και αποτελούνται από ζελατίνη και φωτοευαίσθητους κόκκους αλογονούχου 

αργύρου (95% AgBr – 5% AgI). Οι κρυσταλλικοί κόκκοι αλογονούχου αργύρου 

περιέχουν ατέλειες πλέγµατος που δρουν ως παγίδες για τα ηλεκτρόνια που παράγονται 

κατά τους ιονισµούς που προκαλεί η ακτινοβολία. Η παγίδευση ηλεκτρονίου καθιστά τον 

φωτοευαίσθητο κόκκο κέντρο λανθάνουσας εικόνας. 

4. Το προστατευτικό στρώµα ζελατίνης το οποίο καλύπτει το φιλµ και εµποδίζει 

τη δηµιουργία κέντρων λανθάνουσας εικόνας λόγω πίεσης ή τριβής. 

Η δηµιουργία της ακτινολογικής εικόνας χωρίζεται σε δύο στάδια: 

1. Τον σχηµατισµό της λανθάνουσας εικόνας: Κατά την διέλευση της δέσµης 

ακτίνων Χ από το φιλµ ορισµένα φωτόνια αλληλεπιδρούν µε το υψηλού ατοµικού 

αριθµού υλικό των φωτοευαίσθητων κόκκων του φιλµ. Ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο µπορεί 

να παγιδευτεί σε µια ατέλεια του κρυσταλλικού κόκκου µε αποτέλεσµα η περιοχή της 

ατέλειας να φορτιστεί αρνητικά. Ιόν Ag+ έλκεται από την περιοχή παγίδευσης του 

ηλεκτρονίου, όπου συλλαµβάνει το ηλεκτρόνιο και µετατρέπεται σε Ag. Στη συνέχεια το 

άτοµο Ag δρα ως παγίδα ηλεκτρονίου µε αποτέλεσµα να επαναλαµβάνεται η διαδικασία 

και να συγκεντρώνεται πλήθος ατόµων Ag στην περιοχή της αρχικής ατέλειας.  Τα 

σηµεία συγκέντρωσης ατόµων Ag  ονοµάζονται κέντρα λανθάνουσας εικόνας και το 

σύνολο των σηµείων αυτών ονοµάζεται λανθάνουσα εικόνα. 

2. Την επεξεργασία (εµφάνιση) του φιλµ: Η λανθάνουσα εικόνα µετατρέπεται σε 

ορατή εικόνα µετά από µια σειρά από χηµικές επεξεργασίες. Με την διαδικασία της 

εµφάνισης η συγκέντρωση Ag σε κόκκους που είχαν προσλάβει 2-3 άτοµα Ag αυξάνεται 

κατά 108 περίπου, ενώ κόκκοι που δεν είχαν προσβληθεί από ακτίνες Χ παραµένουν 
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αναλλοίωτοι. Τα σηµεία που παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση Ag παρουσιάζουν 

υψηλή οπτική πυκνότητα (αµαύρωση). 

 

Ανιχνευτές αερίου 

 

Οι ανιχνευτές αερίου είναι συσκευές που περιέχουν αέριο, ένα θετικό (άνοδος) 

και ένα αρνητικό ηλεκτρόδιο (κάθοδος) µεταξύ των οποίων εφαρµόζεται υψηλή τάση. 

Όταν ιοντίζουσα ακτινοβολία διέρχεται από το αέριο, 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 οδηγεί στην παραγωγή σήµατος που είναι ανάλογο µε το 

πλήθος των ιονισµών που προκάλεσε η ακτινοβολία. Αέρια που έχουν χρησιµοποιηθεί 

για την κατασκευή αέριων ανιχνευτών είναι το ήλιο, το νέο, το αργό, το υδρογόνο και ο 

ατµοσφαιρικός αέρας  [11]. Στην εικόνα 2.2 αποδίδεται η µορφή της καµπύλης που 

συνδέει το ύψος του παραγόµενου παλµού µε την τιµή της τάσης ανόδου-καθόδου  [11]. 

 

Στην χαρακτηριστική καµπύλη ενός ανιχνευτή αερίου διακρίνονται έξι περιοχές: 

1. περιοχή επανασύνδεσης (Α) 

2. περιοχή κορεσµού (Β) 

3. αναλογική περιοχή (C) 

4. µη αναλογική περιοχή (D) 

5. περιοχή Geiger-Muller (E) 

6. περιοχή εκκενώσεων (F) 



∆ΟΣΙΜΕΤΡΙΑ  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ  

 

 41

 

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 

επανασύνδεσης – Εικόνα 2.2). Όσο αυξάνεται η τάση, τόσο µεγαλύτερο ποσοστό από τα 

φορτία που παράγονται κατά την αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας µε το αέριο 

καταφέρνουν να φτάσουν στα ηλεκτρόδια. Για κάποια τιµή της τάσης όλα τα φορτία 

φτάνουν στα ηλεκτρόδια. Αυξάνοντας την τάση πάνω από αυτή την τιµή το ύψος του 

παλµού δεν αλλάζει. Αλλάζει µόνο ο χρόνος συλλογής των φορτίων στα ηλεκτρόδια. 

 

Εικόνα 2. 2: Χαρακτηριστική καµπύλη ανιχνευτή αερίου (a και b: ενέργειες φωτονίων). 
 

Εµφανίζεται λοιπόν ένα πλατό στη χαρακτηριστική καµπύλη (περιοχή 

κορεσµού). Αυξάνοντας την τάση περαιτέρω παρατηρούµε ότι από µια τιµή και µετά το 

ύψος του παραγόµενου παλµού αυξάνεται µε την τάση. Η εφαρµοζόµενη τάση είναι πια 
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τόσο υψηλή ώστε τα φορτία να επιταγχύνονται κατά την κίνησή τους προς τα ηλεκτρόδια 

σε τέτοιο βαθµό που καθίστανται ικανά να προκαλέσουν νέους ιονισµούς. Πέραν των 

φορτίων που ελευθερώθηκαν κατά την αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας µε το αέριο στα 

ηλεκτρόδια φτάνουν και φορτία που δηµιουργήθηκαν κατά την κίνηση των αρχικών 

φορτίων προς τα ηλεκτρόδια. Το πλήθος των φορτίων που φτάνουν στα ηλεκτρόδια είναι 

ανάλογο του φορτίου που ελευθερώθηκε κατά την αρχική αλληλεπίδραση (αναλογική 

περιοχή). Αυξάνοντας την τάση εξαφανίζεται σταδιακά η αναλογία ύψους παλµού µε το 

πλήθος φορτίων που ελευθερώνεται αρχικά κατά την αλληλεπίδραση ακτινοβολίας-

αερίου (µη-αναλογική περιοχή). Σε ακόµα µεγαλύτερες τιµές τάσης το ύψος του παλµού 

δεν έχει καµιά συσχέτιση µε το πλήθος των φορτίων που παράγονται κατά το αρχικό 

συµβάν. Μια ‘καταιγίδα’ ιονισµών σε ολόκληρο τον όγκο του ανιχνευτή συµβαίνει µετά 

την αρχική αλληλεπίδραση µε αποτέλεσµα η ενίσχυση του παλµού να φτάνει σε κορεσµό 

(περιοχή Geiger-Mueller). Σε µεγαλύτερες τιµές τάσης έχουµε το φαινόµενο της 

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

διαρκούς εκκένωσης). 

 

Θάλαµοι ιονισµού 

 

Οι θάλαµοι ιονισµού είναι ανιχνευτές αερίου που λειτουργούν στην περιοχή 

κορεσµού. Όταν ο ανιχνευτής τοποθετείται µέσα σε δέσµη ιοντίζουσας ακτινοβολίας, το 

ρεύµα (ροή ηλεκτρονίων) διαµέσου του αερίου είναι µέτρο του φορτίου που 

απελευθερώνεται στη µονάδα του χρόνου µέσα στο αέριο, δηλαδή του ρυθµού 

παραγωγής ιονισµών. Χρησιµοποιείται για µετρήσεις σε δέσµες µεγάλης σχετικά έντασης 
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(π.χ. παροχή σε ακτινολογικό µηχάνηµα, µέτρηση επιπέδου ραδιενέργειας). Οι θάλαµοι 

ιονισµού απαιτούν βαθµονόµηση και µετρούν είτε ρυθµό δόσης είτε δόση  [11]. 

 

Αναλογικός απαριθµητής 

 

Ο αναλογικός απαριθµητής είναι ανιχνευτής αερίου που λειτουργεί στην 

αναλογική περιοχή. Μπορεί να ανιχνεύσει ακόµα και πολύ χαµηλά επίπεδα 

ραδιενέργειας. Έχει τη δυνατότητα καθορισµού του είδους της ανιχνευόµενης 

ακτινοβολίας. Χρησιµοποιείται κυρίως για µετρήσεις σε περιπτώσεις ραδιοµόλυνσης. 

 

Μετρητής Geiger-Muller 

 

Είναι αέριος ανιχνευτής ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Λειτουργεί στη περιοχή 

Geiger-Muller. Είναι εξαιρετικά ευαίσθητος σε όλα τα είδη ιοντιζουσών ακτινοβολιών. 

∆εν µπορεί να διακρίνει το είδος της ανιχνευόµενης ακτινοβολίας. Παρουσιάζει ‘νεκρό 

χρόνο’ µετά την ανίχνευση ενός συµβάντος  [11]. Έχει περιορισµένο χρόνο ζωής. 

Χρησιµοποιείται ευρέως για µετρήσεις του επιπέδου ραδιενέργειας σε ελεγχόµενους 

χώρους. 

 

Σπινθηριστές 

 

Ορισµένα υλικά έχουν την ιδιότητα να εκπέµπουν ένα παλµό φωτός 

(σπινθηρισµό) όταν πάνω τους προσπίπτει ιοντίζουσα ακτινοβολία  [11]. Το ποσοστό της 
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απορροφούµενης ενέργειας, κατά την αλληλεπίδραση, που µετατρέπεται σε φως 

ονοµάζεται απόδοση του σπινθηριστή και κυµαίνεται µεταξύ 2-20%. Ένας ανιχνευτής 

σπινθηρισµών είναι ένα σύστηµα που αποτελείται από έναν σπινθηριστή, µια ή 

περισσότερες φωτοευαίσθητες συσκευές (φωτοπολλαπλασιαστές, εικόνα 2.3) που 

µετατρέπουν κάθε παραγόµενο σπινθηρισµό σε ηλεκτρικό παλµό, έναν προενισχυτή, 

έναν ενισχυτή και έναν αναλυτή ύψους παλµών [11].   

 

Εικόνα 2. 3: Σχηµατικό διάγραµµα τυπικού φωτοπολλαπλασιαστή και σπιθνηριστή. 
 

Η λειτουργία του φωτοπολλαπλασιαστή βασίζεται στα φαινόµενα 

φωτοεκποµπής (photo emission) και δευτερογενούς εκποµπής ηλεκτρονίων (secondary 

electron emission). Φωτοεκποµπή είναι η εξαγωγή ηλεκτρονίων από ένα υλικό 

(φωτοκάθοδος), λόγω της έκθεσης του σε οπτική ακτινοβολία  [4, 11]. Τα ηλεκτρόνια 

αυτά επιταχύνονται µέσω κατάλληλων διαφορών δυναµικού και µε κατάλληλη εστίαση 

προσκρούουν σε άλλες επιφάνειες εκποµπής οι οποίες λέγονται δύνοδοι. Με κάθε 

πρόσπτωση ηλεκτρονίου σε µια δύνοδο εκπέµπονται περισσότερα του ενός ηλεκτρόνια. 

Η συγκεκριµένη διαδικασία επαναλαµβάνεται ανάλογα του αριθµού των δυνόδων. 

Έχουµε έτσι τη σηµαντική ενίσχυση του αρχικού φωτορεύµατος το οποίο αρχικά ήταν 
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πολύ ασθενές. ∆ηλαδή ο φωτοπολλαπλασιαστής λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής 

ηλεκτρονίων µε το συνολικό τους αριθµό στην άνοδο να είναι µερικά εκατοµµύρια. Η 

απόκριση του είναι γραµµική ενώ η ευαισθησία του, εξαρτάται σαφώς από τον αριθµό 

των δυνόδων και από την υψηλή τάση µεταξύ φωτοκαθόδου και ανόδου. Σηµαντική 

παράµετρος στην απόδοση ενός φωτοπολλαπλασιαστή είναι το φάσµα της 

προσπίπτουσας οπτικής ακτινοβολίας. Αυτό σχετίζεται στην πραγµατικότητα µε την 

σύνθεση του υλικού της φωτοκαθόδου (συνήθως Καίσιο ή Αντιµόνιο που ευνοούν την 

απελευθέρωση ηλεκτρονίων). Τα υλικά που χρησιµοποιούνται ως φωτοκάθοδοι στους 

φωτοπολλαπλασιαστές εµφανίζουν ευαισθησία στην περιοχή των φωτονίων µε µήκη 

κύµατος µεταξύ 270-700 nm και µέγιστη ευαισθησία στα 400 nm, στην κυανή-πράσινη 

περιοχή του οπτικού φάσµατος.  

 

Ανιχνευτές στερεάς κατάστασης (ηµιαγωγών) 

 

Οι ανιχνευτές ηµιαγωγών (πχ. GeLi, SiLi) χρησιµοποιούνται συχνά για την 

ανίχνευση των φορτισµένων σωµατίων και φωτονίων που εκπέµπονται από τους 

ραδιενεργούς πυρήνες. Οι ανιχνευτές ηµιαγωγών διαθέτουν χρήσιµες ιδιότητες όπως (1) 

απόκριση που µεταβάλλεται γραµµικά µε την ενέργεια που κατατίθεται στον ανιχνευτή 

και δεν εξαρτάται από τον τύπο της ακτινοβολίας που εναποθέτει την ενέργεια, (2) 

αµελητέα απορρόφηση της ενέργειας στο παράθυρο εισόδου του ανιχνευτή, (3) άριστη 

ενεργειακή διακριτική ικανότητα, (4) γρήγορο σχηµατισµό παλµών µε µικρούς χρόνους 

απόκρισης, και (5) µικρό µέγεθος [4, 11].  
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Ο µηχανισµός της απόκρισης ενός ανιχνευτή ηµιαγωγών µοιάζει µε εκείνων των 

θαλάµων ιονισµού. Ένας ιονισµός που παράγεται µέσα στον ευαίσθητο όγκο του 

ανιχνευτή µετατρέπεται σε έναν παλµό τάσης που ενισχύεται και µετριέται. Το µέγεθος 

της τάσης είναι ανάλογο προς την ενέργεια που εναποτέθηκε στον ανιχνευτή από τη 

προσπίπτουσα ακτινοβολία. Σε σύγκριση µε ένα θάλαµο ιονισµού, ο παλµός τάσης είναι 

µεγαλύτερος και ο χρόνος ανόδου του παλµού είναι µικρότερος επειδή ο ιονισµός 

συλλέγεται γρηγορότερα. Στα περισσότερα αέρια, µια µέση ενέργεια 30 έως 40 eV 

χρησιµοποιείται ανά παραγόµενο ζεύγος ιόντων. Η αποδοτικότητα των ανιχνευτών 

ηµιαγωγών είναι σχεδόν 100% για τις σωµατιδιακές ακτινοβολίες και πολύ υψηλός για τα 

χαµηλής ενέργειας φωτόνια ακτίνων Χ και τις ακτίνες γ [4]. Η ικανότητα ανίχνευσης  

ακτινοβολίας γ είναι υψηλότερη για το γερµάνιο (Z= 32) σε σχέση µε το πυρίτιο (Ζ= 14). 

 

Θερµοφωταυγάζοντα υλικά 

 

Ορισµένα κρυσταλλικά υλικά έχουν την ιδιότητα να παγιδεύουν ελεύθερα 

ηλεκτρόνια ή θετικές οπές (απουσία ηλεκτρονίου) σε ενεργειακές παγίδες. Τα ηλεκτρόνια 

ή οπές που παγιδεύονται παραµένουν παγιδευµένα µέχρι να τους προσφερθεί ένα µικρό 

ποσό ενέργειας. Τα ηλεκτρόνια και οι οπές που διαφεύγουν από τις ενεργειακές παγίδες 

επανασυνδέονται ελευθερώνοντας ενέργεια µε τη µορφή φωτονίων στο ορατό φάσµα 

(φωταύγεια). Όταν η προσφορά ενέργειας στα παγιδευµένα ηλεκτρόνια ή οπές γίνεται µε 

θέρµανση το φαινόµενο ονοµάζεται θερµοφωταύγεια  [4, 10, 11]. Η αλληλεπίδραση 

ιοντίζουσας ακτινοβολίας µε ένα τέτοιο υλικό οδηγεί στην παραγωγή ελεύθερων 

ηλεκτρονίων (και οπών), ένα σηµαντικό ποσοστό των οποίων παγιδεύονται στις 
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ενεργειακές παγίδες. Το πλήθος των ηλεκτρονίων και οπών που παγιδεύονται είναι 

ανάλογο των ηλεκτρονίων που απελευθερώθηκαν 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. 

Θερµοφωταυγάζοντα υλικά που χρησιµοποιούνται πολύ συχνά στη δοσιµετρία 

ιοντιζουσών ακτινοβολιών είναι το φθοριούχο λίθιο (LiF) και το φθοριούχο ασβέστιο 

(CaF2). Τα θερµοφωταυγάζοντα δοσίµετρα είναι συνήθως κρυσταλλικά υλικά µικρών 

διαστάσεων και χρησιµοποιούνται ευρέως στη δοσιµέτρηση προσωπικού καθώς και για 

µετρήσεις δόσεων ασθενών από ακτινολογικές εξετάσεις. Το φαινόµενο της 

θερµοφωτάγειας και τα πιο διαδεδοµένα θερµοφωταυγάζοντα υλικά θα εξεταστούν 

αναλυτικά στο τελευταίο κεφάλαιο του παρόντος µέρους καθώς αποτέλεσαν σηµαντικό 

µεθοδολογικό εργαλείο στην διεξαγωγή της µελέτης. 

 

2.6 ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ  AΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  ΚΑΙ  BΙΟΛΟΓΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 

Oι επιδράσεις της ιοντίζουσας ακτινοβολίας σε βιολογικούς ιστούς και 

συγκεκριµένα στον ανθρώπινο οργανισµό έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ιατρική 

Φυσική διότι η έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες αποτελεί έναν αόρατο κίνδυνο, που 

χαρακτηρίζεται από µεγάλη βλαπτική ικανότητα σε σχέση µε την ενέργεια που µεταφέρει 

και καθηµερινά εκατοµµύρια άνθρωποι εκτίθενται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες για 

διάγνωση και θεραπεία πολλών παθήσεων [23-30].  
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Σε κυτταρικό επίπεδο βλάβες από την εναπόθεση ενέργειας στο ανθρώπινο 

σώµα µπορεί να προκληθούν έµµεσα ή άµεσα λόγω ιδιαίτερης ακτινοευαισθησίας του 

µορίου του DNA, το οποίο πέρα από τον γενετικό κώδικα, περιέχει πληροφορίες για την 

παραγωγή ενζύµων, πρωτεϊνών και άλλων χηµικών ουσιών απαραίτητων για τη 

λειτουργία κάθε κυττάρου  [4].  

 

Αλλοίωση της δοµής του DNA ενός κυττάρου δύναται να επιφέρει 

δυσλειτουργία που µπορεί να οδηγήσει είτε στο θάνατο του κυττάρου, είτε σε 

καρκινογένεση είτε σε µετάδοση της βλάβης σε επόµενες γενεές, αν πρόκειται για 

γενετικό κύτταρο. Σαν άµεση βλάβη θεωρείται το σπάσιµο των χηµικών δεσµών ενός 

βιοµορίου ως άµεσο επακόλουθο ενός ιονισµού. Ζηµία σε µοριακό επίπεδο µπορεί να 

προκληθεί εµµέσως από παραγωγή χηµικών ουσιών (H3O+, ελεύθερων ριζών OΗ και H, 

H2 και e-) που στην συνέχεια βλάπτουν στο ανθρώπινο DNA. Οι τυπικές βλάβες 

περιλαµβάνουν µονή ή διπλή θραύση αλυσίδων, καταστροφή βάσεων και δεσµών 

αλυσίδων. Βέβαια, φυσιολογικοί επανορθωτικοί µηχανισµοί ενεργοποιούνται προς 

αποκατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν στο DNA. Οι παραµένουσες βλάβες στο 

DNA ενισχύονται κατά τη διάρκεια µεταβολικών διεργασιών και µπορεί να εκδηλωθούν 

αργότερα  [24].  
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Εικόνα 2. 4: Σχηµατική απεικόνιση των µηχανισµών που οδηγούν σε βλάβες στη δοµή του µορίου DNA. 
 
 
 

Τα µακροσκοπικά αποτελέσµατα στον ανθρώπινο οργανισµό οφείλονται σε 

βλάβες που προκαλούνται σε κυτταρικό επίπεδο και χωρίζονται σε καθορισµένα 

(deterministic) και στοχαστικά (stochastic). Τα στοχαστικά αποτελέσµατα 

περιλαµβάνουν καρκινογένεση, βράχυνση του χρόνου ζωής και γενετικές ανωµαλίες και 

η πιθανότητα να συµβούν αυξάνει µε τη απορροφούµενη δόση. Τα κύρια χαρακτηριστικά 

των στοχαστικών αποτελεσµάτων των ιοντιζουσών ακτινοβολίων είναι ότι η δριµύτητα 

τους δεν είναι ανάλογη της δόσης που απορροφάται (θεωρητικά αρκεί µηδενική δόση για 

την εµφάνισή τους), δεν εµφανίζονται άµεσα -µπορεί να εµφανιστούν µετά από χρόνια. 

Επίσης, δεν υπάρχει κατώφλι δόσης (threshold dose) κάτω από το οποίο δεν 

παρατηρούνται  [23, 24]. Αντιθέτως, τα καθορισµένα (deterministic) αποτελέσµατα 

εµφανίζονται άµεσα (µέσα σε µερικές ώρες ή ηµέρες), ενώ η δριµύτητά τους είναι 

ανάλογη της δόσης που απορροφάται από τον ζώντα οργανισµό [24].  
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Καθορισµένα αποτελέσµατα ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

 

Η απόκριση των ιστών από την έκθεσή τους  σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες 

αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόµενο, διότι η ακτινοβολία επιδρά και στην κατανοµή των 

κυττάρων και στον κυτταρικό κύκλο ανάλογα µε την ακτινοευαισθησία και το ρυθµό 

δόσης  [24, 30]. Οι διάφοροι ιστοί παρουσιάζουν διαφορετική ακτινοευαισθησία στην 

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

οφθαλµών. Η σχέση µεταξύ επιβίωσης και δόσης περιγράφεται µε τη θανατηφόρο δόση 

50/60, δηλαδή την ολική ισοδύναµη δόση µελών κάποιου πληθυσµού σε µια έκθεση, 

κατά την οποία µετά από την πάροδο 60 ηµερών  θα αποβιώσει το 50% του πληθυσµού  

[30, 31]. Για υγιείς ενήλικες η θανατηφόρος δόση 50/60 υπολογίζεται ότι κυµαίνεται 

µεταξύ 3 και 6 Gy. Σε µεγαλύτερες ολικές ισοδύναµες δόσεις, τα βιολογικά 

αποτελέσµατα είναι οξύτερα, µε συνηθέστερη βλάβες στο γαστρεντερικό (>5 Gy) οι 

οποίες αν συνδυαστούν µε βλάβες στο αιµοποιητικό (>2 Gy), προκαλούν θάνατο σε 2 

εβδοµάδες. Πνευµονική λοίµωξη εµφανίζεται για δόσεις πάνω από 10 Gy και 

κατάρρευση του κεντρικού νευρικού συστήµατος προκύπτει από δόσεις πάνω από 15 Gy  

[30-31]. 

 

Στοχαστικά αποτελέσµατα ιοντίζουσας ακτινοβολίας  

 

Τα στοχαστικά αποτελέσµατα των ιοντιζουσών ακτινοβολιών διακρίνονται σε 

αυτά που προκαλούν βλάβες σε σωµατικά κύτταρα και έχουν ως αποτέλεσµα την 

καρκινογένεση και αυτά που αφορούν βλάβες γενετικού υλικού και µπορεί να οδηγήσουν 
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σε κληρονοµικές ασθένειες των απογόνων των ακτινοβοληθέντων. Στον άνθρωπο, 

σύµφωνα µε τα υπάρχοντα ραδιοβιολογικά δεδοµένα το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί 

µεταξύ της κυτταρικής βλάβης και της εκδήλωσης της νόσου του καρκίνου, ονοµάζεται 

λανθάνουσα περίοδος. Η περίοδος αυτή µπορεί να είναι από 2 έτη (µυελοειδή λευχαιµία) 

έως 20 έτη (συµπαγείς καθορισµένοι όγκοι).  Βέβαια, οι συνήθεις εκθέσεις του 

πληθυσµού σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες αφορούν ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις στις 

οποίες οι δόσεις είναι της τάξης µερικών mGy ή και λιγότερο. Για τον προσδιορισµό της 

σχέσης δόσης – αποτελέσµατος σε χαµηλές δόσεις και µικρούς ρυθµούς δόσης, 

συνδυάζονται δοσιµετρικά δεδοµένα από ακτινοβοληθείσες οµάδες ανθρώπων και 

δεδοµένα από πειραµατόζωα και θεωρητικούς υπολογισµούς [31-46]. Έτσι, η σχέση 

δόσης – αποτελέσµατος (πρόκληση καρκινογένεσης) περιγράφεται από µια καµπύλη 

δόσης – αποτελέσµατος που περιγράφεται από τη γενική σχέση: 

)](exp[)()( 2
21

2
21 DDDaDaDI ββ +−⋅+=                                                                  (εξίσ. 2.8) 

 

στην οποία α1, α2 συντελεστές που περιγράφουν τα στοχαστικά αποτελέσµα και β1, β2 

συντελεστές που περιγράφουν την θανάτωση των κυττάρων. Σε χαµηλούς ρυθµούς δόσης 

(και χαµηλές ολικές δόσεις), η καµπύλη δόσης – αποτελέσµατος είναι γραµµική. Η 

παρατηρούµενη ελάττωση των αποτελεσµάτων (επαγωγή καρκίνου) σε χαµηλές δόσεις 

σε σύγκριση µε τα αποτελέσµατα από υψηλές δόσεις και ρυθµούς δόσης, ονοµάζεται 

παράγοντας αποτελεσµατικότητας δόσης και ρυθµού δόσης (Dose and Dose Rate 

Effectiveness Factor – DDREF). Mε τα υπάρχοντα δεδοµένα ο διεθνής οργανισµός 

ακτινοπροστασίας ICRP έχει συστήσει η τιµή αυτή να λαµβάνεται ίση µε 2  [22]. 



∆ΟΣΙΜΕΤΡΙΑ  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ  

 

 52

Οι υπολογισµοί για τον προσδιορισµό της εµφάνισης των διαφόρων µορφών 

καρκίνου έχουν πραγµατοποιηθεί από διεθνείς οργανισµούς όπως η ∆ιεθνής Επιτροπή 

Ακτινοπροστασίας ICRP [22] και η Επιτροπή Ραδιοβιολογικών Επιπτώσεων της 

Αµερικανικής Ακαδηµίας Επιστηµών BEIR [32]. Oι υπολογισµοί στηρίζονται σε 

επιβιώσαντες των πυρηνικών βοµβαρδισµών κατά το 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο, 

ακτινοβοληθέντες ασθενείς (ακτινοθεραπείας), in vitro δεδοµένα αλλά και απαραίτητα 

µαθηµατικά µοντέλα που υπολογίζουν την πιθανότητα εµφάνισης καρκίνου στον 

άνθρωπο για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα της ζωής του  [30-32]. Έχουν 

χρησιµοποιηθεί κατά καιρούς δύο δηµοφιλή µοντέλα: το απλό προσθετικό µοντέλο και 

το απλό πολλαπλασιαστικό µοντέλο. Στο προσθετικό µοντέλο, κατά τον υπολογισµό της 

πιθανότητας θεωρείται ότι ο αριθµός H των επιπλέον θανάτων από ακτινοβόληση για µια 

υποοµάδα του πληθυσµού ηλικίας Α, παραµένει σταθερός, για την υποοµάδα αυτή, όταν 

η ηλικία των µελών της έχει τιµές α > Α+m όπου m η λανθάνουσα περίοδος. Στο 

πολλαπλασιαστικό µοντέλο και επικρατέστερο µοντέλο, o αριθµός Η είναι µεταβλητός 

και εξαρτάται από την ηλικία, τη δόση και τον ρυθµό καρκίνων χωρίς ακτινοβόληση  

[32]. 

 

2.7 ΟΡΙΑ  ∆ΟΣΕΩΝ 
 

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

τους επαγγελµατικά εκτειθέµενους σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Η χρήση ιοντιζουσών 

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

αιτιολόγησης, της βελτιστοποίησης και την αρχή του ορίου δόσεων: 
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1. Αρχή αιτιολόγησης. Τα διάφορα είδη δραστηριοτήτων µε ιοντίζουσες 

ακτινοβολίες πρέπει να αιτιολογούνται εκ των προτέρων βάσει των 

πλεονεκτηµάτων που προσφέρουν. 

2. 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). 

3. Αρχή ορίων δόσεων. ∆εν επιτρέπεται υπέρβαση των ορίων δόσεων παρά 

µόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Η αρχή αυτή δεν ισχύει στις ιατρικές 

εφαρµογές για τους ασθενείς. 

 

 

Τα όρια δόσεων όπως έχουν οριστεί από την ∆ιεθνή Επιτροπή 

Ακτινοπροστασίας (ICRP) φαίνονται στον πίνακα 2.2  [22]. Για την ενεργό δόση τίθεται 

επιπλέον η προϋπόθεση να µην υπερβεί τα 50 mSv σε ένα µεµονωµένο έτος. Ο 

περιορισµός στην ενεργό δόση παρέχει ικανοποιητική προστασία στο δέρµα για τα 

στοχαστικά αποτελέσµατα. Απαιτούνται όµως επιπλέον όρια για τοπικές εκθέσεις για την 

πρόληψη µη στοχαστικών (καθορισµένων) βλαβών. 
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∆όση από: 
Επαγγελµατικά 

Εκτιθέµενοι 
Κοινό 

Ολόσωµη ακτινοβόληση 
20 mSv / έτος κατά 

µέσο όρο (5 έτη) 
1 mSv / έτος 

Φακοί οφθαλµών 150 mSv / έτος 15 mSv / έτος 

∆έρµα 500 mSv / έτος 50 mSv / έτος 

Χέρια & Πόδια 500 mSv / έτος - 

Πίνακας 2. 2: ∆ιεθνή προτεινόµενα όρια δόσεων (ICRP 60). 
 

 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ  ΚΑΘΟ∆ΗΓΟΥΜΕΝΕΣ   

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ  ∆ΙΑ∆ΙΑΚΑΣΙΕΣ  

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η διαφορετική κατανοµή της έντασης που παρατηρείται κατά την έξοδο 

πρωτογενούς δέσµης ακτίνων-Χ, που προσπίπτει στο σώµα ασθενούς κατά τη διάρκεια 

ακτινογραφικής εξέτασης, παράγει στο ακτινογραφικό φιλµ µια στατική εικόνα των 

εσωτερικών δοµών του ανθρωπίνου σώµατος. Η δυναµική και όχι στατική απεικόνιση 

των εσωτερικών δοµών και οργάνων ενός ασθενή µε χρήση δέσµης ακτίνων-Χ, 

ονοµάζεται ακτινοσκόπηση. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναπτύξουµε τις γενικές αρχές της 

ακτινοσκοπικής απεικόνισης µε χρήση ακτίνων-Χ, τις συνήθεις τεχνικές καθώς και 

ζητήµατα δοσιµετρίας κατά την διάρκεια ακτινοσκοπικά καθοδηγούµενων επεµβατικών 

εξετάσεων. 

 

3.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ 
 

Μία  λυχνία παραγωγής ακτίνων–Χ αποτελείται από: 

1. την κάθοδο  όπου παράγεται η δέσµη των ηλεκτρονίων 

2. τον χώρο υψηλού κενού όπου επιταχύνονται τα ηλεκτρόνια 

3. την άνοδο όπου παράγεται η δέσµη των ακτίνων – Χ 

4. το γυάλινο κέλυφος που περιβάλλει την λυχνία  
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Οι ακτίνες Χ παράγονται όταν τα ταχέα ηλεκτρόνια προσκρούουν στο στόχο 

(άνοδος). Η παραγωγή των ακτίνων Χ (Εικόνα 3.1) γίνεται µέσω δύο διαφορετικών 

διαδικασιών: 

 

α) Παραγωγή ακτινοβολίας πέδησης (Bremsstrahlung radiation) 

 

Όταν  ηλεκτρόνιο της προσπίπτουσας δέσµης αλληλεπιδρά µε το ισχυρό 

ηλεκτροστατικό πεδίο του πυρήνα του υλικού του στόχου τότε η ταχύτητά του  

µεταβάλλεται  απότοµα και  µέρος της αρχικής κινητικής ενέργειας του ηλεκτρονίου 

εκπέµπεται ως ακτινοβολία Χ που ονοµάζεται ακτινοβολία πέδησης  [4]. Η ενέργεια των 

παραγόµενων φωτονίων κυµαίνεται από µηδέν µέχρι µία µέγιστη ενέργεια που ισούται µε 

την κινητική  ενέργεια του προσπίπτοντος ηλεκτρονίου. Το ενεργειακό φάσµα της 

ακτινοβολίας πέδησης είναι συνεχές (Εικόνα 3.2). Η παραγωγή ακτινοβολίας πέδησης 

αυξάνει µε την τάση στη λυχνία και τον  ατοµικό αριθµό του υλικού του στόχου  [4,9 ]. 

       

Εικόνα 3. 1: Απλοποιηµένη σχηµατική διάταξη ακτινολογικής λυχνίας. 
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β) Χαρακτηριστική ακτινοβολία 

 

Όταν ένα ηλεκτρόνιο προσκρούει στο στόχο µπορεί να αλληλεπιδράσει µε 

ηλεκτρόνιο εσωτερικής στιβάδας ενός ατόµου του στόχου και να το εκτοξεύσει εκτός 

ατόµου (ιονισµός). Η κενή θέση  συµπληρώνεται µε ηλεκτρόνιο υψηλότερης στοιβάδας, 

µε ταυτόχρονη εκποµπή φωτονίου. Τα εκπεµπόµενα φωτόνια αποτελούν τη 

χαρακτηριστική ακτινοβολία του υλικού του στόχου. Οι ενέργειές τους είναι διακριτές 

(γραµµικό φάσµα) και ίσες µε την ενεργειακή διαφορά των στοιβάδων ανάµεσα στις 

οποίες γίνεται η µετάβαση (Εικόνα 3.2). Εποµένως, το υλικό του στόχου δεν επηρεάζει 

την µέγιστη τιµή της ενέργειας των παραγόµενων φωτονίων ούτε την ελάχιστη ενέργεια 

της δέσµης. Καθορίζει όµως την θέση των χαρακτηριστικών κορυφών και την ένταση της 

παραγόµενης ακτινοβολίας  [9]. 

 

Εικόνα 3. 2: Τυπικό φάσµα ακτινοβολίας ακτίνων-Χ  [9]. 
 

Τα φωτόνια  χαµηλής ενέργειας  της δέσµης ακτίνων Χ (E φωτονίου < 25 keV) 

δεν συµβάλλουν στην διαµόρφωση της ακτινοδιαγνωστικής εικόνας καθώς 

απορροφούνται από τον εξεταζόµενο. Έτσι, στις σύγχρονες λυχνίες χρησιµοποιούνται  
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φίλτρα-ηθµοί (φύλλα αλουµινίου ή χαλκού) που παρεµβάλλονται στην εκπεµπόµενη από 

τη λυχνία δέσµη ώστε να απορροφούν το µεγαλύτερο µέρος των φωτονίων χαµηλής 

ενέργειας (και µικρής διεισδυτικότητας) και να αποφεύγεται η αύξηση της δόσης στον 

ασθενή  [6].  

Σε µια δέσµη ακτίνων-Χ µπορούν να αποδοθούν δύο ιδιότητες: η ποιότητα και η 

ποσότητα. Σαν ποιότητα ορίζεται η διεισδυτική ικανότητα της δέσµης µέσα στην ύλη και 

εξαρτάται από την εφαρµοζόµενη υψηλή τάση, το ολικό φίλτρο κ.ά. Η ποσότητα της 

δέσµης εξαρτάται από το ρεύµα (mA) της λυχνίας που καθορίζει τον αριθµό των 

επιταχυνόµενων ηλεκτρονίων που εκπέµπονται από την κάθοδο και προσπίπτουν στην 

άνοδο  [9].  

3.3 ΨΗΦΙΑΚΑ  ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 

Η δυναµική µελέτη δοµών µέσα στο ανθρώπινο σώµα, µε ακτίνες-Χ και η 

ταυτόχρονη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας για τον σχηµατισµό και την επεξεργασία της 

τελικής εικόνας, ονοµάζεται ψηφιακή ακτινοδιαγνωστική (στην περίπτωσή µας ψηφιακή 

ακτινοσκόπηση). Τα σύγχρονα ακτινοσκοπικά συστήµατα διαθέτουν ενισχυτή εικόνας 

του οποίου τα µέρη περιλαµβάνονται σε ένα αερόκενο υάλινο σωλήνα: το πέτασµα 

εισόδου, τη φωτοκάθοδο, τα ηλεκτρόδια εστίασης (φακοί) και το πέτασµα εξόδου 

(Εικόνα 3.3). Καθώς οι ακτίνες-Χ απορροφούνται από το φθορίζον υλικό της εισόδου του 

ενισχυτή εκπέµπονται ηλεκτρόνια από τη φωτοκάθοδο τα οποία επιταχύνονται και 

εστιάζονται στην άνοδο. Στη συνέχεια τα ηλεκτρόνια προσπίπτουν πάνω στο φθορίζον 

υλικό της εξόδου όπου σχηµατίζεται η τελική εικόνα, η οποία είτε προβάλλεται µέσα από 

µια σειρά κατόπτρων και φακών (αναλογικά συστήµατα) σε κινηµατογραφική κάµερα, 
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αναλογικό µόνιτορ (τηλεόραση) είτε µετατρέπεται από αναλογικό σήµα σε ψηφιακό και 

αποθηκεύεται στη µονάδα ψηφιακής επεξεργασίας (ψηφιακά συστήµατα).  

Επίσης, τα σύγχρονα συστήµατα διαθέτουν αυτόµατο σύστηµα έκθεσης 

(Automatic Exposure Control – AEC) το οποίο ρυθµίζει την αµαύρωση στο φιλµ ή στην 

οθόνη για διαφορετικά πάχη ασθενή, µέσω αυτόµατης µεταβολής των στοιχείων (kVp, 

mAs) της γεννήτριας. Αυτό επιτυγχάνεται µε θαλάµους ιονισµού που βρίσκονται 

τοποθετηµένοι µετά τον ασθενή.  

    

Εικόνα 3. 3: Σχηµατικό διάγραµµα ενισχυτή εικόνας  [6]. 
 

Όταν η ακτινοβολία Χ προσπίπτει στο ανθρώπινο σώµα υφίσταται διαφορετικού 

βαθµού εξασθένιση λόγω της διαφορετικής σύστασης των ιστών µέσα από τους οποίους 

διέρχεται [6]. Τις περισσότερες φορές για να γίνεται διάκριση των ιστών 

χρησιµοποιούνται κατάλληλες ακτινοσκιαστικές (ακτινοσκιερές) ουσίες (βρωµιούχες ή 

ιωδιούχες ενώσεις), οι οποίες λόγω της µεγαλύτερης απορρόφησης σε σχέση µε τους 

παρακείµενους ιστούς επιτυγχάνουν την διάκριση συγκεκριµένων δοµών στην 

ακτινοσκοπική εικόνα (Εικόνα 3.4). Η έκχυση του σκιαγραφικού γίνεται συνήθως µε 
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χρήση µηχανικού αυτόµατου εκχυτή (injector) µε µεγάλη πίεση ώστε να επιτυγχάνεται σε 

λίγο χρονικό διάστηµα η απαιτούµενη συγκέντρωση στο αίµα. 

 

Εικόνα 3. 4: Μαζικοί συντελεστές απορρόφησης για λίπος, οστά, µύες, µόλυβδο και ιώδιο  
σαν συνάρτηση της ενέργειας των προσπιπτόντων φωτονίων. 

 
 

Βασική κατηγορία των ψηφιακών ακτινοσκοπικών συστηµάτων  αποτελούν τα 

συστήµατα αφαιρετικής αγγειογραφίας (Digital Subtraction Angiography – DSA). H 

διαδικασία που εφαρµόζεται κατά την DSA-ακτινοσκόπηση είναι η τεχνική της 

αφαίρεσης µάσκας ή αφαιρετική τεχνική (mask subtraction technique). Κατά τη 

διαδικασία αυτή λαµβάνονται διαδοχικές λήψεις της περιοχής (παλµική λειτουργία 

λυχνίας) µε σύγχρονη έκχυση σκιαγραφικού στον ασθενή (Εικόνα 3.5). Οι αρχικές 

λήψεις γίνονται χωρίς σκιαγραφικό, πριν αυτό φτάσει στα αγγεία. Στην µονάδα 

επεξεργασίας του συστήµατος γίνεται αφαίρεση της εικόνας που δεν περιέχει 

σκιαγραφικό (mask) από τις εικόνες που περιέχουν σκιαγραφικό.  
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Εικόνα 3. 5: Ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία (DSA). 
 

Η τεχνική DSA µπορεί να περιγραφεί µαθηµατικά ως εξής. Έστω ασθενής µε 

πάχος xt και γραµµικό συντελεστή απορρόφησης µt. Πριν εισέλθει το σκιαγραφικό στον 

ασθενή, η ροή των φωτονίων που διέρχεται από τον ενισχυτή εικόνας θα είναι 

tt x
om eII µ−= . Μετά από την έκχυση ενός σκιαγραφικού µέσου σε αρτηρία πάχους 

xI<<xt και γραµµικού συντελεστή απορρόφησης µΙ, η ροή των φωτονίων που διέρχεται 

τώρα από τον ενισχυτή εικόνας θα είναι 
)( IItt xx

oI eII µµ +−= . Αν α είναι ένας 

σταθερός συντελεστής µετατροπής που συνδέει το πλάτος σήµατος εικόνας µε τη ροή 

των φωτονίων που δέχεται ο ενισχυτής εικόνας, το σήµα της µάσκας αφαίρεσης και της 

“σκιασµένης” εικόνας θα είναι [4]:  

tt x
om eII µα −= ,

)( IItt xx
oI eII µµα +−=                          (εξίσ.  3.1) 
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Η εικόνα µάσκας και η “σκιασµένη” εικόνα αφαιρούνται µετά από την 

ψηφιοποίηση και την λογαριθµική µετατροπή τους που εξασφαλίζει επιτυχή αφαίρεση 

σταθερών ανατοµικών δοµών που συνήθως αποκόπτουν το σήµα της σκιαγραφηµένης 

αρτηρίας: 

 

[ ] [ ] IIIIttttIm xxxxIIS µµµµ =−−−=−= )ln()ln(log                                  (εξίσ.  3.2) 

 

Εξαιρετικά χρήσιµη τεχνική για την καθοδήγηση καθετήρων σε µικρά και 

σύνθετα αγγεία είναι η τεχνική της οδικής χαρτογράφησης (road mapping). Kατά την 

τεχνική road mapping εκτελείται µια αφαιρετική ακολουθία DSA και προσδιορίζεται η 

λήψη (frame) µε την µέγιστη αδιαφάνεια η οποία και αποτελεί την µάσκα (mask) της 

οδικής χαρτογράφησης [47]. Στη συνέχεια η µάσκα αφαιρείται από τις επόµενες 

διαδοχικές λήψεις µε σκιαγραφικό, µε τη µόνη διαφορά από την κλασσική τεχνική DSA, 

ότι οι αφαιρετικές λήψεις προβάλλονται πάνω από µια στατική λήψη των αγγείων ώστε 

να είναι ευκολότερη η καθοδήγηση των καθετήρων και ο προσδιορισµός της θέσης τους 

(Εικόνα 3.5).  

 

Εικόνα 3. 6: Αφαιρετική τεχνική οδικής χαρτογράφησης (road mapping). 
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3.4 ΕΠΕΜΒΑTIKEΣ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ  ΚΑΙ  ΕΚΘΕΣΗ  ΣΕ  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
 

Οι ακτινοσκοπικά καθοδηγούµενες επεµβατικές διαδικασίες κατατάσσονται στις 

ειδικές ιατρικές πράξεις κατά τις οποίες µπορούν να παρουσιαστούν υψηλές δόσεις 

ακτινοβολίας  [25, 48-53]. Αυτό οφείλεται στους µεγάλους χρόνους ακτινοσκόπησης και 

πολλαπλές λήψεις που έχουν ως αποτέλεσµα, ασθενείς και προσωπικό σε πολλές 

περιπτώσεις να εκτίθενται σε υψηλότερες δόσεις, ακόµη και από αυτές των εξετάσεων 

αξονικής τοµογραφίας  [48-50]. Τέτοιες επεµβατικές τεχνικές είναι η στεφανιαία 

αγγειογραφία (στεφανιογραφία), η ακτινοσκοπικώς ελεγχόµενη κατάλυση αρρυθµιογόνων 

εστιών  (ablation), οι επεµβάσεις αγγειοπλαστικής (percutaneous transluminal angioplasty 

- PTA), οι επεµβάσεις διασφαγιτιδικής ενδοηπατικής πυλαιοσυστηµατικής αναστόµωσης 

(transjugular intrahepatic portosystemic shunt -  TIPS), η παροχέτευση χοληφόρων 

αγγείων (percutaneous transhepatic biliary drainage – PTBD), επεµβάσεις τοποθέτησης 

stent, και άλλες επεµβατικές διαδικασίες  [48, 50].  

Tα σύγχρονα ακτινοσκοπικά-αγγειογραφικά συστήµατα διαθέτουν 

ενσωµατωµένα συστήµατα παρακουλούθησης της δόσης του ασθενούς. Ένα από αυτά 

είναι και ο µετρητής γινοµένου δόσης-εµβαδού (dose are product – DAP) ο οποίος 

αποτελείται από ένα επίπεδο θάλαµο ιονισµού και τη συσκευή ανάγνωσης που πολλές 

φορές είναι ενσωµατωµένη στο σύστηµα και οι µετρήσεις αποδίδονται στο χειριστή από 

το λογισµικό του συστήµατος. Ο µετρητής DAP µετρά την έκθεση στον αέρα 

πολλαπλασιασµένη µε το εµβαδόν του πεδίου της δέσµης µε το οποίο ακτινοβολείται ο 

θάλαµος µε τις απαιτούµενες διορθώσεις για να µετατραπεί σε απορροφούµενη δόση. Τα 

πλεονεκτήµατα των µετρήσεων που αποδίδουν οι µετρητές DAP είναι ότι αυτές είναι 

ανεξάρτητες της απόστασης λυχνίας και ασθενή και επιπλέον µπορούν να 
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πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα (on-the-fly) κατά τη διάρκεια της επεµβατικής 

διαδικασίας για κάθε ακτινολογική προβολή. Στον Πίνακα 3.1 αναφέρονται µέσοι χρόνοι 

ακτινοσκόπησης και γινοµένων δόσης-εµβαδού DAP για τις πιο δηµοφιλείς 

ακτινοσκοπικά καθοδηγούµενες επεµβατικές διαδικασίες  [54]. 

Ο κίνδυνος από την ακτινοβολία κατά την διάρκεια των ακτινοσκοπικά 

καθοδηγούµενων επεµβατικών διαδικασιών θεωρείται από πολλούς µικρός συγκριτικά µε 

το ιατρικό όφελος από την συγκεκριµένη πρακτική. Όµως, η εφαρµογή της αρχής της 

αιτιολόγησης επιβάλλει την µελέτη των καθορισµένων και των στοχαστικών 

αποτελεσµάτων στους ασθενείς  [48, 50-53]. Η ευρεία εφαρµογή των επεµβατικών 

τεχνικών οδήγησε στην έκδοση οδηγιών από συγκεκριµένους οργανισµούς προς τους 

επεµβατικούς ακτινολόγους, εφιστώντας τους την προσοχή στις µεγάλες δόσεις που είναι 

πιθανόν να οδηγήσουν σε βλάβες των αντίστοιχων ιστών [48, 50]. Ειδικά για τα 

καθοριστικά αποτελέσµατα, για τα οποία απαιτείται η υπέρβαση ενός κατωφλίου 

(threshold) για την εµφάνισή τους, ιδιαίτερο ρόλο παίζει η δόση δέρµατος στα σηµεία 

εισόδου της δέσµης των ακτίνων-Χ. Στον Πίνακα 3.2 αναφέρονται οι κυριότερες 

αντιδράσεις δέρµατος σε σχέση µε την έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία [48]. 
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Επεµβατική διαδικασία 
Τυπικός χρόνος 

ακτινοσκόπησης (min) 

Τυπικό γινόµενο DAP 

(cGycm2) 

PTCA 40 20000 

PTA (λαγονίων-άκρων) 15 18000 

PTA (νεφρικές) 15 18000 

PTA (stent) 20 25000 

TIPS 45  45.000 

PTBD (παροχέτευση) 20 10000 

PTBD (stent) 20 10000 

Νευρο-εµβολισµός 70 35000 

Πίνακας 3. 1: Τυπικοί χρόνοι ακτινοσκόπησης και τιµές DAP επεµβατικών διαδικασιών [54]. 
 

 
Αντίδραση δέρµατος Τυπικό κατώφλι δόσης (Gy) Χρόνος εµφάνισης 

Πρώιµο παροδικό ερύθηµα 2 Μερικές ώρες 

Προσωρινή απολέπιση 3 3 εβδοµάδες 

Κύριο ερύθηµα 6 10 ηµέρες 

Μόνιµη απολέπιση 7 3 εβδοµάδες 

Ξηρά απολέπιση 10 4 εβδοµάδες 

Ίνωση 10 - 

Ατροφία δέρµατος 11 > 14 εβδοµ. 

Τηλεαγγειεκτασία 12 > 52 εβδοµ. 

Υγρά απολέπιση 15 4 εβδοµάδες 

Όψιµο ερύθηµα 15 6-10 εβδοµ 

Νέκρωση δέρµατος 18 > 10 εβδοµ. 

∆ευτεροπαθής εξέλκωση 20 > 6 εβδοµ. 

Πίνακας 3. 2: Τυπικές καθοριστικές αντιδράσεις δέρµατος από ιοντίζουσες ακτινοβολίες [48]. 
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3.5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ  ΠΡΑΞΕΩΝ 
 

Eκτός από τα συστήµατα ακτινοσκόπησης και αφαιρετικής αγγειογραφίας 

σηµαντικοί αρωγοί στην επιτυχή διεξαγωγή µιας επεµβατικής πράξης είναι και τα 

εξαρτήµατα-υλικά αγγειογραφίαs και αγγειοπλαστικής: καθετήρες (catheters), οδηγοί 

σύρµατα (guidewires), αγγειακά θηκάρια εισαγωγής καθετήρων (vascular introducer 

sheaths), ειδικά µπαλόνια αγγειοδιαστολής (balloons) και ειδικά πλέγµατα ενδοαγγειακής 

διαστολής-ενδοπροθέσεις (stents). 

 

Καθετήρες (Catheters) 

 

Οι καθετήρες χωρίζονται σε δύο οµάδες: τους µη-εκλεκτικούς (non-selective) 

και τους εκλεκτικούς ή εξειδικευµένους (selective). Oι µη-εκλεκτικοί καθετήρες µέσης 

έκχυσης χρησιµοποιούνται για να κάνουν εκχύσεις σκιαγραφικών µέσων σε µεσαίου ή 

µεγάλου µεγέθους αγγεία και διαθέτουν πολλαπλές πλευρικές οπές (sideholes) για να 

βελτιστοποιούν και να οµογενοποιούν την ροή έκχυσης (Εικόνα 3.7). Oι επιλεκτικοί ή 

εξειδικευµένοι καθετήρες χαρακτηρίζονται από µια µεγάλη ποικιλία γωνιών και 

σχηµατισµών για τον καθετηριασµό αγγειακών κλάδων. 
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Εικόνα 3. 7: Μη επιλεκτικοί καθετήρες: Με ευθύ ή σπειροειδές (pigtail) άκρου και πλευρικές οπές. 
 

Οι εκλεκτικοί (selective) καθετήρες παρέχονται σε δύο µορφές: αυτούς µε µια 

µόνο οπή στο άκρο τους  – οι   οποίοι χρησιµοποιούνται συνήθως για χειροκίνητη έκχυση 

µέσων σκίασης – και εκείνους µε οπή στο άκρο και πλευρικές οπές – οι οποίοι 

χρησιµοποιούνται σε αυτόµατα συστήµατα έκχυσης υψηλής πίεσης.  

Οι καθετήρες χαρακτηρίζονται από το µέγεθός τους σύµφωνα µε το Γαλλικό 

(French) σύστηµα που καθορίζει την περιφέρεια του άξονα του καθετήρα.(5F, 6F κτλ) 

και την µέγιστη ροή σε µιλιλίτρα ανά δευτερόλεπτο  (mL/s) ή psi.  

Cobra         Sinewider 

Εικόνα 3. 8: Καθετήρες Cobra (αριστερά) και Sinewider (δεξιά). 
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Άλλοι τύποι εκλεκτικών καθετήρων είναι οι τύπου Berenstein και Headhunter. 

Ειδικά για καθετηριασµούς εγκεφαλικών αγγείων χρησιµοποιούνται και οι λεγόµενοι 

µικροκαθετήρες (πχ 2-3Fr). Oι καθετήρες θα πρέπει να ξεπλένονται συχνά (catheter 

flushing) ώστε να αποτρέπεται η απόφραξή τους στα άκρα και στις οπές τους, καθώς και 

η δηµιουργία θρόµβων εντός των αγγείων στα οποία τοποθετούνται. 

 

Αγγειακά Θηκάρια (Vascular Sheaths) 

 

Τα αγγειακά θηκάρια εισαγωγής παρέχουν ατραυµατική αρτηριακή ή διαγγειακή 

πρόσβαση και αποτελούνται από ένα κούφιο κυλινδρικό σωλήνα, µια αιµοστατική 

βαλβίδα και µια επιπλέον πλάγια διακλάδωση για την πλύση τους. Τα µεγέθη των 

θηκαριών χαρακτηρίζονται από το µέγεθος του καθετήρα που δέχονται, συνεπώς έχουν 

ελαφρώς µεγαλύτερη διάµετρο από αυτόν (Εικόνα 3.9).  

 

Εικόνα 3. 9: Τυπικό σχέδιο αγγειακού θηκαριού (sheath). 
 

Oδηγά σύρµατα (Guidewires) 

 

Τα οδηγά σύρµατα παίζουν καθοριστικό ρόλο σε έναν επιτυχή καθετηριασµό 

αφού στηρίζουν και κατευθύνουν τον καθετήρα  στο αγγείο στόχο. Τα σύρµατα αυτά 
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χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: τα µη-καθοδηγούµενα (non-steerable) και τα 

καθοδηγούµενα (steerable) σύρµατα. Υπάρχουν δεκάδες είδη συρµάτων τα οποία 

χαρακτηρίζονται από το µήκος τους, την ευκαµψία τους και τη διάµετρό τους. Το 

σηµαντικότερο χαρακτηριστικό όµως είναι το µήκος τους, το οποίο θα πρέπει να 

επιτρέπει την απρόσκοπτη αλλαγή καθετήρων. 

 

Μπαλόνια αγγειοδιαστολής (Dilatation Βalloons) 

 

Aνάλογα µε την έκταση µια απόφραξης χρησιµοποιούνται διαφορετικού µήκους 

και διαµέτρου καθετήρες-µπαλόνια αγγειοδιαστολής (Εικόνα 3.10), οι οποίοι 

διατείνονται στα σηµεία αγγειακής στένωσης, ώστε να ελαττωθεί η στένωση και η 

διαφορά πίεσης διαµέσου της στένωσης σε επίπεδα <20mmHg. Έτσι επιτυγχάνεται η 

βελτίωση της αιµοδυναµικής ροής. 

 

 

Εικόνα 3. 10: Καθετήρας-µπαλόνι αγγειοπλαστικής. 
 

Μεταλλικές ενδοπροθέσεις (stents) 

 

Επίσης, ασφαλή και επιτυχή µέθοδο αντιµετώπισης απόφραξης που µειώνει τη 

συχνότητα ακολουθούµενης επαναστένωσης, αποτελεί η χρησιµοποίηση µεταλλικών 
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πλεγµάτων ενδοαγγειακής διαστολής – µεταλλικών ενδοπροθέσεων (Εικόνα 3.11). Tα 

πλέγµατα αυτά υποστηρίζουν και διατηρούν τη διάταση του νοσούντος τµήµατος του 

αγγείου, εξουδετερώνουν την ελαστική επαναφορά και βελτιώνουν την αιµοδυναµική 

αρτηριών και αγγείων. Επανειληµµένες διαστολές εντός της ενδοπρόθεσης µε µπαλόνια, 

έχουν ως αποτέλεσµα τη βελτίωση  των διαστάσεων του αυλού µε πλήρη εµφύτευση του 

stent εντός της αθηρωµατικής πλάκας [55]. 

 

 

Εικόνα 3. 11: ∆ιαδικασία εισαγωγής και εναπόθεσης µεταλλικού πλέγµατος. 
 

3.6 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  
 

Η διασφάλιση της ποιότητας της ακτινολογικής εικόνας και η ελαχιστοποίηση 

της δόσης των εξεταζόµενων και του προσωπικού επιτυγχάνεται µε τον συχνό ποιοτικό 

έλεγχο του εξοπλισµού ως προς την ασφαλή λειτουργία και ακτινοπροστασία των 

ακτινοσκοπικών-αγγειογραφικών συστηµάτων [22, 52, 56]. Η Ελληνική Νοµοθεσία 
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(ΦΕΚ 216Β/01) επιβάλλει περιοδικούς ελέγχους σε όλα τα ακτινολογικά µηχανήµατα, οι 

οποίοι εκπονούνται από ακτινοφυσικό Ιατρικής [57].  

Στο µέρος αυτό θα αναφερθούν συνοπτικά οι έλεγχοι που πρέπει να 

διενεργούνται περιοδικά σε κάθε ακτινοσκοπικό/αγγειογραφικό σύστηµα. Το 

πρωτόκολλο ποιοτικού ελέγχου ακτινοσκοπικής-αγγειογραφικής διάταξης περιλαµβάνει 

τα παρακάτω: 

1. Γενική λειτουργική κατάσταση 

Σκοπός: Ασφάλεια κατά τη λειτουργία του ακτινοδιαγνωστικού συστήµατος. 

Μέθοδος: Επαλήθευση των ενδείξεων και των εντολών του συστήµατος. Έλεγχος 

κινήσεων και φρένων λυχνίας και τράπεζας. 

2. Ακρίβεια – επαναληψιµότητα υψηλής τάσης 

 Σκοπός: Εξασφάλιση σωστής λειτουργίας αυτοµάτου συστήµατος έκθεσης (AEC). 

Μέθοδος: Μέτρηση µε ειδικό όργανο µέτρησης kVp – απόκλιση 10% έναντι των 

ονοµαστικών. 

3. Επαναληψιµότητα παροχής λυχνίας 

Σκοπός: Έλεγχος γήρανσης λυχνίας, αποκλίσεων ρύθµισης mA, προβληµάτων στην 

κυµατοµορφή υψηλής τάσης. 

Μέθοδος: Μέτρηση µε θάλαµο ιονισµού  - σύγκριση µε αναµενόµενη παροχή 

(R/mAmin). 

4. Πάχος υποδιπλασιασµού (HVL) 

Σκοπός: Mείωση αναίτιας δόσης στον ασθενή λόγω φωτονίων χαµηλής ενέργειας που δεν 

προσδίδουν στο διαγνωστικό αποτέλεσµα. 
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Μέθοδος: Μέτρηση µε θάλαµο ιονισµού και µεταβλητά πάχη απορροφητή Al – σύγκριση 

µε επιτρεπτά όρια (>2.5 mm Al/80kVp). 

5. Χρόνος έκθεσης 

Σκοπός: Έλεγχος σωστής λειτουργίας AEC και συναγερµού χρονοµέτρου 

ακτινοσκόπησης. 

Μέθοδος: Μέτρηση µε ειδικό όργανο µέτρησης sec – απόκλιση 10% έναντι των 

ονοµαστικών. 

6. ∆όση εισόδου – Μέγιστος ρυθµός δόσης εισόδου και ενισχυτή εικόνας 

Σκοπός: Έλεγχος σωστής λειτουργίας στοιχείων και AEC για αποφυγή υπερέκθεσης 

ασθενούς. 

Μέθοδος: Μέτρηση µε θάλαµο ιονισµού και µεταβλητά πάχη απορροφητή Cu ή 

plexiglass ή οµοίωµα ασθενούς από νερό ή ισοδύναµο υλικό (Εικόνα 3.12). 

 

Εικόνα 3. 12: Τυπική διάταξη ελέγχου δοσιµετρίας ακτινοσκοπικής διάταξης. 
 

7. Ποιότητα ακτινοσκοπικής εικόνας 
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Ο έλεγχος ποιότητας ψηφιακής/αναλογικής εικόνας περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

α. Χωρική διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης 

β. ∆ιακριτική ικανότητα χαµηλής αντίθεσης 

γ. Έλεγχος µεγέθους πεδίου και παραµόρφωσης εικόνας 

δ. Ευαισθησιοµετρία φιλµ – ψηφιακού συστήµατος αποτύπωσης εικόνας 

8. ∆ιαρροή κελύφους λυχνίας 

Σκοπός: Μείωση αναίτιας ακτινοβόλησης ασθενούς και προσωπικού 

Μέθοδος: ∆οσιµέτρηση χώρου µε χρήση υλικού που αποκόπτει πλήρως τη δέσµη (beam 

stopper). 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 

MΕΘΟ∆ΟΙ  MONTE CARLO   

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οι τεχνικές Monte Carlo (MC) είναι ευρέως χρησιµοποιούµενες στοχαστικές 

τεχνικές οι οποίες βασίζονται στην χρήση σειρών τυχαίων αριθµών και πιθανοκρατικών 

τεχνικών για την προσοµοίωση προβληµάτων. Οι µέθοδοι ΜC είναι σε θέση να παρέχουν 

προσεγγιστικές λύσεις µε το να εκτελούν δείγµατα στατιστικών πειραµάτων σε 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ). Οι µέθοδοι MC εφαρµόζονται σε προβλήµατα, η 

αναλυτική επίλυση των οποίων είναι δύσκολη έως αδύνατη, ενώ ακόµη χρησιµοποιούνται 

και για την επιβεβαίωση των αναλυτικών λύσεων. 

 

4.2 ΙΣΤΟΡΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Οι τεχνικές MC απέκτησαν το κύρος µιας  πλήρους αριθµητικής µεθόδου, ικανής 

να επιλύει πολύπλοκα προβλήµατα, τις τελευταίες δεκαετίες. Το όνοµα Monte Carlo 

προήλθε από το τίτλο ενός άρθρου των Metropolis και Ulam, το οποίο ονοµαζόταν “The 

Monte Carlo Method”, λόγω της οµοιότητας της στατιστικής προσοµοίωσης µε τα τυχερά 

παιχνίδια [58]. Η πόλη του Monte Carlo, πρωτεύουσας του κρατιδίου του Μονακό ήταν 

τότε το κέντρο της χαρτοπαιξίας και των τυχερών παιχνιδιών. Η πρώτη πραγµατική χρήση 

της µεθόδου Monte Carlo ως ερευνητικό εργαλείο έγινε πάνω στην εξέλιξη της ατοµικής 

βόµβας κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσµίου Πολέµου. Αυτή η έρευνα συµπεριλάµβανε 

µια απευθείας αναπαράσταση των προβληµάτων που έχουν σχέση µε την τυχαία διάχυση 



MΕΘΟ∆ΟΙ  MO N T E  CA R L O 

 

 75

φωτονίων σε διασπάσιµα υλικά από τους Von Neumann και Ulam [59]. Η συστηµατική 

ανάπτυξη αυτών των ιδεών ολοκληρώθηκε µε εργασίες των 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 των µεθόδων 

Monte Carlo ήταν έκτοτε πάρα πολλές. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του ’50 και ’60, 

οι µέθοδοι εφαρµόστηκαν σε µια πληθώρα µηχανικών εφαρµογών. Πολλά 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 υπερ-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 τεχνικών 

MC: αποτίµηση πολυδιάστατων ολοκληρωµάτων, επίλυση συγκεκριµένων 

ολοκληρωτικών και διαφορικών εξισώσεων κτλ. Ένα άλλο πεδίο εφαρµογής των µεθόδων 

MC ήταν και η δειγµατοληψία τυχαίων µεταβλητών από κατανοµές πιθανότητας γνωστή 

ως πρότυπη δειγµατοληψία [60]. 

Σήµερα, οι µέθοδοι MC χρησιµοποιούνται σε ένα πολύ ευρύ πεδίο: από τα 

οικονοµικά και την φυσική έως την ρύθµιση της ροής της οδικής κυκλοφορίας. Οι 

εφαρµογές των µεθόδων MC εξαπλώνονται σε τελείως διαφορετικούς τοµείς όπως είναι η 

θεραπεία του καρκίνου, η πρόβλεψη των δεικτών των χρηµατιστηρίων, η εξερεύνηση 

πηγών πετρελαίου καθώς και πιο παραδοσιακές φυσικές εφαρµογές όπως η εξέλιξη των 

άστρων, η διάδοση της ραδιενέργειας στην επιφάνεια της γης, η σχεδίαση αντιδραστήρων 

και η κβαντική χρωµοδυναµική [61, 62]. Οι µέθοδοι MC χρησιµοποιούνται επίσης στον 
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σχηµατισµό 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 λάθος στο τελικό 

αποτέλεσµα καθώς και ο αριθµός των δοκιµών της µεθόδου που απαιτούνται για την 

επίτευξη του δοθέντος σφάλµατος.  

 

4.3 ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ  ΜΕΘΟ∆ΟΥ  MONTE CARLO 
 

 Η εφαρµογή των µεθόδων MC είναι µια διαδικασία η οποία σχηµατικά µπορεί να 

αναπαρασταθεί σαν µια συσκευή δύο εισόδων και µίας εξόδου, όπως φαίνεται στο σχήµα 

4-1. Οι είσοδοι είναι: α) ένας µεγάλος αριθµός τυχαίων αριθµών και β) κάποια κατανοµή 

πιθανότητας την οποία επιθυµούµε να εξετάσουµε. Η έξοδος αποτελεί το αποτέλεσµα της 

τυχαίας δειγµατοληψίας της προς εξέτασης κατανοµής πιθανότητας . 

 

Τυχαίοι Αριθμοί Μέθοδος
Monte Carlo

Aποτελέσματα

Κατανομή
Πιθανότητας

Τυχαίοι Αριθμοί Μέθοδος
Monte Carlo

Aποτελέσματα

Κατανομή
Πιθανότητας

 

Εικόνα 4. 1: Γενικό διάγραµµα ροής µιας τυπικής διαδικασίας Monte Carlo. 
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 Τα πρωταρχικά µέρη µιας εφαρµογής Μοnte Carlo περιλαµβάνουν τα παρακάτω: 

1. Συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας (PDF- probability distribution function): το 

προς εξέταση φυσικό ή µαθηµατικό σύστηµα θα πρέπει απαραίτητα να 

περιγράφεται από µια οµάδα από PDFs. 

2. Γεννήτρια τυχαίων αριθµών: µια πηγή τυχαίων αριθµών που κατανέµονται 

οµοιόµορφα στο διάστηµα της µονάδας. 

3. Κανόνας δειγµατοληψίας: διαδικασία για τη δειγµατοληψία από την 

συγκεκριµένη κατανοµή πιθανότητας, λαµβάνοντας υπόψη την διαθεσιµότητα 

των τυχαίων αριθµών. 

4. Σκοράρισµα (scoring ή tallying): τα αποτελέσµατα θα πρέπει να αθροιστούν σε 

καταµετρητές (tallies) των ποσοτήτων που επιθυµούµε να εκτιµήσουµε. 

5. Αποτίµηση σφάλµατος: µια εκτίµηση του στατιστικού σφάλµατος (διακύµανση) 

ως συνάρτηση των δοκιµών 

6. Τεχνικές µείωσης σφαλµάτων στο τελικό αποτέλεσµα της µεθόδου MC, οι οποίες 

στοχεύουν στην µείωση του υπολογιστικού χρόνου που δαπανάται. 

7. Μέθοδοι παραλληλισµού και ανυσµατικές µέθοδοι για επιτάχυνσης υπολογισµών 

σε εξελιγµένους υπολογιστές πολλαπλών φυσικών ή εικονικών επεξεργαστών. 

 

4.4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ  ΜΕΘΟ∆ΩΝ  MONTE CARLO  
 

 Στην ενότητα αυτή θα περιγραφούν κάποιοι βασικοί στατιστικοί όροι, 

συµπεριλαµβανοµένων και σηµαντικών µαθηµατικών και στατιστικών νόµων για να 

θεµελειωθεί µαθηµατικά η µέθοδος υπολογισµών MC. 
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Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές 

 

 Μια τυχαία µεταβλητή είναι µια µεταβλητή που  µπορεί να πάρει οποιαδήποτε 

τιµή χωρίς να µπορεί να προβλεφθεί από πριν. Αν και η τιµή µιας συνάρτησης τυχαίας 

µεταβλητής δεν είναι προβλέψιµη, η κατανοµή της µεταβλητής µπορεί να καθοριστεί 

πλήρως. Η πιθανότητα µια τυχαία µεταβλητή x’ να πάρει τιµές µεταξύ του διαστήµατος 

[x-dx, x+dx] ονοµάζεται συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (PDF) f(x) και ορίζεται ως 

ακολούθως: 

∫ ∫
∞

∞−

=<<=ℜ∈∀≥
b

a

dxxfbxaPdxxfxxf )()(,1)(,0)(             (εξίσ. 4.1) 

 

 Τις περισσότερες φορές είναι µαθηµατικά χρησιµότερο να επικαλούµαστε την 

αρθροιστική συνάρτηση  διασποράς, η οποία ορίζεται ως: 

∫
∞−

=≤=
x

dttfxXPxF )()()(                                                                              (εξίσ. 4.2) 

η οποία είναι µια µονότονη µη-µειούµενη συνάρτηση, η οποία λαµβάνει τιµές από 0 

µέχρι 1. Όταν γίνεται χρήση πολλαπλών τυχαίων µεταβλητών θα πρέπει οι µεταβλητές 

αυτές να είναι ανεξάρτητες. Το κριτήριο για την ανεξαρτησία n διακριτών ή συνεχών 

τυχαίων µεταβλητών είναι:  

 

)()...()(),...,,( 22121 nxn xfxfxfxxxf =                                                   (εξίσ. 4.3) 

 όπου ),...,,( 21 nxxxf  η σύνθετη συνάρτηση πιθανότητας και )(),...,(),( 221 nx xfxfxf , οι 

επιµέρους συναρτήσεις κατανοµής πιθανότητας των τυχαίων µεταβλητών nxxx ,...,, 21 . 
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Πρόβλεψη, διακύµανση και συνδιακύµανση 

 

Έστω x µια τυχαία µεταβλητή µε κατανοµή πιθανότητας f(x). Η µέση 

(προβλεπόµενη, expectation) τιµή της συνάρτησης g(x) θα είναι: 

∫
∞

∞−

= dxxfxgxgE )()()]([                                                                               (εξίσ. 4.4) 

Στις περισσότερες περιπτώσεις το x ακολουθεί µια κανονική κατανοµή στο διάστηµα (α, 

β), οπότε )/(1)( abxf −=  και η (εξίσ. 1.4) γίνεται: 

∫−
=

b

a

dxxg
ab

xgE )(1)]([                                                                               (εξίσ. 4.5) 

Η διακύµανση (variance) µιας συνάρτησης ή µεταβλητής είναι ο µέσος όρος της 

τετραγωνικής ρίζας της απόκλισης από τη µέση τιµή του:  

222 )]}([{)]([)]}([)({)]([ xgExgExgExgExgV −=−=               (εξίσ. 4.6) 

 

Η θετική τετραγωνική ρίζα της διακύµανσης είναι ένα µέγεθος που ονοµάζεται τυπική 

απόκλιση: 

2/1)]}([{ xgV=σ                                                                                              (εξίσ. 4.7) 

 

Η τυπική απόκλιση είναι πιο σηµαντική από φυσικής πλευράς από την διακύµανση αφού 

έχει τις ίδιες διαστάσεις µε τη µεταβλητή x. 
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Η συνδιακύµανση (covariance) παρέχει µια εκτίµηση της συσχέτισης µεταξύ 

δύο η περισσοτέρων τυχαίων µεταβλητών [63]. Η συνδιακύµανση δύο τυχαίων 

µεταβλητών X και Υ δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

)()()(),( YEXEXYEYXCov −=                                                                    (εξίσ. 4.8) 

 

Η συνδιακύµανση θα είναι θετική όταν υψηλές τιµές της µεταβλητής Χ 

συσχετίζονται  µε υψηλές τιµές της Y και χαµηλές τιµές της Χ συσχετίζονται  µε χαµηλές 

τιµές της µεταβλητής Υ. Αν χαµηλές τιµές της Χ συσχετίζονται  µε υψηλές τιµές της Υ 

και αντιστρόφως, τότε η συνδιακύµανση θα είναι αρνητική. Όταν οι µεταβλητές είναι 

στατιστικά ανεξάρτητες, τότε η συνδιακύµανση θα είναι µηδέν. Το αντίστροφο βέβαια 

δεν είναι πάντα αληθές. 

 

Ο νόµος των µεγάλων αριθµών 

 

Ο νόµος των µεγάλων αριθµών αφορά την συµπεριφορά των αθροισµάτων 

µεγάλων αριθµών τυχαίων µεταβλητών. Αν επιλέξουµε τυχαία n αριθµούς xi µε σταθερή 

πυκνότητα πιθανότητας στο διάστηµα (α, β) και για κάθε xi αξιολογήσουµε την τιµή της 

συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας f(xi), το άθροισµα των τιµών αυτών των 

συναρτήσεων, διαιρεµένο µε n, θα προσεγγίζει την µέση τιµή της συνάρτησης f: 

∑ ∫−
→

n

i

b

a
i dxxf

ab
xf

n
)(1)(1

                                                                              (εξίσ. 4.9)  

Το αριστερό µέρος της (εξίσ. 4.9) είναι µια σταθερή εκτίµηση του ολοκληρώµατος στο 

δεξί µέρος της εξίσωσης, αν αυτό συγκλίνει στην ακριβή τιµή του ολοκληρώµατος όταν 



MΕΘΟ∆ΟΙ  MO N T E  CA R L O 

 

 81

το n τείνει στο άπειρο, µε την προϋπόθεση ότι η συνάρτηση f έχει πεπερασµένο αριθµό 

ασυνεχειών στο διάστηµα (a, b) 

 

H έννοια της στατιστικής σύγκλισης 

 

Η στατιστική σύγκλιση διαφέρει από τον µαθηµατικό ορισµό της έννοιας. 

Μαθηµατικά η σύγκλιση µια ακολουθίας αριθµών Α µπορεί να περιγραφεί ότι τείνει στο 

Β αν για µια τυχαία µικρή θετική ποσότητα δ, ένας όρος της ακολουθίας Α µπορεί να 

βρεθεί ώστε όλοι οι επόµενοι όροι της ακολουθίας να είναι ‘οπωσδήποτε’ µέσα στο 

διάστηµα (Β-δ, Β+δ).  

Από στατιστικής πλευράς η έκφραση ‘οπωσδήποτε’ αντικαθίσταται µε µια 

δήλωση πιθανότητας έτσι ώστε ο ανωτέρω ορισµός µετατρέπεται στο εξής: Η ακολουθία 

Α(n) συγκλίνει στο Β, καθώς το n τείνει στο άπειρο, αν για κάθε πιθανότητα P: 10 << P  

και κάθε θετική ποσότητα δ, µια τιµή k µπορεί να βρεθεί ώστε για όλα τα n>k, η 

πιθανότητα η Α(n) να βρίσκεται στο διάστηµα (Β-δ, Β+δ), να είναι µεγαλύτερη από P. 

Αυτή η δήλωση είναι σχετικά ασθενής, διότι η ακολουθία A(n) δεν εγγυάται να βρίσκεται 

στο διάστηµα (Β-δ, Β+δ), ανεξαρτήτως του µεγέθους του n [63, 64]. 

 

Το θεώρηµα του κεντρικού ορίου 

 

Ενώ ο νόµος των µεγάλων αριθµών αναφέρει ότι η εκτίµηση ενός 

ολοκληρώµατος µε την µέθοδο MC είναι σωστή για n που τείνουν στο άπειρο, το 

θεώρηµα  κεντρικού ορίου αναφέρει πόσο κατανεµηµένη είναι η εκτίµηση για µεγάλα 
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αλλά πεπερασµένα n: Το άθροισµα ενός µεγάλου πλήθους από ανεξάρτητες τυχαίες 

µεταβλητές ακολουθεί µια κανονική κατανοµή, ανεξάρτητα την κατανοµή που 

ακολουθούν οι επιµέρους ανεξάρτητες µεταβλητές, µε την προϋπόθεση ότι έχουν 

πεπερασµένη διακύµανση και µέση τιµή και δεδοµένου ότι το n είναι αρκετά µεγάλο 

[63]. Η τελευταία προϋπόθεση εξαρτάται από τις επιµέρους κατανοµές, αλλά στην πράξη 

η σύγκλιση σε µια κανονική κατανοµή (Gaussian κατανοµή) είναι εξαιρετικά ταχεία. Μια 

Gaussian κατανοµή είναι πλήρως καθορισµένη αν δοθούν η µέση τιµή µ και η 

διακύµανση σ: 

]2/)(exp[
2

1)( 22 σµ
πσ

−−= xxf                                                                    (εξίσ. 4.10) 

 

Μαθηµατικές ιδιότητες µεθόδων Monte Carlo 

 

Οι βασικές µαθηµατικές ιδιότητες των υπολογισµών MC είναι: 

 

1. Αν η διακύµανση µιας συνάρτησης f, η οποία προσοµοιώνεται, είναι 

πεπερασµένη, τότε η µέθοδος ΜC συγκλίνει στη σωστή τιµή για πολύ µεγάλα n.  

2. Αν η εκτίµηση είναι αµερόληπτη για όλα τα n, η µέση τιµή της µεθόδου MC είναι 

η πραγµατική τιµή. 

3. Ασυµπτωτικά η εκτίµηση της µεθόδου MC προσεγγίζει µια κανονική κατανοµή. 

4. Η τυπική απόκλιση της µεθόδου MC δίνεται από τη σχέση: 

n
fV )(

=σ                                                                                                             (εξίσ. 4.11) 
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4.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΩ∆ΙΚΑ  MONTE CARLO 
 

 Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουµε τα βασικά µέρη ενός γενικού κώδικα MC 

και τον τρόπο λειτουργίας του από την παραγωγή των τυχαίων αριθµών ως τις τεχνικές 

που χρησιµοποιούνται για να µειώνουν τα σφάλµατα και να επιταχύνουν τους 

υπολογισµούς. 

 

4.5.1 Παραγωγή τυχαίων αριθµών – επιλογή γεννήτριας τυχαίων αριθµών 
 

Οι γεννήτριες που χρησιµοποιούνται στους υπολογισµούς MC  παράγουν στην 

ουσία ψευδοτυχαίες ακολουθίες αριθµών διότι η αναπαραγωγή πραγµατικά τυχαίων 

ακολουθιών σε Η/Υ είναι αδύνατη. Ένα πραγµατικά τυχαίο φαινόµενο είναι ο ηλεκτρικός 

θόρυβος ή η διάσπαση των ραδιενεργών στοιχείων. Η πιο συνήθης τυχαία γεννήτρια η 

οποία χρησιµοποιείται στους υπολογισµούς MC είναι η ακόλουθη: 

k
nn caII 2mod)(1 +=+                                                                           (εξίσ. 4.12) 

Όπου Ιn είναι ο νιοστός ψευδοτυχαίος αριθµός της ακολουθίας, α είναι ο 

πολλαπλασιαστής, c είναι το βήµα και κ ο αριθµός των bits του µεγίστου ακεραίου 

αριθµού [63]. Η γεννήτρια αυτή, η οποία συνδέεται και µε το µέγεθος της λέξης στον 

Η/Υ είναι ικανοποιητικά γρήγορη και ανήκει σε µια κατηγορία αλγορίθµων γνωστή σαν 

LNRG (linear congruential random generators). Εάν τεθεί c=0, τότε προκύπτει µια άλλη 

κατηγορία αλγορίθµων, οι MNRG (multiplicative congruential random generators). Ένας 

κύκλος για µια γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθµών είναι ο αριθµός των τυχαίων όρων που 

µπορούν να παραχθούν πριν η ακολουθία αρχίσει να αναπαράγεται. Οι καλές γεννήτριες 
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ψευδοτυχαίων αριθµών έχουν µεγάλους κύκλους επανάληψης. Για να αποφευχθεί η 

πιθανότητα επανάληψης µιας προσοµοίωσης, µπορούν εναλλακτικά να χρησιµοποιηθούν 

µεγαλύτερες ακολουθίες αριθµών, ή να χρησιµοποιηθεί αριθµητική 64-bit. Η γεννήτριες 

που χρησιµοποιούν οι σύγχρονοι κώδικες έχουν κύκλους µεγαλύτερους από 230. 

4.5.2 Τεχνικές δειγµατοληψίας 
 

 Οι πιο συχνές τεχνικές δειγµατοληψίας είναι η µέθοδος της αντιστροφής 

(inversion method) και η τεχνική της απόρριψης (rejection method). 

Έστω ότι επιθυµούµε να παράγουµε µια µεταβλητή x µε f(x) η συνάρτηση 

πυκνότητας πιθανότητας και [ ]1,0∈x . Η συνάρτηση κατανοµής θα είναι 

∫=
x

dttfxF
0

)()( , για µια συνεχή κατανοµή ή 
⎣ ⎦

∑
=

=
x

i

ifxF
0

)()(  για µια διακριτή 

κατανοµή. Αν u είναι µια τυχαία µεταβλητή µε κανονική κατανοµή στο διάστηµα (0, 1) 

τότε µπορούµε να παράγουµε  την επιθυµητή κατανοµή εφαρµόζοντας την αντίστροφη 

συνάρτηση κατανοµής στην u: )(1 uFx −= . Αυτό είναι εφικτό, µόνο όταν η F είναι 

αντιστρέψιµη και εύκολο να υπολογιστεί. 

Η αρχή της µεθόδου απόρριψης βασίζεται στην προσέγγιση της συνάρτησης 

συχνότητας f(x) από µια άλλη συνάρτηση κατανοµής, η οποία είναι ευκολότερη στον 

υπολογισµό της, µε την εφαρµογή µιας διόρθωσης µε αποδοχή τιµών χ µε πιθανότητα 

)(/)()( xhcxfxp ⋅= και απόρριψη τιµών µε πιθανότητα 1-p(x). H σταθερά c επιλέγεται 

έτσι ώστε )()( xfxhc ≥⋅ για όλες τις τιµές του x. Στην περίπτωση που η τιµή x 

απορρίπτεται, η διαδικασία ξεκινά µε νέα τιµή x. Οι αποδεκτές τιµές x ακολουθούν την 

κατανοµή f(x) διότι η πιθανότητα αποδοχής )(xp  είναι ανάλογη του λόγου )(/)( xhxf . 
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Τιµές του x µε κατανοµή )(xh µπορούν να παραχθούν µε απλή αναστροφή από έναν 

τυχαίο αριθµό u µε κανονική κατανοµή x = H -1(u). Η αποδοχή/απόρριψη γίνεται βάσει 

µιας δεύτερης σειράς τυχαίων αριθµών ν µε κανονική κατανοµή. Το x είναι αποδεκτό αν 

)(xp<ν και απορρίπτεται αν )(xp≥ν . H µέθοδος της απόρριψης έχει το πλεονέκτηµα 

ότι ο χρόνος υπολογισµού δεν αυξάνεται όσο µεγαλώνουν οι τιµές του x [63]. Το 

µειονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι είναι δύσκολο να βρεθεί µια εύκολα υπολογίσιµη 

συνάρτηση )(xh που να προσεγγίζει ικανοποιητικά την f(x) ώστε ο ρυθµός απόρριψης να 

είναι χαµηλός. Μια κακή επιλογή της συνάρτησης )(xh θα έχει ως αποτέλεσµα υψηλούς 

ρυθµούς απόρριψης και µεγάλο χρόνο εκτέλεσης της διαδικασίας [63]. 

 

4.5.3 Υπολογισµός σφάλµατος 
 

 Η µέθοδος εκτίµησης του σφάλµατος το οποίο προκαλείται από µια προσοµοίωση  

ΜC είναι η ακόλουθη: έστω x η ποσότητα την οποία θέλουµε να υπολογίσουµε και ότι ο 

υπολογισµός γίνεται µε Ν συνολικά βήµατα (ιστορίες). ∆ιαιρούµε τις Ν ιστορίες σε n 

στατιστικά διαστήµατα, τα οποία έχουν Ν/n ιστορίες το καθένα. Έστω xi η ποσότητα που 

υπολογίζεται για καθένα από αυτά τα διαστήµατα. Η µέση τιµή  των xi θα είναι 

∑
=

=
n

i
ix

N
x

1

_ 1
. H εκτιµωµένη διασπορά η οποία σχετίζεται µε την κατανοµή xi θα είναι: 

∑∑
==

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−
=−

−
=

n

i
i

n

i
ix xx
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2
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2
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1

                                                      (εξίσ. 4.13) 
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H εκτιµώµενη διασπορά του 
_
x θα είναι nss x

x
/22

_ = και το τελικό αποτέλεσµα 

_

_

x
sxx ±= . Εάν η κατανοµή του x είναι κανονική και ο κώδικας εφαρµοστεί m φορές 

τότε θα ισχύει: 

∑
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

m

j
j

j x
N
N

x
1

__

                                                                                                  (εξίσ. 4.14) 

όπου jx
_

 είναι η τιµή του 
_
x  κατά τη j φορά που υλοποιείται ο κώδικας και Nj ο 

αντίστοιχος αριθµός ιστοριών κατά τη j φορά. Ο συνολικός αριθµός ιστοριών που θα 

προσοµοιωθούν θα είναι: ∑
=

=
m

j
jNN

1
. Τελικά καταλήγουµε στη σχέση 

_

_
2

1

2
2

Xj

m

i

j s
N
N

s
x
∑
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

                                                                              (εξίσ. 4.15) 

Η jxs 2
αποτελεί την εκτιµώµενη διασπορά του jx

_
. 

 

4.6 ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΙ  ΚΩ∆ΙΚΕΣ  MONTE CARLO  
 

Οι τεχνικές ΜC χρησιµοποιούνται σήµερα στην Ιατρική Φυσική για τη µελέτη της 

διάδοσης της ακτινοβολίας στον αέρα, σε διάφορα υλικά, ή µέσα στο ανθρώπινο σώµα. 

Κώδικες MC χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό πινάκων µε την κατανοµή της δόσης 

γύρω από πηγές βραχυθεραπείας. Επίσης, οι υπολογισµοί MC έχουν γίνει ένα απαραίτητο 

συστατικό για τη µετατροπή του µετρούµενου φορτίου σε δόση ή σε air kerma (της 

κινητικής ενέργεια που απελευθερώνεται στον αέρα). ∆ηµοφιλείς ισχυροί κώδικες MC 
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είναι οι: BEAM, EGSnrc, PENELOPE και MCNP [64]. Λόγω της συνεχούς ανάπτυξης 

του δυναµικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται η 

συνεχής αύξηση της σπουδαιότητας των τεχνικών MC στη µελέτη της διάδοσης 

ακτινοβολίας και της απορροφούµενης δόσης. Σήµερα, η εµπορική εφαρµογή των 

διάφορων κωδικών MC που ήδη υπάρχουν έχει καθιερώσει τη µέθοδο MC ως µια 

απαραίτητη και καθιερωµένη δοσιµετρική µέθοδο. 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

∆ΟΣΙΜΕΤΡΙΑ  ΘΕΡΜΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ  

 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Ορισµένα υλικά έχουν την ικανότητα να απορροφούν ενέργεια, να αποθηκεύουν 

ένα µέρος της για κάποιο χρόνο και να το επανεκπέµπουν υπό µορφή οπτικής 

ακτινοβολίας. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναπτυχθεί το φαινόµενο της θερµοφωταύγειας και 

η εφαρµογή του στη δοσιµετρία των ιοντιζουσών ακτινοβολιών. 

 

5.2 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ  ΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ  

 
Τα φαινόµενα φωταύγειας κατατάσσονται συνήθως ανάλογα µε το είδος της 

ενέργειας µε την οποία το φωταυγάζων υλικό διεγείρεται. Έτσι η φωτοφωταύγεια 

οφείλεται στην απορρόφηση οπτικού φωτός, η ακτινοφωταύγεια στην απορρόφηση 

ιονίζουσας ακτινοβολίας, η χηµειοφωταύγεια στην απορρόφηση χηµικής ενέργειας και η 

βιοφωταύγεια στην απορρόφηση βιοχηµικής ενέργειας. Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα 

έχουµε όταν ενέργεια διεγέρσεως είναι η θερµότητα. Εποµένως, ο όρος φωταύγεια 

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

δεν οφείλεται στην θέρµανσή τους µέχρι πυρακτώσεως [65]. Τα φαινόµενα Φωταύγειας 

µπορούν να περιγραφούν ως φθορισµός ή ως φωσφορισµός, µε κριτήριο όχι την ενέργεια 

διέγερσης αλλά  την κλίµακα χρόνου εκποµπής της ακτινοβολίας φωταύγειας. Όταν ένα 

δέσµιο ηλεκτρόνιο απορροφήσει ενέργεια τότε µεταβαίνει από τη θεµελιώδη ενεργειακή 

κατάσταση Θ σε µια υψηλότερη ενεργειακά κατάσταση, την διεγερµένη ενεργειακή 
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κατάσταση ∆. Η άµεση επιστροφή του ηλεκτρονίου (<10nsec) στην θεµελιώδη 

κατάσταση, είτε απευθείας είτε µέσω επιτρεπτής ενδιάµεσης κατάστασης Ε µε 

ταυτόχρονη εκποµπή οπτικής ακτινοβολίας, ονοµάζεται φθορισµός [65]. 

 

Εικόνα 5. 1: Φαινόµενο και µηχανισµός φθορισµού. 
 
 

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. 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 [65]. 

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 (κοινός φωσφορισµός) ή µε προσφορά θερµότητας. 

Αύξηση της θερµοκρασίας του φωταυγάζοντος υλικού, συνεπάγεται αύξηση της 

∆ιεγερµένη 
Ενεργειακή 

Ενδιάµεση 
Ενεργειακή 

Θεµελιώδης 
Ενεργειακή 
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πιθανότητας διαφυγής του ηλεκτρονίου από την ενεργειακή παγίδα, δηλαδή επιτάχυνση 

του φαινοµένου του φωσφορισµού. 

 

Εικόνα 5. 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 αποδράσουν αποδσίδουν από ένα φωτόνιο 

οπτικής ακτινοβολίας. Ο φθορισµός είναι ουσιαστικά ανεξάρτητος από τη θερµοκρασία 

σε αντίθεση µε τον φωσφορισµό ο οποίος επιταχύνεται µε αντίστοιχη αύξηση της 

θερµοκρασίας [65]. 

 

5.3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  ΘΕΡΜΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ   

 
Κρυσταλλική δοµή 
 
 

Η κρυσταλλική δοµή ενός αλκαλίου χαλίδωσης όπως το LiF και το CaF2, 

αποτελείται από δύο αλληλοκαλυπτόµενα κυβικά πλέγµατα ιόντων αλκαλίου και ιόντων 

αλογόνου. Κάθε πραγµατικός κρύσταλλος έχει πλεγµατικές ατέλειες διαφόρων ειδών οι 

οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στο φαινόµενο της θερµοφωταύγειας (εικόνα 5.3).  

 

∆ιεγερµένη Ενεργειακή 
κατάσταση ∆ 

Μετασταθερή Ενεργειακή 
κατάσταση Μ 

Θεµελιώδης Ενεργειακή 
κατάσταση Θ 
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Όσον αφορά τους πραγµατικούς κρυστάλλους, οι πλεγµατικές ατέλειες που 

παρουσιάζουν διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

 Στις ενδογενείς ατέλειες ή αλλιώς θερµικές οι οποίες οφείλονται στις θερµικές 

ταλαντώσεις των ιόντων και 

 Στις εξωγενείς ατέλειες οι οποίες δηµιουργούνται µε την υποκατάσταση κάποιου 

ιόντος από ιόν άλλου στοιχείου. 

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. 

    

Εικόνα 5. 3: Ιδανικό κρυσταλλικό πλέγµα (αριστερά) και πραγµατικό  
πλέγµα (δεξιά) µε ατέλειες και προσµίξεις. 

 
 

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 
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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 [65].  

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 ∆υναµικό παγίδευσης των ελευθέρων ηλεκτρονίων στην 

ενεργειακή κατάσταση Ε. Με παρόµοιο τρόπο, µια περιοχή µε πλεόνασµα αρνητικού 

φορτίου, λόγω έλλειψης κάποιου χαλιδίου, αποτελεί δυναµικό παγίδευσης για τα 

ελεύθερα θετικά φορτία (οπές), στην ενεργειακή κατάσταση Η [65]. 

 

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. Ιονισµός του υλικού και παγίδευση των ηλεκτρονίων. 

2. Θέρµανση του υλικού για αποπαγίδευση των ηλεκτρονίων. 

3. Επανασύνδεση οπής-ηλεκτρονίου µε ταυτόχρονη εκποµπή οπτικού φωτονίου. 
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Όταν ένα θερµοφωταυγάζον υλικό απορροφά ιοντίζουσα ακτινοβολία, 

δηµιουργούνται ελεύθερα ηλεκτρόνια. Η απορρόφηση της ενέργειας ισοδυναµεί µε 

µεταφορά ηλεκτρονίων από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιµότητας (βήµα 1). Τα 

ηλεκτρόνια αυτά είναι πλέον ελεύθερα να ταξιδέψουν οπουδήποτε στο κρυσταλλικό 

πλέγµα (βήµα 2). Αν, όµως, λόγω προσµίξεων υπάρχουν ενεργειακές καταστάσεις όπως 

η Ε (εικόνα 5.4) τότε ενδέχεται να παγιδευτούν εκεί (βήµα 3). Η παραγωγή ελεύθερων 

ηλεκτρονίων συνεπάγεται παραγωγή αντίστοιχων θετικών οπών. Οι οπές δρουν και αυτές 

σαν φορείς φορτίου. Εποµένως, οι θετικές οπές µπορούν και αυτές να µετακινούνται 

µέσω της ζώνης σθένους (βήµα II) να ταξιδεύουν οπουδήποτε εντός του κρυσταλλικού 

πλέγµατος και να παγιδευτούν εάν υπάρξουν ενεργειακές καταστάσεις όπως η Η (βήµα 

ΙΙΙ). Τα παγιδευµένα ηλεκτρόνια παραµένουν παγιδευµένα υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

αποκτούν την απαιτούµενη ενέργεια για να διαφύγουν. Αυτό καθορίζεται από 

παράγοντες όπως  το ενεργειακό βάθος της παγίδας και η θερµοκρασία του υλικού. Αν το 

υλικό θερµανθεί, τα ηλεκτρόνια αποκτούν επαρκή θερµική ενέργεια για να διαφύγουν 

προς τη ζώνη αγωγιµότητας (βήµα ΙV). Αυτά τα ελεύθερα ηλεκτρόνια µπορούν τώρα να 

επανασυνδεθούν µε τις θετικές οπές, στα κέντρα φωταύγειας L (βήµα V), και το 

πλεόνασµα ενέργειας να αποδοθεί υπό µορφή ακτινοβολίας οπτικού φωτονίου. Η αρπαγή 

ηλεκτρονίου συνοδευόµενη από καθυστερηµένη επανασύνδεση ηλεκτρονίου-θετικής 

οπής στο κέντρο L, αποτελούν τη διαδικασία εκποµπής θερµοφωταύγειας. Ωστόσο είναι 

πιθανό να συµβούν και άλλου τύπου επανασυνδέσεις ανάµεσα στο ηλεκτρόνιο και την 

οπή όπως:   

1. Άµεση ή καθυστερηµένη επανασύνδεση, µε επακόλουθη θερµική υποβάθµιση 

της ενέργειας και χωρίς φωτονική εκποµπή οπτικής ακτινοβολίας ή 
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2. Φθορισµός προκαλούµενος από την άµεση  επανασύνδεση οπής-ηλεκτρονίου 

στα κέντρα Φωταύγειας L. 

 

 

Εικόνα 5. 4: Ενεργειακές ζώνες και πιθανές µεταβάσεις κατά το φαινόµενο της θερµοφωταύγειας. 
 
 
Καµπύλη λαµπρότητας  

 

Η ένταση της οπτικής ακτινοβολίας Ι θερµοφωταύγειας (glow intensity) 

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

µετάβασης των ελευθέρων ηλεκτρονίων από τη ζώνη αγωγιµότητας στα κέντρα 

θερµοφωταύγειας για επανασύνδεση. Ο τελευταίος µε τη σειρά του εξαρτάται από τον 

ρυθµό αποπαγίδευσης dn/dt των ηλεκτρονίων από τις ενεργειακές παγίδες προς τη ζώνη 

αγωγιµότητας [65]..  

Ο ρυθµός παγίδευσης είναι ανάλογος του αριθµού των διεγερµένων 

ηλεκτρονίων τα οποία είναι ανάλογα της ενέργειας η οποία απορροφήθηκε από τον 

κρύσταλλο: 

Ζώνη Αγωγιµότητας 

Ζώνη Σθένους 

1 

E 

L

Η

II 

III IV
V 

2 
4 

3

5
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⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ∆−
⋅= KT

E

esp                                                                                                         (εξίσ. 5.1) 

Άρα η ένταση της οπτικής ακτινοβολίας θερµοφωταύγειας ισούται µε  

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆Ε−

⋅⋅⋅=⋅−= KTesnC
dt
dnCI                                                                               (εξίσ. 5.2) 

όπου C είναι µια σταθερά σχετική µε την απόδοση της Φωταύγειας. Αν το υλικό 

θερµαίνεται µε έναν σταθερό ρυθµό R=dT/dt τότε θα ισχύει
dT
dnR

dt
dT

dT
dn

dt
dn

⋅=⋅=  

και 
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⎠

⎞
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⋅
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⋅⋅=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∆Ε
−

KT
dTes

R
eseCnI

T

T

KT

0

1

0                                                              (εξίσ. 5.3) 

 

Η γραφική παράσταση της Ι σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία ονοµάζεται 

καµπύλη λαµπρότητας. 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.  

Όσο υψηλότερη είναι η ενεργειακή παγίδα ∆Ε (βάθος παγίδας) και όσο 

µικρότερη τιµή παίρνει το s, η θερµοκρασία στην οποία εµφανίζεται το µέγιστο της 

καµπύλης λαµπρότητας θα είναι όλο και µεγαλύτερη. Ακόµη, αυξανοµένου του ρυθµού 

θέρµανσης R του υλικού, έχουµε µετατόπιση του µέγιστου προς χαµηλότερες 

θερµοκρασίας. Το ύψος κάθε κορυφής ή αντίστοιχα το εµβαδόν που περικλείεται κάτω 
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από την καµπύλη µπορεί να ληφθεί ως µέσο µέτρησης της έκθεσης του υλικού στην 

ιονίζουσα ακτινοβολία. Το εµβαδόν αυτό είναι ευθέως ανάλογο του αριθµού των 

ηλεκτρονίων τα οποία αποπαγιδεύτηκαν αποδίδοντας 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 [65]. 

 

Εξασθένηση σήµατος 

 

Ηλεκτρόνια που παγιδεύονται σε ‘ρηχές’ ενεργειακές παγίδες (κορυφές 

λαµπρότητας σε µικρές θερµοκρασίες) ενδέχεται να αποκτήσουν την απαιτούµενη 

ενέργεια διαφυγής (µέσω θέρµανσης ή απορρόφησης οπτικών φωτονίων) ακόµη και στη 

συνήθη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Όσο περισσότερος χρόνος παρέλθει από τη στιγµή 

της ακτινοβόλησης µέχρι τη στιγµή της µέτρησης, η εξασθένιση του σήµατος θα αυξάνει.  

Η αποπαγίδευση ηλεκτρονίων περιγράφεται από την εξίσωση Boltzmann, µε 

έντονη εξάρτηση της πιθανότητας διαφυγής από τη θερµοκρασία του υλικού. Ως χρόνος 

ηµίσειας ζωής Τ1/2 µιας ενεργειακής παγίδας ορίζεται το χρονικό διάστηµα για την 

ελάττωση του αριθµού των παγιδευµένων ηλεκτρονίων σε κάποια παγίδα στο µισό [65]. 

∆ηλαδή, αν n0 ο αρχικός αριθµός των παγιδευµένων ηλεκτρονίων, τότε µετά από ένα 

χρόνο Τ1/2 θα πρέπει να είναι ίσα µε n=n0/2. Έχει αποδειχθεί ότι ο αριθµός των 

παγιδευµένων ηλεκτρονίων n µιας συγκεκριµένης ενεργειακής παγίδας, τη χρονική 

στιγµή Τ, συνδέεται µε τον αριθµό των αρχικά παγιδευµένων ηλεκτρονίων n0 µέσω της 

σχέσης: 
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∫ ⋅⋅⋅−
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⎠
⎞

⎜
⎝
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⋅=

T

T

KT dTes
R

enn 0

1

0                                                                                     (εξίσ. 5.4) 

 

όπου R=dT/dt. Με απλή αντικατάσταση του R και θέτοντας όπου n το n0/2, και αν Τ0 η 

θερµοκρασία τη χρονική στιγµή t=0 και Τ η θερµοκρασία τη χρονική στιγµή t= Τ1/2, 

προκύπτει η σχέση
∫ ⋅⋅−

⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛ ∆−

⋅=
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0
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E

dtes

enn
, από την οποία µε απλά µαθηµατικά 
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p
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E

693.02ln
21 =

⋅

=
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝
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 και τελικά στη σχέση: 

p
T 693.0

21 =                                                                                                            (εξίσ. 5.5) 

Η παραπάνω εξίσωση φανερώνει ότι ο χρόνος ηµίσειας ζωής Τ1/2  µιας 

κατάστασης παγίδευσης είναι αντιστρόφως ανάλογος της πιθανότητας διαφυγής των 

ηλεκτρονίων από τη συγκεκριµένη παγίδα. Αν η πιθανότητα p είναι µικρή (µεγάλο 

ενεργειακό βάθος ή χαµηλή θερµοκρασία) τότε η συγκεκριµένη ενεργειακή παγίδα είναι 

µακρόβια. Η αύξηση του χρόνου Τ1/2 είναι εκθετική µε αντίστοιχη αύξηση της 

θερµοκρασίας Τ του υλικού ή αντίστοιχη µείωση του ενεργειακού βάθους ∆Ε.  

Εξασθένιση σήµατος µπορούν να προκαλέσουν εκτός της θερµότητας και 

φωτόνια µε ενέργειες είτε στο οπτικό µέρος του Η/Μ φάσµατος είτε στο υπεριώδες. 

Έχουν µάλιστα διπλή επιρροή ανάλογα µε το αν ο κρύσταλλος έχει ήδη ακτινοβοληθεί. 

Τότε αν εκτεθεί σε οπτικά ή υπεριώδη φωτόνια, κάποια παγιδευµένα ηλεκτρόνια 

ενδέχεται να απορροφήσουν ενέργεια και να απεδευσµευτούν ή να παγιδευτούν σε άλλη 

ενεργειακή στάθµη. Αυτό αποτελεί χαµένη ή/και αλλοιωµένη πληροφορία της συνολικής 
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δόσης. Στην περίπτωση τώρα ενός µη ακτινοβοληµένου κρυστάλλου, τα οπτικά ή 

υπεριώδη φωτόνια ίσως δηµιουργήσουν ένα ασθενές σήµα ύστερα από εκτεταµένη 

έκθεση. 

 

5.4 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ  ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ  ΘΕΡΜΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ   

 

Το σήµα της καµπύλης λαµπρότητας ανά µονάδα απορροφούµενης δόσεως, 

είναι σηµαντικό χαρακτηριστικό της ποιότητας κάθε θερµοφωταυγάζοντος υλικού (θα 

αναφερόµαστε σε αυτά από εδώ και στο εξής ως κρύσταλλοι TLD ή υλικά TLD). Όσο 

µεγαλύτερη η ευαισθησία, τόσο καλύτερη η εκτίµηση για τη συνολική δόση. Τα υλικά 

TLD αναλόγως του µεγέθους της ολικής απορροφηθείσας ενέργειας, εµφανίζουν 

γραµµική ή υπεργραµµική απόκριση στο σήµα εκποµπής τους [65].  Γραµµική απόκριση 

εµφανίζεται σε σχετικά χαµηλές απορροφούµενες δόσεις ακτινοβολίας. Η γραµµική 

απόκριση του σήµατος είναι της µορφής: 

 

BDfTL +⋅=                                                                                                          (εξίσ. 5.6) 

 

όπου TL είναι το σήµα της καµπύλης λαµπρότητας για µια απορροφούµενη δόση D (ύψος 

κορυφής ή συνολικό εµβαδόν που περικλείεται από την συγκεκριµένη κορυφή), f  είναι 

το σήµα εκποµπής της καµπύλης θερµοφωταύγειας ανά µονάδα απορροφούµενης δόσεως 

(εκφράζει ρυθµό) και Β είναι το σήµα λόγω υποβάθρου ενός µη ακτινοβοληµένου 

κρυστάλλου θερµοφωταύγειας. Υπεργραµµική απόκριση εµφανίζεται µετά τη περιοχή 

γραµµικής απόκρισης (δόση DL) µε σηµείο υπερπλήρωσης DS όπου επέρχεται κορεσµός 
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(saturation) και κάθετη πτώση. Στο DS o κρύσταλλος TLD έρχεται στα όριά του 

απορροφώντας τη µέγιστη ενέργεια την οποία µπορεί να καταγράψει ως δόση. Μια 

απορροφούµενη δόση 20% µικρότερη του DS θεωρείται το όριο της µέγιστης ικανότητας 

για ένα κρύσταλλο TLD. Ως ελάχιστη δόση ανίχνευσης θεωρείται το τριπλάσιο της 

τυπικής απόκλισης που εµφανίζει το σήµα υπόβαθρου µιας οµάδας µη ακτινοβοληθέντων 

κρυστάλλων.  

Η Απορροφούµενη δόση σ’ ένα υλικό ΤLD είναι: 

Φ⋅⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ED

TLD

en
TLD ρ

µ                                                                                                (εξίσ. 5.7) 

 

Επιπλέον το Kerma εκ συγκρούσεως KC (εκφράζει το τµήµα της αρχικής κινητικής 

ενέργειας το οποίο χάνεται λόγω συγκρούσεων - ιονισµών) δίνεται από τη σχέση: 

Φ⋅⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= EK en

C ρ
µ

                                                                                               (εξίσ. 5.8) 

Η σχέση του KC µε την Έκθεση Χ, στον αέρα είναι: 

cairK
e

WX .=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅                                                                                                     (εξίσ. 5.9) 

όπου (W/e) η µέση ενέργεια για τη δηµιουργία ενός ζεύγους ιόντων στον αέρα. 

Συνδυάζοντας τις προηγούµενες σχέσεις και µε χρήση απλών µαθηµατικών έχουµε ότι 

air

en

TLD

en

TLD X
e

WD

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⋅⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

ρ
µ

ρ
µ

                                                                                      (εξίσ. 5.10) 

 

Οι µαζικοί συντελεστές απορρόφησης ενέργειας εξαρτώνται από την ενέργεια 

και για ένα φωσφορώδες υλικό το οποίο αποτελείται από διάφορα συστατικά και 
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προσµίξεις  υπολογίζεται από το άθροισµα: i
ii

enen w∑ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

ρ
µ

ρ
µ

, όλων των γινοµένων των 

συντελεστών απορρόφησης ενέργειας κάθε i-οστού συστατικού επί το ποσοστό 

παρουσίας του µέσα στο συγκεκριµένο φωσφορώδες υλικό wi. Το γινόµενο F, 

air

en

TLD

en

e
WF

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

ρ
µ

ρ
µ

, γνωστό ως παράγοντας Roentgen σε Gray, εξαρτάται από την 

ενέργεια και αποτελεί σηµαντική ποσότητα στη δοσιµετρία θερµοφωταύγειας διότι το 

γινόµενο του επί την Έκθεση X(R) αποδίδει την απορροφούµενη δόση σε Gy. 

XFD ETLD ⋅=                                                                                                        (εξίσ. 5.11) 

 

Ο παράγοντας F υπεισέρχεται καθοριστικά στη διαδικασία καθορισµού του 

συντελεστή βαθµονόµησης κάθε κρυστάλλου TLD. Με χρήση ενός θαλάµου ιονισµού 

µετράµε την Έκθεση Χ σε (R). 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: 

{Gy/R} σε

air

en

water

en

E e
WF

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

ρ
µ

ρ
µ

                                                                 (εξίσ. 5.12) 

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: 
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nC
mGy

TL
D

signal

   σεηςΒαθµονόµησςΣυντελεστή =                                   (εξίσ. 5.13) 

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

ληφθεί υπόψη και ένας άλλος παράγοντας, η οπισθοσκέδαση (backscatter). 

 

5.5 ΥΛΙΚΑ  ΘΕΡΜΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ   

 

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. 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 [65]. Τα υλικά αυτά είναι διαθέσιµα σε 

πολλές φυσικές µορφές όπως δοσίµετρα σκόνης, δοσίµετρα µεµονωµένων κρυστάλλων, 

δοσίµετρα ταινίας και δοσίµετρα µικροράβδων. Στον πίνακα 5.1 παραθέτονται τα 

κυριότερα θερµοφωταυγάζοντα υλικά και οι ιδιότητές τους. 

 

5.6 ΣΥΣΚΕΥΕΣ  ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ  ΘΕΡΜΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ   

 
Τα δοµικά µέρη µιας συσκευής 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) στα παγιδευµένα 

ηλεκτρόνια του φωσφορώδους υλικού, για να αποπαγιδευτούν. Μερικές φορές 

χρησιµοποιείται και για την εξασθένιση κορυφών χαµηλής θερµοκρασίας, µέσω 

αννόπτισης σε χαµηλή θερµοκρασία, πριν την ανάγνωση. Η θέρµανση του κρυστάλλου 

µπορεί να γίνει ως εξής: 

 Η πιο διαδεδοµένη µέθοδος είναι η ωµική θέρµανση. Ο δίσκος στον οποίο 

τοποθετείται ο κρύσταλλος, θερµαίνεται, µέσω ηλεκτρικού ρεύµατος. 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. Η θέρµανση είναι γρήγορη και δραστική. Χρησιµοποιείται σε 

αυτόµατους αναγνώστες 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. Η διαρροή, 

όµως, του φωτός στο σύστηµα ανίχνευσης δηµιουργεί ανοµοιοµορφίες στο 

πραγµατικό σήµα της οπτικής ακτινοβολίας λόγω θερµοφωταύγειας. 

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

ρεύµα εξ’ επαγωγής µέσω επαγωγικού θερµαντικού πηνίου ραδιοσυχνοτήτων.  

 

2. Η συσκευή ανίχνευσης συλλογής της ακτινοβολίας θερµοφωταύγειας και 

µέτρησης του σήµατος εκποµπής. 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. Σε όλες 
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τις συσκευές ανάγνωσης, χρησιµοποιείται µια διάταξη από  

φωτοπολλαπλασιαστές (photomultipliers). Τα περισσότερα υλικά TLD που 

χρησιµοποιούνται σε συστήµατα δοσιµετρίας εκπέµπουν φως κοντά στα 400 nm, 

οπότε η ταύτιση µεταξύ εκποµπής προς την φωτοκάθοδο και απόκρισης του  

φωτοπολλαπλασιαστή θα πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή. 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 (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. 
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Εικόνα 5. 5: Aπλοποιηµένο σχηµατικό διάγραµµα συσκευής ανάγνωσης κρυστάλλων TLD. 
 

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 

 
Πίνακας 5. 1: Ιδιότητες των κυριότερων θερµοφωταυγαζόντων υλικών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

 

Η Επεµβατική Ακτινολογία είναι ένας συνεχώς αναπτυσσόµενος τοµέας της  

ακτινολογίας, που εξελίσσεται καθηµερινά λόγω της συνεχούς βελτίωσης των 

χρησιµοποιούµενων υλικών και της απεικονιστικής τεχνολογίας [1]. Με την βελτίωση 

των απεικονιστικών µέσων, όπως τα σύγχρονα ψηφιακά αγγειογραφικά απεικονιστικά 

συστήµατα, η επεµβατική ακτινολογία απέκτησε επιπρόσθετες δυνατότητες ανάπτυξης. 

Επιπλέον η παραγωγή νέων υλικών, όπως υδρόφιλων οδηγών συρµάτων, εύκαµπτων 

καθετήρων, υλικών εµβολισµού και διάνοιξης αγγείων, βελτίωσαν σηµαντικά τις 

δυνατότητες και τα ποσοστά επιτυχίας, αυξάνοντας συγχρόνως το φάσµα των 

επεµβατικών τεχνικών [2, 3]. Επίσης, η χρήση νέων σκιαγραφικών ουσιών µείωσαν την 

επιβάρυνση του οργανισµού και επέτρεψαν την ασφαλέστερη διενέργεια των 

επεµβατικών πράξεων. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι επεµβατικές 

πράξεις διενεργούνται µε ακτινοσκοπική καθοδήγηση, σε ασθενείς µε τοπική αναισθησία 

ή ήπιας µορφής καταστολή [1].  

Η διαδερµική διηπατική παροχέτευση χοληφόρων αγγείων (PTBD-ΠΧΑ) 

αποτελεί µια δηµοφιλή ακτινοσκοπικά καθοδηγούµενη επεµβατική πράξη που 

διενεργείται στη Μονάδα Επεµβατικής Ακτινολογίας του Πανεπιστηµιακού 

Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) σε ασθενείς µε απόφραξη χοληφόρων λόγω 

καλοήθων ή κακοήθων αιτίων [4-7]. Η διαδερµική ενδοδιαυλική αγγειοπλαστική (PTA-

∆∆Α) για αντιµετώπιση αποφρακτικών αγγειακών νόσων στην κοιλιακή χώρα µε 

επιλεκτική τοποθέτηση αυτό-εκπτυσσόµενων ενδοπροθέσεων (stents), είναι επίσης µια 

διαδεδοµένη, ακτινοσκοπικά καθοδηγούµενη, επεµβατική πράξη µε µεγάλα ποσοστά 
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επιτυχίας [8-9]. Aσθενείς µε περιφερική – στις λαγόνιες αρτηρίες ή την αορτή – ή 

νεφρική αθηρωµατική αποφρακτική νόσο, αποτελούν υποψήφιους για αγγειοπλαστική 

λόγω της εύκολης πρόσβασης στα πάσχοντα σηµεία, τη σχετικά µεγάλη διάµετρο των 

αγγείων και της σχετικά οµαλής εξέλιξη της επέµβασης [10]. Η ενδο-αγγειακή θεραπεία 

έχει  αντικαταστήσει σε πολλές περιπτώσεις τη χειρουργική θεραπεία για τους ασθενείς 

µε νεφρική στένωση αρτηριών που οφείλεται στην αθηροσκλήρωση ή ινοµυωµατώδη 

δυσπλασία [11-14].  

Η απεικόνιση του ασθενούς για τη διενέργεια µιας επεµβατικής πράξης απαιτεί 

πολλές φορές σηµαντικούς χρόνους ακτινοσκόπησης και πολλαπλές λήψεις εικόνων, που 

συχνά εξαρτώνται από το βαθµό δυσκολίας της εξέτασης και τη συνεργασία του 

ασθενούς [7]. Επιπρόσθετος χρόνος µπορεί να απαιτηθεί περιστασιακά για ταυτόχρονη 

τοποθέτηση ενδοπροθέσεων [6]. Ως αποτέλεσµα, ασθενείς και προσωπικό µπορεί να 

λάβουν σηµαντικές ποσά ακτινοβολίας, υψηλότερα, πολλές φορές, των βαριούχων 

ακτινοσκοπικών εξετάσεων ή των εξετάσεων αξονικής τοµογραφίας [15, 16]. Πλήθος 

διεθνών οργανισµών και περιφερειακών επιτροπών έχουν ευαισθητοποιηθεί από τον 

διαρκώς αυξανόµενο αριθµό των ακτινοσκοπικά καθοδηγούµενων επεµβατικών 

διαδικασιών και έχουν συστήσει κανόνες ασφαλείας για την έκθεση ασθενών και 

προσωπικού στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες καθώς και έχουν προτείνει τη χρήση επιπέδων 

δόσεων αναφοράς για τη βελτιστοποίηση κάθε διαδικασίας, που θα εγγυάται τρόπους 

ελαχιστοποίησης της δόσης παράλληλα µε το σχηµατισµό ικανοποιητικού διαγνωστικού 

αποτελέσµατος [17-21]. 

Κατά τη διάρκεια µιας ακτινοσκοπικά καθοδηγούµενης επεµβατικής διαδικασίας 

τα δοσιµετρικά και γεωµετρικά χαρακτηριστικά του πεδίου των ακτίνων-Χ αλλάζουν 
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συνεχώς και πολλές φορές είναι δύσκολη η εκτίµηση της δόσης στον ασθενή [22, 23]. 

Κατά καιρούς, διάφορες µέθοδοι έχουν χρησιµοποιηθεί για τον καθορισµό δόσεων κατά 

τη διάρκεια επεµβατικών διαδικασιών [24, 25]. ∆όσεις οργάνων και ενεργές δόσεις 

µπορούν να µετρηθούν µε χρήση ανθρωπόµορφων οµοιωµάτων και δοσιµέτρων 

θερµοφωταύγειας [26]. Η δόση εισόδου µπορεί να υπολογιστεί από τα στοιχεία έκθεσης 

της λυχνίας και η ενεργός δόση στον ασθενή µπορεί να εκτιµηθεί από το γινόµενο δόσης-

εµβαδού (DAP) ή από την ενέργεια που εναποτίθεται στον ασθενή [27-31]. Η ενεργός 

δόση µπορεί επίσης να εκτιµηθεί µε µεθόδους Monte Carlo (MC), oι οποίες όπου 

εφαρµόστηκαν έως τώρα, διέθεταν το πλεονέκτηµα ότι τα οµοιώµατα, το φάσµα και το 

πεδίο των ακτίνων-Χ ήταν πλήρως προσαρµόσιµα στις συνθήκες της ακτινοδιαγνωστικής 

εξέτασης [31, 32]. Τεχνικές MC έχουν εφαρµοστεί σε περιπτώσεις υπολογισµού 

κανονικοποιηµένων δόσεων σε περιορισµένο αριθµό ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων 

[32-34]. Το πλεονέκτηµα των κανονικοποιηµένων δοσιµετρικών δεδοµένων συνίσταται 

στο γεγονός ότι τα δεδοµένα αυτά είναι ανεξάρτητα από την τεχνική και τα µηχανήµατα 

που χρησιµοποιούνται σε σχέση µε µετρήσεις kerma επιφανείας ή  αέρα. Για παράδειγµα, 

οι επεµβατιστές που χρησιµοποιούν κανονικοποιηµένα δοσιµετρικά δεδοµένα ως προς το 

γινόµενο δόσης εµβαδού DAP, είναι σε θέση να υπολογίσουν την ενεργό δόση και τον 

κίνδυνο από την ακτινοβολία απλά πολλαπλασιάζοντας το συνολικό DAP της 

επεµβατικής διαδικασίας µε έναν µόνο συντελεστή µετατροπής. 

Αφού κατά τη διάρκεια των ακτινοσκοπικά καθοδηγούµενων επεµβατικών 

διαδικασιών ο ασθενής δέχεται σηµαντικά ποσά ακτινοβολίας, είναι επακόλουθο ότι και 

το προσωπικό – επεµβατιστές και βοηθητικό προσωπικό – θα δέχεται σκεδαζόµενη 

ακτινοβολία από το σώµα του ασθενούς. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου ο επεµβατιστής 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

 116

βρίσκεται σε µικρή απόσταση από το σώµα του ασθενούς, η δόση που έχει δεχθεί ο 

ακτινολόγος µετά από µια σειρά επεµβατικών πράξεων είναι ιδιαιτέρως χρήσιµο να 

µπορεί να ποσοτικοποιηθεί. Τα κανονικοποιηµένα δοσιµετρικά δεδοµένα για 

συγκεκριµένες επεµβατικές πράξεις θα είναι εξαιρετικά χρήσιµα και για άλλα 

εργαστήρια, τα οποία θα µπορέσουν να τα αξιοποιήσουν ανεξάρτητα από τα µηχανήµατα 

που χρησιµοποιούν. Κανονικοποιηµένα δεδοµένα για επεµβατικές πράξεις, όπως η ΠΧΑ 

όπου οι χρόνοι ακτινοσκόπησης µπορεί να παραταθούν εξαιτίας της δυσκολίας της 

εξέτασης ή της µη συνεργασίας του ασθενούς, δεν υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Επίσης, 

δοσιµετρικά δεδοµένα για έκθεση των χεριών των επεµβατιστών, τα οποία να σχετίζονται 

µε την τεχνική και την διαδικασία της ΠΧΑ δεν έχουν αναφερθεί.  

Ο σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν α) να αναπτύξει µια µέθοδο εκτίµησης της 

δόσης ασθενών από ακτινοσκοπικά καθοδηγούµενες επεµβατικές εξετάσεις, µε την 

εφαρµογή υπολογιστικών τεχνικών Monte Carlo και του δηµοφιλούς κώδικα µεταφοράς 

ΜCNP4, β) να παράγει κανονικοποιηµένες δόσεις οργάνων και ενεργές δόσεις ως προς 

το γινόµενο οργάνων DAP που συνδέονται µε επεµβατικές διαδικασίες ΠΧΑ και µε 

ενδοαγγειακές διαδικασίες αγγειοπλαστικής σε νεφρικές και λαγόνιες αρτηρίες γ) να 

εκτιµήσει τους ακτινικούς κινδύνους που σχετίζονται µε τις ανωτέρω διαδικασίες και δ) 

να εκτιµήσει τις δόσεις και τους κινδύνους στους επεµβατιστές και το νοσηλευτικό 

προσωπικό που βρίσκεται στο χώρο του εργαστηρίου κατά τη διάρκεια ακτινοσκοπικά 

καθοδηγούµενης ΠΧΑ. 
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ΥΛΙΚΟ  ΚΑΙ  ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφούν αναλυτικά ο εξοπλισµός –

ακτινοδιαγνωστικός, εργαστηριακός και υπολογιστικός – που χρησιµοποιήθηκε για την 

διεξαγωγή της παρούσας µελέτης καθώς και η ανάλυση της µεθοδολογίας της ανάπτυξης 

υπολογιστικών µεθόδων ΜC για τη µέτρηση της δόσης σε ασθενείς και προσωπικό από 

επιλεγµένες ακτινοσκοπικά καθοδηγούµενες επεµβατικές διαδικασίες που διεξήχθηκαν  

στο Πανεπ. Γεν. Νοσ. Ηρακλείου. 

 

8.2 ΥΛΙΚΟ 
 

8.2.1 Κώδικας Monte Carlo MCNP  
 

Οι µέθοδοι ΜC διαφέρουν από τις αιτιοκρατικές (deterministic) µεθόδους 

µεταφοράς (transport). Οι αιτιοκρατικές µέθοδοι, επιχειρούν να λύσουν µια εξίσωση 

µεταφοράς λαµβάνοντας υπόψη την συµπεριφορά ενός µέσου σωµατίου. Σε αντίθεση, 

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

των µεµονωµένων σωµατιδίων και την καταγραφή µερικών πτυχών της µέσης 

συµπεριφοράς τους [35]. Τα αποτελέσµατα µιας µεθόδου MC διαφέρουν από αυτά µιας 

κλασσικής αιτιοκρατικής µεθόδου µεταφοράς [36]. Μια ‘µεταφορά’ MC λύνει το 

πρόβληµα µε τη µίµηση των ιστοριών κάποιων µορίων παρά µε την επίλυση µιας 
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εξίσωσης. Καµία εξίσωση δεν χρειάζεται να γραφτεί για να λυθεί ένα πρόβληµα 

µεταφοράς ΜC. Εν τούτοις, θα πρέπει να δηµιουργηθεί µια εξίσωση που να περιγράφει 

την πυκνότητα πιθανότητας των σωµατιδίων προς προσοµοίωση στον χώρο φάσης (phase 

space) του προβλήµατος. 

Στην παρούσα µελέτη, για την ανάπτυξη µεθόδου εκτίµησης της δόσης ασθενών 

από ακτινοσκοπικά καθοδηγούµενες επεµβατικές εξετάσεις, µε εφαρµογή υπολογιστικών 

τεχνικών MC, χρησιµοποιήθηκε ο κώδικας µεταφοράς (transport code) ΜCNP στην 4C2 

έκδοση και αναθεώρησή του [37]. O κώδικας αυτός 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 σε διάφορους τρόπους τύπου διάδοσης (µεταφοράς): 

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

νετρονίων-φωτονίων -όπου τα φωτόνια παράγονται από τις αλληλεπιδράσεις νετρονίων, 

νετρονίων-φωτονίων -ηλεκτρονίων, φωτονίων –ηλεκτρονίων ή  ηλεκτρονίων-φωτονίων 

[37]. Το ενεργειακό καθεστώς για τα νετρόνια νετρονίων µπορεί να είναι από 10-11 MeV 

έως 20 MeV, και το ενεργειακό καθεστώς φωτονίων και ηλεκτρονίων να είναι από 1 keV 

έως 1000 MeV [37].  

Τα κύρια χαρακτηριστικά που κάνουν τόσο δηµοφιλή τον κώδικα MCNP είναι: 

1) Ποιότητα: Από το 1965 και έπειτα έχει επιτευχθεί µια τεράστια πρόοδος στον 

κώδικα MCNP. Ο κώδικας και τα δεδοµένα βρίσκονται κάτω από αυστηρή διαχείριση 

και κυκλοφορούν ανανεωµένες εκδόσεις κάθε τρία χρόνια περίπου. Ο κώδικας MCNP 

διανέµεται από το RSICC (Radiation Safety Information Computer Center) του Εθνικού 

Εργαστηρίου του Los Alamos. 
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2) Αξία: Υπάρχει ένας ευρύς τοµέας εφαρµογών όπως είναι η ακτινοπροστασία, 

ο σχεδιασµός και η ανάλυση ανιχνευτών, η ιατρική φυσική κλπ.  

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) γενικές και επιφανειακές πηγές  

β) αλληλεπιδρούσα γεωµετρία  

γ) εκτενείς διαγνωστικές πληροφορίες διαθέσιµες στο χρήστη 

δ) λεπτοµερείς φυσικοµαθηµατικοί αλγόριθµοι και για πλήθος αλληλεπιδράσεων  

ε) εύκολα προσαρµόσιµη δοµή ανιχνευτών  

στ) στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων που περιλαµβάνει και την 

ανίχνευση λανθασµένων  συγκλίσεων. 

Ο κώδικας MCNP διαθέτει πάνω από 400 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 8.1 περιγράφεται η παρακολούθηση 

των τυχαίων ιστοριών που προκύπτουν από την πρόσπτωση ενός νετρονίου σε ένα 

κοµµάτι σχάσιµου υλικού. Παραγόµενοι τυχαίοι αριθµοί καθορίζουν τι είδους 
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αλληλεπίδραση θα συµβεί βάσει των νόµων της Φυσικής και των ιδιοτήτων της ύλης. Στο 

συγκεκριµένο παράδειγµα στο βήµα 1 συµβαίνει µια σκέδαση, στο βήµα 2 µια σχάση, 

στο βήµα 3 το νετρόνιο που έχει παραχθεί από τη σχάση απορροφάται, στο βήµα 4 ένα 

νετρόνιο σχάσης καταφέρνει και δραπετεύει από το υλικό. Τα φωτόνια που παράχθηκαν 

κατά την αρχική σκέδαση και µετέπειτα σχάση έχουν αποθηκευτεί από τον κώδικα και 

ακολουθούνται οι τροχιές τους µέχρι να δραπετεύσουν (βήµα 6) ή να απορροφηθούν 

ξανά (βήµα 7). 

 

Εικόνα 8. 1: Σχηµατική παράσταση παρακολούθησης τροχιάς σωµατίου µέσα σε  
υλικό µε χρήση ενός κώδικα µεταφοράς [37]. 

 
 

Ο κώδικας MCNP χρησιµοποιεί ενεργειακές βιβλιοθήκες για πυρηνικά και 

ατοµικά δεδοµένα για αλληλεπιδράσεις νετρονίων, ηλεκτρονίων, φωτονίων, 

ενεργοποίηση νετρονίων και µεταφορά θερµικών σωµατίων [37]. 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 αρχείο 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 

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

περιέχονται στη βασική διανοµή του κώδικα MCNP-4C2 [37]. 

Ο χρήστης δηµιουργεί ένα αρχείο εισόδου (input file) γραµµένο σε µια 

συγκεκριµένη κωδικοποίηση το οποίο διαβάζεται και αποκωδικοποιείται από την 

εφαρµογή MCNP. To αρχείο εισόδου κάθε κώδικα µεταφοράς θα πρέπει να περιέχει: 

1. Την καθορισµένη γεωµετρία του προβλήµατος. 

2. Την αναλυτική περιγραφή των χρησιµοποιούµενων υλικών, τις ενεργές διατοµές 

των σωµατιδίων. 

3. Τα χαρακτηριστικά, ενεργειακά και γεωµετρικά των πηγών ακτινοβολίας. 

4. Την περιγραφή των ανιχνευόµενων παραµέτρων (tallies) που ο χρήστης επιθυµεί 

να υπολογιστούν (προσεγγιστούν) από τον κώδικα µεταφοράς. 

5. Οποιαδήποτε τεχνική µείωση σφάλµατος για να µειωθεί ο χρόνος υπολογισµού 

και να αυξηθεί η αποδοτικότητα των υπολογισµών. 

 

Ο κώδικας MCNP κάνει εκτενείς ελέγχους στο αρχείο εισόδου για την εύρεση 

τυχών λαθών που έγιναν από τον χρήστη. Ένα µοιραίο λάθος (fatal error) 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.  
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Παρακάτω ακολουθεί µια σύντοµη περιγραφή της οργάνωσης των πληροφοριών 

και των εντολών στο αρχείο δεδοµένων εισόδου. Ο αναγνώστης προτρέπεται να 

ανατρέξει στο αναλυτικό εγχειρίδιο του κώδικα MCNP [37] για περαιτέρω πληροφορίες 

που δεν ήταν δυνατόν να αναπτυχθούν στην παρούσα µελέτη. H δοµή ενός αρχείου 

εισόδου ΜCNP αποτελείται από πληροφορίες χωρισµένες σε οµάδες (card) και έχει την 

παρακάτω µορφή: 

 

1. Γραµµή τίτλου 

2. Περιγραφή κελιών (cell cards) 

Ο κώδικας  MCNP δίνει το δικαίωµα στον χρήστη να καθορίσει 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 τοµή απλών γεωµετρικών επιφανειών. Ο αριθµός του κελιού 

γράφεται πάντα πρώτος, ανάµεσα στην πρώτη και την πέµπτη στήλη της γραµµής. 

Έπειτα εισάγεται ο αριθµός του υλικού ο οποίος καθορίζεται από τον χρήστη του 

προγράµµατος. Το υλικό περιγράφεται από την κάρτα υλικού (material card) . Όταν 

ένα κελί είναι άδειο τότε ο αριθµός του υλικού ορίζεται να είναι µηδέν. Στην 

συνέχεια εισάγεται η πυκνότητα του υλικού. Μία θετική πυκνότητα ορίζεται ως η 

ατοµική πυκνότητα σε µονάδες των 1024 ατόµων ανά κυβικό εκατοστό. Μία αρνητική 

καταχώρηση ορίζεται ως πυκνότητα µάζας σε µονάδες γραµµαρίων ανά κυβικό 

εκατοστό. Στην περίπτωση που το κελί είναι άδειο δεν χρειάζεται η εισαγωγή 

πυκνότητας. Μετά από την πυκνότητα γράφεται οι γεωµετρικοί παράγοντας που 

αφορούν το κελί. Αυτοί οι παράµετροι περιλαµβάνουν µια λίστα από τις αριθµηµένες 
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επιφάνειες που ορίζουν το κελί, που περιγράφονται στις κάρτες επιφανειών (surface 

cards). Προαιρετικά, µετά από την γεωµετρική περιγραφή, µπορούν να τοποθετηθούν 

κάποιοι παράµετροι που αφορούν τα κελιά. Μια γενική µορφή των καρτών αυτών 

είναι η παρακάτω: 

[Αριθµός κελιού] [αριθµός υλικού]  [πυκνότητα]  [γεωµετρικές παράµετροι]   [γενικές 

παράµετροι] 

 

3. Κενή γραµµή 

 

4. Καθορισµός των επιφανειών (surface cards) 

Πάντα τοποθετείται πρώτα ο αριθµός της επιφάνειας, ανάµεσα στις πέντε πρώτες 

στήλες. Στην συνέχεια γράφεται ένα αλφαβητικό σύµβολο το οποίο υποδηλώνει 

το είδος της επιφάνειας που περιγράφεται (Πίνακας 8.1) και στο 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: 

 

[Νούµερο 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, οι 

τοµές των οποίων καθορίζουν και τα κελιά της προσοµοίωσης (Πίνακας 8.1). Ο 

αριθµός των δεδοµένων που εισάγονται σε αυτό το τµήµα του αρχείου εισόδου 

πρέπει να είναι ισοδύναµος µε τον αριθµό των κελιών ή των επιφανειών του 

προβλήµατος γιατί σε διαφορετική περίπτωση ο MCNP εµφανίζει µήνυµα 

µοιραίου λάθους.  
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5. Κενή γραµµή 

 

6. Καθορισµός της πηγής και των υλικών καθώς και οδηγίες για τους ανιχνευτές 

(tallies) και την εκτέλεση του προγράµµατος. 

 

7. Οι κάρτες αποκοπής (problem cut off cards) χρησιµοποιούνται για να καθορίσουν 

παραµέτρους για τους τρόπους µε τους οποίους τερµατίζεται ή βελτιστοποιείται η 

εκτέλεση του κώδικα ΜCNP.        

 

8. Η κάρτα δεδοµένων του κενού χώρου (void) καθορίζει τον χώρο στον οποίο 

οποιοδήποτε σωµάτιο διαφύγει δεν θα προσοµοιώνεται και ενώνει όλες τις 

µηδενικές σπουδαιότητες (importances).  

 

Τα υπόλοιπα δεδοµένα που πρέπει να εισαχθούν στο αρχείο εισόδου αφορούν 

τις κάρτες δεδοµένων (data cards). Ο κώδικας MCNP απαιτεί ένα παράγοντα 

σπουδαιότητας (importance) που να καθορίζει το είδος των σωµατιδίων έτσι ώστε να 

µπορούν να διαχωριστούν τα δεδοµένα που αφορούν φωτόνια, ηλεκτρόνια και νετρόνια. 

Ο παράγοντας αυτός καθορίζεται από µια εντολή 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 
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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 

CX Κύλινδρος –  πάνω στον Υ x2 + z2 - R2 = 0 R 

CX Κύλινδρος –  πάνω στον ζ x2 + y2 - R2 = 0 R 

Πίνακας 8. 1: Οι κυριότερες επιφάνειες που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό  
κελιών στο αρχείο εισόδου MCNP [37]. 
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Το µέρος των καρτών δεδοµένων που περιλαµβάνει πληροφορίες για τα 

χαρακτηριστικά της πηγής πληροφοριών ονοµάζεται κάρτα καθορισµού πηγών (source 

specification card). Στο µέρος αυτό περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά της πηγής 

που   θα χρησιµοποιηθεί στο εκάστοτε πρόβληµα, κάποια από τα οποία είναι τα 

παρακάτω: 

 

POS= x y z , περιγράφει τις συντεταγµένες της πηγής  

CEL, αριθµός του κελιού που ξεκινάει η διαδικασία 

ERG, αποτελεί την αρχική ενέργεια 

WGT, το αρχικό ειδικό βάρος 

ΤΜΕ, ο χρόνος για τον οποίο τρέχει το πρόγραµµα 

PAR, περιγράφει το είδος τις πηγής 

 

Οι παράµετροι ανιχνευτών (tally, πληθ. tallies) καθορίζονται στις κάρτες των 

ανιχνευτών (tally cards). Oι κάρτες αυτές χρησιµοποιούνται για να καθορίσουν τι 

αποτέλεσµα θα εξαχθεί από τους υπολογισµούς του προγράµµατος. Ο κώδικας MCNP 

διαθέτει 6 καθορισµένα tallies νετρονίων, 6 φωτονίων και 4 ηλεκτρονίων, όλα 

κανονικοποιηµένα ανά αρχικό σωµάτιο. Τα tallies χαρακτηρίζονται από το είδος των 

ανιχνευτών που απαιτούνται  και το είδος των σωµατιδίων. Με αυτόν τον τρόπο 

µπορούµε  να έχουµε όσα από τα βασικά tallies χρειάζονται για την περιγραφή του 

προβλήµατος (Πίνακας 8.2). 
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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 

Πίνακας 8. 2: Οι κυριότερες ανιχνευτές που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό καρτών ανίχνευσης και 
καταγραφ στο αρχείο εισόδου MCNP [37]. 
 

 
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 

  

Ένα απλό δείγµα κώδικα MCNP φαίνεται παρακάτω [37]. Μια ισοτροπική πηγή 

νετρονίων 14-MeV βρίσκεται στο κέντρο µιας µικρής σφαίρας οξυγόνου που είναι 

ενσωµατωµένη σε έναν κύβο άνθρακα. Μια µικρή σφαίρα σιδήρου ενσωµατώνεται 

επίσης µέσα στον κύβο του άνθρακα. Ο κύβος αυτός έχει ακµή 10 cm και οι σφαίρες  

έχουν ακτίνα 0.5 cm. Στο πρόβληµα επιθυµούµε να υπολογίσουµε τη συνολική και –

ενεργο-εξαρτώµενη ροή   στην επιφάνεια της σφαίρας σιδήρου και  το µέσο όρο της ροής 

στους όγκους των σφαιρών σιδήρου.  

 

<Sample Problem Input > 
<c cell cards for sample problem> 
1 1 -0.0014 -7 
2 2 -7.86 -8 
3 3 -1.60 1 -2 -3 4 -5 6 7 8 
4 0 -1:2:3:-4:5:-6 
<c end of cell cards for sample problem> 
<blank line delimiter> 
<C Beginning of surfaces for cube> 
1 PZ -5 
2 PZ 5 
3 PY 5 
4 PY -5 
5 PX 5 
6 PX -5 
<C End of cube surfaces> 
7 S 0 -4 -2.5 .5 $ oxygen sphere 
8 S 0 4 4 .5 $ iron sphere 
IMP:N 1 1 1 0 
SDEF POS=0 -4 -2.5 
F2:N 8 $ flux across surface 8 
F4:N 2 $ track length in cell 2 
E0 1 12I 14 
M1 8016 1 $ oxygen 16 
M2 26000 1 $ natural iron 
M3 6000 1 $ carbon 
NPS 100000 
<blank line delimiter> 
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Μετά από το τέλος µιας επιτυχούς προσοµοίωσης χωρίς σφάλµατα, ο κώδικας 

ΜCNP αποδίδει τα αποτελέσµατα σε ένα 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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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 

Πίνακας 8. 3: Ερµηνεία του σχετικού σφάλµατος R στα αποτελέσµατα ανιχνευτών MCNP. 
 

 

Για την αξιολόγηση των σφαλµάτων των ανιχνευτών σε µια προσοµοίωση 

MCNP, σηµαντική παράµετρο για κάθε ανιχνευτή αποτελεί η ποσότητα FOM (Figure of 

Merit – ποσότητα αξίας) η οποία ορίζεται ως 
TR

FOM 2
1

≡ , όπου R το σχετικό σφάλµα 

(βλ. Κεφ. 4 – Γενικό µέρος) του ανιχνευτή και Τ ο συνολικός υπολογιστικός χρόνος της 

προσοµοίωσης. Η ποσότητα FOM αποτελεί ένα δείκτη αξιοπιστίας για τον κάθε 

ανιχνευτή και θα πρέπει να παραµένει σταθερός κατά τη διάρκεια της προσοµοίωσης 

εκτός από τα πολύ αρχικά στάδια της. Μια εκτίµηση τάξης µεγέθους για την παράµετρο 

FOM είναι 2R. Αυτό προϋποθέτει ότι και η στατιστική αβεβαιότητα του σχετικού 

σφάλµατος είναι της τάξης αυτού και το σχετικό σφάλµα είναι µικρό έναντι της µονάδας 

(Πίνακας 8.3). 

 

8.2.2 Λογισµικό απεικόνισης αρχείων MCNP 
 

Για την απεικόνιση και τον τελικό έλεγχο των κελιών και των επιφανειών σε 

κάθε µαθηµατικό οµοίωµα που παράχθηκε στην παρούσα µελέτη, χρησιµοποιήθηκε το 

πρόγραµµα MCNP Visual Editor (VISED) 4C2 Release 2002 [37]. To λογισµικό VISED 
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µπορεί να παράγει και να διορθώσει αρχεία εισόδου MNCP 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 αποτελεί η απουσία λογισµικού φωτοσκίασης 

(rendering) και τρισδιάστατη απεικόνιση της γεωµετρίας, το οποίο αναµένεται να 

εισαχθεί σε µεταγενέστερες εκδόσεις [37]. 

8.2.3 Λογισµικό παραγωγής φάσµατος ακτίνων-Χ 
 

Για την προσοµοίωση οποιασδήποτε ακτινοσκοπικής εξέτασης µε τον κώδικα 

ΜNCP, στο αρχείο εισόδου είναι απαραίτητο να εισαχθούν πληροφορίες για το φάσµα 

της ακτινοβολίας-Χ που θα χρησιµοποιηθεί. Για την παραγωγή των απαραίτητων 

φασµάτων ακτίνων-Χ χρησιµοποιήθηκαν η µέθοδος των Boone και Seibert [39]  και αυτή 

του Nοwotny [40]. 

Και οι δύο µέθοδοι µπορούν παράγουν φάσµατα ακτίνων-Χ από 30 έως 140 kV 

µε διαφορετικά φίλτρα  Al και κυµάτωση (ripple factor) λυχνίας. 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).  
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Εικόνα 8. 2: Παραθυρικό περιβάλλον ΜCNP Visual Editor 4C2F2 [38]. 

 

8.2.4 Μαθηµατικά οµοιώµατα (mathematical phantoms) 
 

Μαθηµατικές περιγραφές του ανθρωπίνου σώµατος – µαθηµατικά οµοιώµατα – 

χρησιµοποιούνται ευρέως σε υπολογισµούς εναπόθεσης δόσεων στο ανθρώπινο σώµα µε 

υπολογιστές και αποτελούν πολύτιµα εργαλεία στη σχεδίαση θωρακίσεων και στον 

καθορισµό δόσεων από ακτινοδιαγνωστικές ή ακτινοθεραπευτικές πράξεις. Τα 

υπάρχοντα µαθηµατικά µοντέλα ανθρωπίνου σώµατος όµως διαθέτουν συγκεκριµένα 

σωµατοµετρικά χαρακτηριστικά, τα οποία, ανταποκρινόµενα στις µέσες διαστάσεις ενός 

ανθρώπου, µπορεί να διαφέρουν από τις πραγµατικές διαστάσεις (ύψος, βάρος, ηλικία) 

των ζώντων ατόµων [41]. Έτσι, συνήθως, οι προσοµοιώσεις µε τα µαθηµατικά 

οµοιώµατα γίνονται συνήθως για ένα µέσων διαστάσεων άτοµο. Ακριβής αναπαράσταση 

Παράθυρο καρτών υλικού 

Παράθυρο βιβλιοθηκών Παράθυρο επιλογή ισοτόπων 

Κύριο παράθυρο 
σχεδιασµού 
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πραγµατικών ασθενών έχει επιτευχθεί µέσω ογκοµετρικών µετρήσεων υπολογιστικής 

τοµογραφίας (voxelized phantoms), που όµως απαιτούν ιδιαίτερα υψηλή υπολογιστική 

ισχύ για την προσοµοίωσή τους και µετατροπές για απλοποίηση της πολυπλοκότητάς 

τους και αποδοχή από τους κώδικες µεταφοράς [42, 43]. 

Στην παρούσα µελέτη, για την εφαρµογή υπολογιστικών τεχνικών MC, 

χρησιµοποιήθηκε η εφαρµογή BodyBuilder, (White Rock Science, NM, USA), η οποία 

µπορεί να παράγει µαθηµατικά οµοιώµατα, επιλεγόµενου φύλου, ηλικίας από 0 έως 21 

ετών, συµπεριλαµβανοµένης και της κατάστασης κύησης, µέσω ενός απλουστευµένου 

παραθυρικού περιβάλλοντος (Εικόνα 8.2). Τα βασικά πλεονεκτήµατα της εφαρµογής 

BodyBuilder [44] είναι α) η παραγωγή µαθηµατικών οµοιωµάτων οποιασδήποτε ηλικίας 

και β) η δυνατότητα ενσωµάτωσης στο οµοίωµα εκείνων µόνο των ανατοµικών δοµών 

που απαιτούνται για την κάθε προσοµοίωση, γεγονός που επιταχύνει δραστικά τους 

χρόνους των υπολογισµών. 

Τα οµοιώµατα βασίζονται στην µαθηµατική περιγραφή των Cristy και Eckerman 

οι οποίοι πρώτοι ανέπτυξαν λεπτοµερή οµοιώµατα στο Εθνικό Εργαστήριο του Οak 

Ridge για προσοµοίωση εναπόθεσης δόσεων από εσωτερικές πηγές ακτινοβόλησης [45, 

46]. Τα οµοιώµατα αυτά αντιπροσωπεύουν νεογέννητα, παιδιά ηλικίας 1, 5, 10, 15 ετών 

και ενήλικα άτοµα των δύο φύλων. 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 [45, 46]. 
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Εικόνα 8. 3: Κύρια παραθυρική µορφή προγράµµατος BodyBuilder [44]. 
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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 
 

Πίνακας 8. 4: Κύρια χαρακτηριστικά µαθηµατικών οµοιωµάτων Cristy et al. [46]. 
*πλάτος χωρίς βραχίονες **πλάτος µε βραχίονες  
 

 

 

 

 

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 

 
Πίνακας 8. 5: Πυκνότητα και σωµατιδιακή σύνθεση µαθηµατικών οµοιωµάτων λογισµικού BodyBuilder. 
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(Α) (Β) 

Εικόνα 8. 4: Σχηµατική απεικόνιση (οπίσθια Α και εµπρόσθια Β) οµοιωµάτων Cristy et al. [44]. 
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Τα οµοιώµατα που περιλαµβάνονται στη διανοµή του λογισµικού BodyBuilder 

διαφέρουν ως προς τα αρχικά οµοιώµατα των Cristy και Eckerman ως προς τα παρακάτω 

σηµεία:  

α) στην προσθήκη οισοφάγου για τον υπολογισµό της ενεργούς δόσης κατά 

ICRP 60. 

β) στην διαφοροποίηση του κάτω µέρος του κεφαλιού (Εικόνα 8.4) ώστε να 

υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ κρανίου και αυχένα για πιο ρεαλιστική τοποθέτηση 

οισοφάγου και θυρεοειδούς αδένα [44]. 

γ) ξεχωριστές επιφάνειες για τα άκρα ώστε αυτά να µπορούν να αφαιρεθούν 

κατά βούληση [44, 46]. 

 

Εικόνα 8. 5: Αρχικό (αριστερά) και νέο (δεξιά) µοντέλο αυχένα λογισµικού BodyBuilder [44]. 
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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 

Πίνακας 8. 6: Ογκοµετρικά δεδοµένα ενηλίκων οµοιωµάτων Cristy-Eckerman [46]. 
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8.2.5 Λογισµικό ΝRPB για υπολογισµό ενεργού δόσης 
 

Για την επαλήθευση της ορθότητας του σχεδιασµού των µαθηµατικών 

οµοιωµάτων για την προσοµοίωση ακτινοσκοπικά καθοδηγούµενων επεµβατικών 

πράξεων χρησιµοποιήθηκαν τα λογισµικά SR-279 και SR-262 του Εθνικού Ραδιολογικού 

Συµβουλίου Προστασίας της Μεγάλης Βρετανίας (ΝRPB) τα οποία κατασκευάστηκαν το 

1995 για εκτίµηση της ενεργού δόσης από συνήθεις ακτινοδιαγνωστικές προβολές σε 

παιδιά και ενήλικες [47, 48]. Η ενεργός δόση υπολογίζεται µέσω µετρήσεων δόσεων 

εισόδου (ESD) ή από µετρήσεις του γινοµένου δόσης-εµβαδού (DAP). Τα οµοιώµατα 

αυτά βασίζονται στα αρχικά οµοιώµατα των Cristy et al, µε κάποιες προσθήκες ώστε να 

περιέχουν όλα τα απαραίτητα όργανα για τον υπολογισµό της ενεργούς δόσης [47, 48]. 

 

 Εξετάσεις µε πολύ µικρές δόσεις ή µε µεγάλη πολυπλοκότητα δεν 

προσοµοιάζονται από τα λογισµικά του NRPB. Oι συντελεστές µετατροπής (conversion 

coefficients) που χρησιµοποιούνται από τα λογισµικά αυτά προέκυψαν από 

υπολογισµούς MC σε µαθηµατικά οµοιώµατα παιδιών και ενηλίκων. Οι συντελεστές 

αυτοί υπολογίστηκαν για 6 διαφορετικές ηλικίες και για 72 διαφορετικά φάσµατα 

ενεργειών ακτίνων-Χ. Χρησιµοποιήθηκαν υψηλές τάσεις λυχνίας από 50 έως 120 kVp, 

για 9 διαφορετικούς ηθµούς λυχνιών (Al ή Cu). O υπολογισµοί περιλαµβάνουν 

οπισθοπρόσθιες (PA), προσθιοπίσθιες (AP) πλάγιες προβολές (LAT) και λοξές (Οblique) 

προβολές [47]. 
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8.2.6 Εξοπλισµός δοσιµετρίας θερµοφωταύγειας 
 

- ∆οσίµετρα θερµοφωταύγειας 

 

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 [49]. 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 8.5) 

 

∆οσίµετρο 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 

Πίνακας 8. 7: Κυριότερα χαρακτηριστικά κρυστάλλων θερµοφωταύγειας ΤLD-100και TLD-200. 
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Εικόνα 8. 6: Κρύσταλλοι θερµοφωταύγειας ΤLD-200. 
 

- Συσκευή ανάγνωσης δοσιµέτρων 

 

Η συσκευή ανάγνωσης δοσιµέτρων που χρησιµοποιήθηκε ήταν το µοντέλο 3500 

της εταιρείας Harshaw Bicron (Solon, Ohio, USA), η οποία µπορεί να µετρήσει ένα 

κρύσταλλο κάθε φορά (Εικόνα 8.6). Το σύστηµα ελεγχόµενης θέρµανσης αποτελείται 

από τον υποδοχέα του υλικού θερµοφωταύγειας και ένα θερµοζεύγος κάτω από αυτόν. 

Το σύστηµα καταγραφής του εκπεµπόµενου φωτός αποτελείται από ένα 

φωτοπολλαπλασιαστή (Φ/Π) υψηλής ευαισθησίας [49, 50]. Για τον έλεγχο της σωστής 

λειτουργίας (απόκρισης) του Φ/Π υπάρχει πηγή εκποµπή φωτός σταθερού µήκους 

κύµατος καθώς και σύστηµα µέτρησης του ‘σκοτεινού’ ρεύµατος (dark current) που 

παράγει ο Φ/Π απουσία δοσιµέτρου θερµοφωταύγειας. Η ψύξη του Φ/Π γίνεται µε δύο 

ανεµιστήρες και η θερµοκρασία του διατηρείται σταθερή στους 15 βαθµούς Κελσίου. 

Κατ’ επιλογή, ο χρήστης µπορεί να συνδέσει µια πηγή αζώτου στη συσκευή ανάγνωσης 

ώστε κατά την ανάγνωση του κρυστάλλου να µειώνεται το οξυγόνο στο θάλαµο 

υποδοχής και τα φαινόµενα εκποµπής φωτός λόγω χηµειοφωταύγειας. Ο πλήρης έλεγχος 

της συσκευής επιτυγχάνεται µε H/Y και λογισµικό (WINREMS) το οποίο επιτρέπει και 

την πλήρη καταγραφή των αποτελεσµάτων σε ειδική βάση δεδοµένων (Εικόνες 8.7&8.8). 



ΥΛΙΚΟ  ΚΑΙ  ΜΕΘΟ∆ΟΙ  

 

 142

 

 

Εικόνα 8. 7: Συσκευή ανάγνωσης κρυστάλλων θερµοφωταύγειας Harshaw 3500. 
 

 

Εικόνα 8. 8: WinREMS: Παραθυρικό λογισµικό λειτουργίας συσκευής ανάγνωσης  
κρυστάλλων θερµοφωταύγειας και καταγραφής φωτοκαµπυλών [50]. 
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- Φούρνος ανόπτησης δοσιµέτρων θερµοφωταύγειας 

 

Για την ανόπτηση των κρυστάλλων θερµοφωταύγειας (TLD), δηλαδή τη 

θέρµανση του κρυστάλλου σε µια ή περισσότερες θερµοκρασίες για συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα, µε σκοπό την εκκένωση των παγίδων του ώστε να µπορεί να 

επαναχρησιµοποιηθεί, έγινε χρήση του µοντέλου 650-14 της Fischer Scientific [52]. O 

φούρνος αυτός αποτελείται από ένα προγραµµατιζόµενο θερµοστοιχείο που παράγει 

θερµό ρεύµα αέρα ελεγχόµενης θερµοκρασίας. Η διατήρηση σταθερής θερµοκρασίας 

επιτυγχάνεται µε κυκλοφορία του θερµού αέρα και ισοκατανοµή της θερµοκρασίας σε 

όλο τον όγκο του φούρνου. Η συσκευή διαθέτει µνήµες προγραµµάτων στις οποίες ο 

χρήστης µπορεί να αποθηκεύσει διαφορετικά προγράµµατα ανόπτησης για διαφορετικούς 

τύπους κρυστάλλων TLD [52]. 

 

 

Πίνακας 8. 8: Φούρνος ανόπτησης δοσιµέτρων θερµοφωταύγειας της Fischer Scientific, µοντέλο 650-14. 
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8.2.7 Ανθρωπόµορφο οµοίωµα Rando 
 

Το Αlderson-Rando αποτελεί ένα ανθρωπόµορφο οµοίωµα που αναπαριστά ένα 

µέσο ενήλικο άνδρα ύψους 1.73 και βάρους 73.5 kg. Το οµοίωµα αυτό κατασκευάζεται 

µε καλούπι ενός ανθρώπινου σκελετού φυσικού µεγέθους και µε περιβάλλον συνθετικό 

υλικό που είναι ακτινικά ισοδύναµο µε τον ανθρώπινο µαλακό ιστό. Οι πνεύµονες που 

υπάρχουν µέσα στο οµοίωµα περιέχονται µέσα στον χώρο που των ανθρώπινων πλευρών 

και είναι κατασκευασµένοι µε υλικό χαµηλής πυκνότητας το οποίο προσοµοιώνει τους 

ανθρώπινους πνεύµονες  σε µία µέση αναπνευστική κατάσταση.   

 

 

Εικόνα 8. 9: Ανθρωπόµορφο οµοίωµα Alderson-Rando phantom. 
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Το οµοίωµα είναι κοµµένο σε 36 φέτες πάχους 2.5 cm η κάθε µία, µέσα στις 

οποίες υπάρχουν µικρές οπές. Οι µετρήσεις της δόσης επιτυγχάνονται µε τη τοποθέτηση 

δοσίµετρων TLD στις οπές αυτές.  

 

8.2.8 Ακτινολογικός/ακτινοσκοπικός εξοπλισµός  

 

Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Επεµβατικής Ακτινολογίας 

του Τοµέα Ακτινολογίας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου και 

χρησιµοποιήθηκε το συγκρότηµα του αφαιρετικού αγγειογράφου Siemens Axiom Artis 

FA. To σύστηµα αυτό ήταν τύπου C-arm, µε ανάρτηση δαπέδου, εξοπλισµένο µε λυχνία 

κάτω από την ακτινολογική τράπεζα σύστηµα αυτόµατης έκθεσης (ΑEC), ψηφιακές 

λειτουργίες απεικόνισης, αποθήκευσης και αποτύπωσης των επεµβατικών εξετάσεων 

[53]. Επιπλέον, ο αγγειογράφος µπορούσε να λειτουργήσει σε συνεχή και χαµηλούς 

ρυθµούς (δόσης) ακτινοσκόπησης (30, 15, 7.5 pulses/sec). Τα κυριότερα χαρακτηριστικά 

του συστήµατος που επαληθεύτηκαν κατά τους περιοδικούς ποιοτικούς ελέγχους είναι τα 

ακόλουθα: 

1. Βάση δαπέδου Artis FA  

Απόσταση Πηγής ισοκέντρου: 750 mm 

Απόσταση Πηγής – ενισχυτή εικόνας: 935 mm έως 1175 mm 

Απόσταση Ισοκέντρου – δαπέδου: 1060 mm 

Περιστροφή C-arm: πλευρά κεφαλής LAO/RAO 120ο , CRAN/CAUD 55 ο /45 ο 

αριστερή-δεξιά πλευρά 45 ο/50 ο, ταχύτητα 18 ο/sec 

Tαχύτητα ανύψωσης  ενισχυτή εικόνας: 90mm/sec 
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Εικόνα 8. 10: Αφαιρετικό αγγειογραφικό σύστηµα Siemens Αxiom Artis (µε ανάρτηση οροφής). 
 

2. Κλίνη ασθενή 

Ύψος κλίνης: 775 έως 1100 mm 

Ταχύτητα ανύψωσης: 20 έως 40 mm/sec 

Κρανιακή/ουραία κλίση: ± 15ο 

Περιστροφή κλίνης -90 έως 150 ο 

Μέγιστο βάρος ασθενούς 200 κιλά 

Ισοδύναµη τιµή σκλήρυνσης δέσµης 0.3 – 0.4 mm Al στα 70 kV 

3. Σύστηµα Ανάρτησης Μόνιτορ ΜSS/DCS 

Eύρος περιστροφής 3150 mm / 300 ο 

4. Ενισχυτής εικόνας SIRECON 40-4 HDR 

Mεταλλική κεραµική κατασκευή ονοµαστική διάµετρος 40 cm 

Eύρος αντίθεσης ≥ 20:1 
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Αισθητήρας 1024Χ1024 CCD 

5. Eκχυτής ΑNGIOMAT ILLUMENA 

6. Λυχνία ακτίνων Χ Megalix CAT 125-121GW 

Τριπλοεστιακή 0.3, 0.6, 1.0 mm 

Γωνία ανόδου 12ο 

Ενυπάρχων (Inherent filtration) 2.5 mm Al – Ολικός ηθµός 5.5 mm Al 

Επιπλέον φίλτρα (Siemens Carefilter): 0.1 – 0.9 mm Cu 

7. Σύστηµα µέτρησης γινοµένου δόσης-εµβαδού (DAP) 

8. Kυτίο διαγραγµάτων: διάφραµα ίριδας 3.3 ∅ cm στο 1m 

Σφηνοειδή φίλτρα: 2, δακτυλοειδές φίλτρο: 1 

Περιστροφή κυτίου διαφραγµάτων ±100ο 

Σκλήρυνση δέσµης ≤ 0.4 mm Al χωρίς CAREFILTER 

Με προφιλτράρισµα 0/0.1/0.2/0.3/0.6/0.9 mm Cu 

 

8.2.9 Υπολογιστικός Εξοπλισµός για την προσοµοίωση MCNP 

 

Το υπολογιστικό σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της µελέτης 

για την προσοµοίωση των ακτινοδιαγνωστικών/επεµβατικών εξετάσεων ήταν 

τεχνολογίας Pentium-4 PC-συµβατό, εξοπλισµένο µε 2 φυσικούς επεξεργαστές Ιntel 

συχνότητας λειτουργίας 3.4 GHz, µνήµη RAM 2 GBytes, 4 σκληρούς δίσκους συνολικής 

χωρητικότητας 800 GBytes και 2 οθόνες LCD 19 ιντσών. To συνολικό σύστηµα ήταν 

κατάλληλα δοµηµένο για συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία ώστε να µην διακόπτονται 

οι προσοµοιώσεις και να εκµεταλλεύεται η πλήρης ισχύς του συστήµατος. 
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8.2.10 Εξοπλισµός Ιατρικής Φυσικής 

 

Για τον ποιοτικό έλεγχο του ακτινολογικού συστήµατος καθώς και για την 

βαθµονόµηση των κρυστάλλων θερµοφωταύγειας χρησιµοποιήθηκε ο παρακάτω 

εξοπλισµός Ιατρικής Φυσικής. Όλα τα όργανα ήταν πρόσφατα βαθµονοµηµένα από 

έγκυρα εργαστήρια βαθµονόµησης του εξωτερικού. 

 

1. Survey meter dose rate monitor EG&G Berthold (Germany) µε δυνατότητα 

µετρήσεων από 0.05 µSv/h έως 10mSv/h. 

2. RTI PMX-I kVp/Exposure Time meter, µε δυνατότητα µέτρησης τάσης 45-150 kV 

και χρόνου 50msec-20sec. 

3. Dose/Rate meter RTI Solidose 400, µε δυνατότητα µέτρησης δόσης και ρυθµού 

δόσης 10nGy-180Gy, 100nGy/s-450mGy/s µε ανιχνευτή στερεάς κατάστασης R100, 

βαθµονοµηµένο για µετρήσεις εντός δέσµης. 

4. Φίλτρα αλουµινίου και χαλκού διαφόρων παχών (Nuclear Associates, USA) 99% 

pure. 

5. Τest tool ETR-100 για την σύµπτωση φωτεινού πεδίου – ακτινοβολίας και 

καθετότητας δέσµης (συµπεριλαµβάνει test pattern 0.6-5.0 Lp/mm κ.ά.). 

6. Θάλαµος ιονισµού 3cm3 Radcal 2025 ionization chamber (δοσίµετρο αναφοράς). 

7. Ακτινολογικά φίλµ διαφόρων διαστάσεων. 

8. Plexiglass για τον έλεγχο δόσης εισόδου ακτινοσκόπησης.  
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8.3 MEΘΟΛΟΓΙΑ   
 

8.3.1 Παραγωγή µαθηµατικών οµοιωµάτων – έλεγχος λογισµικού BodyBuilder 
 

Για τον έλεγχο της εγκυρότητας των παραγόµενων οµοιωµάτων από το 

λογισµικό BodyBuilder, παράχθηκαν 18 µαθηµατικά  ερµαφρόδιτα οµοιώµατα παιδιών, 

ηλικίας από 0 ετών (νεογέννητο) έως 17 ετών. Τα όργανα δοσιµετρικού ενδιαφέροντος 

απεικονίζονται στον Πίνακα 8.9. Τα οµοιώµατα χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό 

συντελεστών µετατροπής (conversion factors) και κατ’ επέκταση κανονικοποιηµένων 

δόσεων για συνήθεις ακτινογραφικές εξετάσεις κεφαλής µε χρήση προσθιο-οπίσθιων 

(ΑP), οπισθο-πρόσθιων (PA) και πλάγιων (LAT) προβολών. 

 

Για να διαµορφωθεί η σύνθεση του ανθρώπινου σώµατος ορίστηκαν 3 

απλουστευµένοι τύποι ιστού: σκελετικός ιστός, µαλακός ιστός ή ιστός πνευµόνων. Το 

υλικό για το σκελετό ορίστηκε για το κρανίο, τα πλευρά, τη λεκάνη, τη σπονδυλική 

στήλη και τα οστά των άκρων. Ο µαλακός ιστός αντιστοιχήθηκε για τα εναποµείναντα 

όργανα του κορµού, όπως το θυρεοειδή αδένα, τους όρχεις, τα θωρακικά όργανα, το 

συκώτι και τα όργανα της πυέλου όπως καταγράφονται στους Πίνακες 8.9 και 8.10. 

Συνολικά, προσοµοιώθηκαν 27 όργανα και ιστοί. Τα εσωτερικά όργανα ελήφθησαν να 

είναι οµοιογενή στη σύνθεση και στην πυκνότητα.  
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Θέση οργάνου 

στο οµοίωµα 
Όργανο Μαθηµατικό Οµοίωµα 

Κεφαλή 
Εγκέφαλος, οστά κρανίου 

 

Λαιµός 
Θυρεοειδής, σπονδυλική 

στήλη, οισοφάγος 

Άκρα Οστά άκρων 

Κορµός (άνω 

µέρος 

Πνεύµονες, καρδιά, στήθος, 

σπονδυλική στήλη, πλευρά 

Κορµός 
Συκώτι, στοµάχι, πάνκρεας, 

σπλήνα, σπονδυλική στήλη 

Κορµός (κάτω 

µέρος) 

Intestine, Colon, Kidneys, 

Adrenals, Ovaries, 

Uterus, Bladder, Spine 

 

Κάτω Άκρα Οστά άκρων 

 
Πίνακας 8. 9: Όργανα δοσιµετρικού ενδιαφέροντος για τα µαθηµατικά οµοιώµατα παίδων 0 έως  

17 ετών. Στα δεξιά απεικονίζεται η σχετική θέση τους στο οµοίωµα. 
 

 

Οι πυκνότητες οστών για το νεογέννητο ελήφθησαν να είναι µικρότερες σε 

σχέση µε την πυκνότητα των µεγαλύτερων παίδων και εφήβων, οι οποίες ελήφθησαν να 

είναι όµοιες µε την πυκνότητα οστών ενός ενήλικα [53]. Επιπλέον, δεδοµένου ότι η 

περιεκτικότητα σε λίπος σε νεαρά κορίτσια είναι µικρότερη από τις ενήλικες γυναίκες, το 

στήθος στα µαθηµατικά οµοιώµατα των νεαρών κοριτσιών ελήφθη να περιλαµβάνει 

100%  µαλακό ιστό [53]. 
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∆οσιµετρικό 

Υλικό 

Πυκνότητα 

(gr cm-3) 

Στοιχειοµετρικό ποσοστό % (κ.β.) 

Στοιχείο H C N O Ca 
Na, P, K, 

Mg, Cl, κτλ 

Μαλακός 

ιστός 

(νεογέννητο) 

1.04 0.106 0.149 0.017 0.718 … 0.01 

Μαλακός 

ιστός 
1.04 0.105 0.226 0.025 0.635 … 0.009 

Ιστός 

Πνευµόνων 
0.296 0.101 0.103 0.029 0.756 … 0.011 

Οστό 

(νεογέννητο) 
1.22 0.079 0.097 0.027 0.668 0.079 0.05 

Οστό 

(λοιπά έτη) 
1.4 0.074 0.255 0.031 0.479 0.102 0.016 

Πίνακας 8. 10: Στοιχειώδη σύνθεση µαλακού ιστού και οστών στα µαθηµατικά οµοιώµατα παίδων 
ΒοdyBuilder που χρησιµοποιήθηκαν στις προσοµοιώσεις MC. 

 

Το µέρος του κώδικα MCNP που περιγράφει τα κελιά και τις επιφάνειες ενός ενηλίκου 

ερµαφρόδιτου  µαθηµατικού οµοιώµατος φαίνεται παρακάτω: 

c ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
c           CELLS 
c ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
c SkeletonVolume = 7218.700000, skel_vol = 7142.857143 
c 
c         LEG BONES 
50      2 -1.40    -4 53 (-51 : -52)                 vol=  2800.00  
c 
c         ARM BONES 
70     2 -1.40     4 -73 (-71 : -72)                 vol=   956.00  
c 
c         PELVIS 
90     2 -1.40     91 -92 93 4 -101 (95 : -94)                 vol=   606.00  
c 
c         SPINE 
100    2 -1.40   -100 -103 101  
101    2 -1.40   -100 -8   103  
102    2 -1.40   -105 -102 8    
c               Total Spine vol=   983.00 
c 
c         SKULL & FACE 
110    2 -1.40   (111 -110):(121 -120 122 -1 -123 110)          vol=   923.00  
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c 
c         RIBS 
130    2 -1.40    132 -131 ((134 -133):(136 -135):(138 -137):(74 -139): 
                 (76 -75):(78 -77):(80 -79):(82 -81):(332 -83): 
                 (86 -85):(88 -87):(98 -89))               vol=   694.00  
c 
c         CLAVICLES 
140    2 -1.40    -140 ((141 -143):(-142 144))            vol=    54.70  
c 
c         SCAPULAE 
150    2 -1.40     131 -156 154 -155 ((150 -152):(-151 153))         vol=   202.00  
c 
c         ADRENALS 
160     1 -1.04     162 (-160:-161)            vol=    15.70  
c 
c         BRAIN 
180     1 -1.04    -111             vol=  1370.00  
c 
c         BREASTS 
190   1  -1.04      11 (-192 : -193)      vol=  337.00 
c 
c         GALL BLADDER 
200   1 -1.04       (-202 -200):(202 -201 -203)            vol=    63.70  
c 
c         ESOPHAGUS 
212   1 -1.04       (213 -212 322 -8 100) :  
                    (-216 217 -218 210 350 100)            vol=   44.70  
c           Air in Upper Esophagus 
213   4 -0.001293   -213 322 -8                           
c 
c         STOMACH 
210   1 -1.04       -210             vol=   402.00  
c 
c         SMALL INTESTINE 
220   1 -1.04       -91 221 -222 223 -7 
C                exclude         Ascending Colon     
                        (232:230:-223) 
c                exclude         Transverse Colon     
                        (240 :241 : -242 : -221 : -232 ) 
c                exclude         Descending Colon     
                        (232:250:-223)              vol=  1060.00  
c 
c         ASCENDING COLON 
230   1 -1.04       -230 231 -232              vol=   187.50  
c 
c         TRANSVERSE COLON 
240   1 -1.04       -240 -241 242 232 221         vol=   248.00  
c 
c         DESCENDING COLON 
250   1 -1.04       -250 251 -232           vol=  191.90  
c 
c         SIGMOID COLON 
280   1 -1.04       (-280 282 -251):(-281 -282 4)         vol=  106.00  
c 
c         HEART 
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290     1 -1.04     (290((-291 -292):(291 -293))): 
                    (-290((-291 -295):(291 -294)))              vol=   740.00  
c 
c         KIDNEYS 
310     1 -1.04     (-310 312 -162):(-311 -313 -162)              vol=   288.00  
c 
c         LIVER 
320     1 -1.04     -320 -321 7 -322 -132               vol=  1830.00  
c 
c         LUNGS 
330     3 -0.296   332 ((-331 (-335:336:334:-333)): 
                        (-330 ( 339:338:337)))             vol=  3380.00  
c 
c         OVARIES 
340    1 -1.04       -340:-341            vol=    8.38  
c 
c         PANCREAS 
350   1 -1.04       -350 351 (352:-312)            vol=    90.70  
c 
c         SPLEEN 
360   1 -1.04       -360             vol=  176.00  
c 
c         TESTICLES 
370   1 -1.04       -370:-371         vol=   37.60  
c 
c         THYMUS 
380     1 -1.04  -380            vol=    20.10  
c 
c         THYROID 
390     1 -1.04    -390 391 -392 -393 8             vol=    19.90  
c 
c         URINARY BLADDER 
410   1 -1.04       -410         vol=  248.70  
c 
c             UTERUS 
420   1 -1.04       -420 421          vol=   76.00  
c 
c         PENIS & SCROTUM 
40     1 -1.04       -1 -4 47 -45 49 -48 37 38 
c                exclude         Testicles 370 371            vol=  158.40  
c         SKIN 
c 
c              Head & Neck Skin 
22    1 -1.04       ((-21 22 9):(-20 23 -9 12))                    
28    1 -1.04       28 -27 8 -12             vol=  318.00  
c            (Above Volume for Head + Neck Skin Combined 
c 
c           Trunk Skin 
17    1 -1.04       (-8 18 20 -10) 
                   : (4 -18 -10 11 
c                exclude         Breasts 
                        192 193  ) 
c             Breast Skin 
192   1  -1.04      10 ((-190 192):(-191 193))          vol=   51.00  
c 
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c         Penis & Scrotum Skin 
41     1 -1.04       -1 -4  41 -42 43 -44 31 32 #40 
c                exclude         Testicles 
                  370 371            vol=   23.40  
c        Legs Skin 
34    1 -1.04      -4 34 -31 36 32 : -31 33 -36 32             vol=  605.00  
35    1 -1.04      -4 35 -32 36 31 : -32 33 -36 31             vol=  605.00  
c            HEAD 
c 
20    1 -1.04       ((-22 9):(-23 -9 12)) 
c                exclude         Skull & Brain 
                        110 
c                exclude         Face Bones 
                        (-121:120:-122:1:123:-110) 
c                exclude         Spine 
                        (105:-8:102) 
c                exclude         Thyroid 
                        (390:-391:392:393:-8) 
                  
c            NECK 
c 
27    1 -1.04       -28 8 -12 
c                exclude         Spine 
                         105 
c                exclude         Thyroid 
                        (390:-391:392:393:-8) 
c 
c         OUTER TRUNK---ARMS & SCAPULAE 
c 
10    1 -1.04       4 131 -18 -11 
c                exclude         Scapulae 
                        (-131:156:-150:152:-154:155) 
                        (-131:156:151:-153:-154:155) 
c                exclude         Arm Bones 
                        (-4:71:73) (-4:72:73) 
c                exclude           Uterus 
                        (420:-421) 
c 
c         UPPER TRUNK---ABOVE RIBS 
c 
11    1 -1.04   ((-18 -131 133) : (-8 18 -20 -10)) 
c                exclude         Spine 
                       (105:102:-8)(100:8:-133) 
c                exclude         Clavicles 
                       (140:-141:143) (140:142:-144) 
c                exclude         Upper Lungs 
                        (-133:330) (-133:331) 
c                exclude          Thymus 
                        380 
c                exclude          Esophagus 
                       #212 #213 
                  
C      UPPER RIB CAGE 
c 
12    1 -1.04       -131 132 79 -133 
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c                exclude         Ribs 1-9 
                  (131:-132:133:-134) (131:-132:135:-136) (131:-132:137:-138) 
                  (131:-132:139:-74) (131:-132:75:-76) (131:-132:77:-78) 
c 
c         LOWER RIB CAGE 
c 
13    1 -1.04       -131 132 -79 98 
c                exclude         Ribs 10-12 
                  (131:-132:85:-86) (131:-132:87:-88) (131:-132:89:-98) 
                  (131:-132:79:-80) (131:-132:81:-82) (131:-132:83:-332) 
 
c         HIGH CHEST ORGANS 
c 
14    1 -1.04       -132 -133 332 
c                exclude          Spine 
                        (100:133:-332) 
c                exclude          Heart 
                        #290 
c                exclude          Lungs 
                        (330:133:-332:(-339 -338 -337)) 
                        (331:133:-332:(335 -336 -334 333)) 
c                exclude          Thymus 
                        380 
c                exclude          Esophagus 
                       #212 #213 
c         CHEST---LIVER LEVEL 
c 
15    1 -1.04       ((-132 -332 98):(-131 -98 7)) 
c                exclude          Spine 
                        (100:332:-7) 
c                exclude          Adrenals 
                       (160:-162) (161:-162) 
c                exclude          Gall Bladder 
                        (202:200) (-202:201:203) 
c                exclude          Kidneys 
                        (310:-312) (311:313) 
c                exclude          Liver 
                        #320 
c                       (320:321:322:-7) 
c                exclude         Pancreas 
                       (350:-351:(-352 312)) 
c                exclude          Spleen 
                        360 
c                exclude          Esophagus 
                       #212 #213 
c                exclude         Stomach 
                       210 
c         LOWER TRUNK 
c  
16    1 -1.04       -131 4 -7 
c                exclude           Spine  
                        (100:-101:7) 
c                exclude           Pelvis 
                        #90 
c                exclude           Small Intestine 
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                        (91:-221:222:-223:7) 
c                exclude           Ascending Colon 
                        (232:230:-231) 
c                exclude           Descending Colon 
                        (232:250:-251) 
c                exclude           Sigmoid Colon 
                        (280:-282:251) (281:282:-4) 
c                exclude           Urinary Bladder 
                        410 
c                exclude          Uterus 
                        (420:-421) 
c                exclude           Ovaries 
                        340 341 
c        LEGS 
c 
30    1 -1.04       -4 36 (-34 : -35) 
c                exclude           Leg Bones 
                        (4:51:-53) (4:52:-53)           vol= 16790.00  
c 
c         SURROUNDING AIR 
600    4 -0.001293   -600 
c            exclude         HEAD & NECK 
                       (21:-9)  (20:9:-8) 
c            exclude         TRUNK 
                        (-4:10:8) 
c                exclude         BREASTS 
                        (-10:(190 191)) 
c            exclude         LEGS 
                        (4:-33:(31 32)) 
c                exclude         GENITALIA 
                    (1:4:-41:42:-43:44:-31:-32)              
c            air            OUTSIDE of NECK 
601    4 -0.001293   -20 27 8 -12 
c         VOID 
700   0               600 
              
c ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
c           SURFACES 
c ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
c Planes used in several places 
1     py 0 
4     pz 0 
332   pz    43.5000 
7     pz    27.0000 
8     pz    70.0000 
9     pz    91.4500 
12    pz    78.4000 
c         BODY SURFACE 
c 
c             HEAD 
21    sq  5620.5009  3632.4729  6995.6496 0 0 0 -377922.4805 0 0     91.450 
22    sq  5112.2500  3271.8400  6400.0000 0 0 0 -327184.0000 0 0     91.450 
20    sq   104.0400    67.2400 0 0 0 0 -6995.649600 0 0 0 
23    sq   100.0000    64.0000 0 0 0 0 -6400.000000 0 0 0 
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c             NECK 
27    cz     5.6000 
28    cz     5.4000 
c             TORSO 
10    sq   104.0400   408.0400 0 0 0 0 -42452.481600 0 0 0 
c             Torso Skin 
11    sq   100.0000   400.0000 0 0 0 0 -40000.000000 0 0 0 
18    pz    69.8000 
c             LEGS 
31    gq 1 1 0 0 0  -0.2000   -20.2000 0 0 0 
32    gq 1 1 0 0 0   0.2000    20.2000 0 0 0 
33    pz  -80.200 
c                Leg Skin 
34    gq 1 1 0 0 0  -0.2000   -20.0000 0 0 0 
35    gq 1 1 0 0 0   0.2000    20.0000 0 0 0 
36    pz  -80.000 
c                Genitalia Skin 
37    gq 1 1 0 0 0  -0.2000   -20.4000 0 0 0 
38    gq 1 1 0 0 0   0.2000    20.4000 0 0 0 
c         PENIS & SCROTUM 
41    pz    -4.8000 
42    p  0 -10.00 -1 100.00 
43    p   -10.00 0 1 -100.00 
44    p    -10.00 0 -1 100.00 
c             Penis & Scrotum Skin 
47    pz    -4.6000 
45    p  0 -10.10 -1 100.00 
49    p   -10.10 0 1 -100.00 
48    p    -10.10 0 -1 100.00 
c 
c     SKELETON  
c         LEG BONES 
51    gq   1 1  0.009069 0 0  -0.200501   -20.000000 
            0   1.785714      87.7500 
52    gq   1 1  0.009069 0 0   0.200501    20.000000 
            0   1.785714      87.7500 
53    pz   -79.8000 
c 
c         ARM BONES ( left/right) ) 
71     gq   0.510204     0.137174 0 0 0     0.010352 
             -19.489796 0    -0.204969   185.877551 
72    gq   0.510204   0.137174 0 0 0    -0.010352 
              19.489796 0    -0.204969     185.877551 
73    pz     69.0000 
c 
c         PELVIS 
91    sq   127.6900   127.6900 0 0 0 0 -16304.7361  
       0    -3.8000 0 
92    sq   144.0000   144.0000 0 0 0 0 -20736.0000 0    -3.0000 0 
93    py    -3.0000 
94    py     5.0000 
95    pz    14.0000 
c 
c         SPINE 
100      sq      6.2500     4.0000 0 0 0 0   -25.0000 0     5.5000 0 
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105      sq      6.2500     4.0000 0 0 0 0   -25.0000 0     1.4500 0 
101      pz    22.0000 
102      pz    84.8000 
103      pz    35.1000 
c     SKELETON  
c             SKULL (head) 
c             CRANIUM 
110    sq  3991.0806  2487.5156  5076.5625 0 0 0  
     -224498.2852 0 0    91.4500 
111    sq   2445.3025  1440.2025  3221.6976 0 0 0  
          -106517.3769 0 0    91.4500 
c 
c         FACIAL 
120      sq     81.0000    49.0000 0 0 0 0 -3969.0000 0 0 0 
121      sq     57.7600    31.3600 0 0 0 0 -1811.3536 0 0 0 
c 
122      pz    82.4000 
123      pz    93.1300 
c 
c         RIBS 
131      sq     96.0400   289.0000 0 0 0 0 -27755.5600 0 0 0 
132      sq     86.4900   272.2500 0 0 0 0 -23546.9025 0 0 0 
133      pz    67.3000 
134     pz    65.9000 
135     pz     64.5000 
136     pz     63.1000 
137     pz     61.7000 
138     pz     60.3000 
139     pz     58.9000 
74      pz     57.5000 
75      pz     56.1000 
76      pz     54.7000 
77      pz     53.3000 
78      pz     51.9000 
79      pz     50.5000 
80      pz     49.1000 
81      pz     47.7000 
82      pz     46.3000 
83      pz     44.9000 
85      pz    42.1000 
86      pz    40.7000 
87      pz    39.3000 
88      pz    37.9000 
89      pz    36.5000 
98     pz    35.1000 
c 
c         CLAVICLES 
140     tz    0    11.1000    68.2500 
           20.0000   0.788300   0.788300 
141     p   7.034200 1 0     11.100 
142     p   7.034200 -1 0    -11.100 
143     p   0.894150 1 0     11.100 
144     p   0.894150 -1 0    -11.100 
c 
c         SCAPULAE 
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156     sq    96.0400   361.0000 0 0 0 0 -34670.4400  
           0 0 0  
150   p      0.2500 1 0 0 
151   p      0.2500 -1 0 0 
152   p      0.8000 1 0 0 
153   p      0.8000 -1 0 0 
154   pz    50.9000 
155   pz    67.3010 
c 
c         ADRENALS 
160   1 sq     6.2500    56.2500     0.5625 0 0 0   -14.0625 0 0 0 
161   2 sq     6.2500    56.2500     0.5625 0 0 0   -14.0625 0 0 0 
162    pz    38.0000 
c 
c             BREASTS 
c                left 
190    sq   325.8928   421.9943   463.6486 0 0 0 -7985.1873 
             10.0000    -8.6603    52.0000 
c                right 
191    sq   325.8928   421.9943   463.6486 0 0 0 -7985.1873 
            -10.0000    -8.6603    52.0000 
192    sq   268.7141   352.0314   388.5827 0 0 0 -6062.8609 
             10.0000    -8.6603    52.0000 
193    sq   268.7141   352.0314   388.5827 0 0 0 -6062.8609 
            -10.0000    -8.6603    52.0000 
c 
c         GALL BLADDER 
200  3 so     2.1200 
201  3 gq 1 1 -0.05175625 0 0 0 0 0   0.964600  -4.494400 
202  3 pz 0 
203  3 pz     8.0000 
c         ESOPAHGUS 
212    sq     0.1764     1.3689 0  0 0 0    -0.2415 0     2.5750 0 
213    sq     0.0144     0.7569 0  0 0 0    -0.0109 0     2.5750 0 
216 6  cx     0.7000 
217 6  px     0.1000 
218 6  px     7.8000 
c 
c         STOMACH 
210    sq   576.0000  1024.0000   144.0000 0 0 0 -9216.0000 
              8.0000    -4.0000    35.0000 
c extent     4.0000    12.0000    -7.0000    -1.0000    27.0000    43.0000 
c 
c         SMALL INTESTINE 
221    py    -4.8600 
222    py     2.2000 
223    pz    17.0000 
c 
c         ASCENDING COLON 
230    sq     6.2500     6.2500 0 0 0 0   -39.0625    -8.5000    -2.3600 0 
231    pz    14.4500 
232    pz    24.0000 
c 
c         TRANSVERSE COLON 
240    sq  0   2.250000     6.2500 0 0 0   -14.0625 0    -2.3600    25.5000 
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241    px    10.5000 
242    px   -10.5000 
c 
c         DESCENDING COLON 
251     pz     8.7200 
250    gq   4.536900   3.534400     0.106435 0     1.156545    -0.463191  
            -72.816057     -10.085068       2.067006   283.328636 
c 
c         SIGMOID COLON 
282    px     3.0000 
280    ty     3.0000 0     8.7200     5.7200     1.5700     1.5700 
281    ty      3.000 0 0      3.000     1.5700     1.5700 
c         HEART 
c 
290  4 px 0 
291  4 pz 0 
c 
c         Left Ventricle 
292   4 sq  1225.0000  3624.0400  1849.0000 0 0 0 -90601.0000 0 0 0 
c        Right Ventricle 
293   4 sq   240.2500   710.7556  1849.0000 0 0 0 -17768.8900 0 0 0 
c 
c        Left Atrium 
294   4 sq   240.2500   280.2276   729.0000 0 0 0 -7005.6900 0 0 0 
c 
c        Right Atrium 
295   4 sq  1225.0000  1428.8400   729.0000 0 0 0 -35721.0000 0 0 0 
c         KIDNEYS 
310    sq    68.0625   612.5625    45.5625 0 0 0 -1378.2656 
              6.0000     6.0000    32.5000 
311    sq    68.0625   612.5625    45.5625 0 0 0 -1378.2656 
             -6.0000     6.0000    32.5000 
312    px     3.0000 
313    px    -3.0000 
c 
c         LIVER 
320    sq    64.0000   272.2500 0 0 0 0 -17424.0000 0 0 0 
321     p      1935.0      1505.0     -1575.0    -67725.0 
322    pz    43.0000 
c 
c 
c         LUNGS 
330    sq      32.4000      14.4000       1.4062 0 0 0 
               -810.0000     8.5000 0    43.5000 
331   sq      32.4000      14.4000       1.4062 0 0 0  
              -810.0000    -8.5000 0    43.5000 
333    px    -5.4000 
334    py     1.5000 
335    pz    46.0000 
336    pz    54.0000 
337    px     8.0000 
338    py     1.0000 
339    pz    55.0000 
c 
c         OVARIES 
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340    sq     1.0000     4.0000     0.2500 0 0 0    -1.0000 
              6.0000 0    15.0000 
341    sq     1.0000     4.0000     0.2500 0 0 0    -1.0000 
             -6.0000 0    15.0000 
c         PANCREAS 
350 sq    15.6816  2787.8400   368.6400 0 0 0 -4014.4896 
          -1.0000 0    37.0000 
351    px    -1.0000 
352    pz    37.0000 
c 
c         SPLEEN 
360    sq   144.0000   441.0000    49.0000 0 0 0 -1764.0000 
             11.0000     3.0000    37.0000 
c extent     7.5000    14.5000     1.0000     5.0000    31.0000    43.0000 
c         TESTICLES 
370    sq    11.9025000     8.940100     3.802500 0 0 0   -20.1152250 
              1.3000    -8.0000    -2.3000 
371    sq    11.9025000     8.940100     3.802500 0 0 0   -20.1152250 
             -1.3000    -8.0000    -2.3000 
c 
c         THYMUS 
380    sq    10.2400    36.0000     1.4400 0 0 0 
            -23.0400 0    -7.3000    57.0000 
c extent    -1.5000     1.5000    -8.1000    -6.5000    53.0000    61.0000 
c 
c             THYROID 
390    c/z 0    -3.1500     2.2000 
391    c/z 0    -3.1500     1.0000 
392    py    -3.1500 
393    pz    75.0000 
c 
c         URINARY BLADDER 
410    sq   142.9881   293.9429   293.9429 0 0 0 -3514.9002 0 
             -4.5000     8.0000 
c extent    -4.9580     4.9580    -7.9580    -1.0420     4.5420    11.4580 
c 
c             UTERUS 
420    sq    67.1645812    16.9200596   187.04391696 0 0 0  -461.04455091 
          0   -2.000   14.000 
421    py    -4.6200 
c 
c      Void 
600    so 301 
c 

 

Για να παραχθεί το διαγνωστικό φάσµα µιας συµβατικής ακτινογραφικής 

λυχνίας ακτίνων-Χ, χρησιµοποιήθηκε η πολυωνυµική µέθοδος των Boone και Seibert, η 

οποία παράγει µια συνάρτηση κατανοµή πιθανότητας που χρησιµοποιείται στο αρχείο 

εισόδου του κώδικα ΜCNP. Παράχθηκαν 40 διαφορετικά φάσµατα για τιµές υψηλής 
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τάσης από 50 έως 120 kVp, µε βήµατα των 10 kVp, και ηθµούς 3, 4 και 5 mm Al. O 

παράγοντας διακύµανσης (ripple factor) της λυχνίας ελήφθη να είναι µικρότερος από 5%, 

τιµή που ανταποκρίνεται στη διακύµανση της υψηλής τάσης για σύγχρονες 12-παλµικές 

ή υψηλής συχνότητας γεννήτριες. Ο χαρακτηρισµός του φάσµατος ενσωµατώνεται στο 

αρχείο εισόδου MCNP και εκτός από την ενεργειακή κατανοµή πιθανότητας (ενέργεια 

και ηθµός δέσµης), περιλαµβάνει πληροφορίες για την γωνία, την κατεύθυνση της 

δέσµης και τις διαστάσεις του πεδίου στην επιφάνεια του ασθενούς (οµοιώµατος). Για 

παράδειγµα, το µέρος τους κώδικα MCNP που περιγράφει ένα φάσµα ακτίνων-Χ 70 kVp, 

µε φίλτρο λυχνίας 4 mm Al και διαστάσεις πεδίου 14Χ14 εκατ. στην επιφάνεια του 

οµοιώµατος παρατίθεται παρακάτω: 

c   source definition ---- 4mm 70kv 

csdef  erg=d1  pos=0 -111 66  dir=d2   vec=0 1 0 

si1 A  0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 

       0.008 0.009 0.01 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.016 0.017 0.018 

       0.019 0.02 0.021 0.022 0.023 0.024 0.025 0.026 0.027 0.028 0.029 

       0.03 0.031 0.032 0.033 0.034 0.035 0.036 0.037 0.038 0.039 0.04 

       0.041 0.042 0.043 0.044 0.045 0.046 0.047 0.048 0.049 0.05 0.051 

       0.052 0.053 0.054 0.055 0.056 0.057 0.058 0.059 0.06 0.061 0.062  

       0.063 0.064 0.065 0.066 0.067 0.068 0.069 0.07 0.071 0.072 0.073  

c 

sp1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0935E-12 1.14006E-08 3.67636E-06 0.000368284 

      0.01383668 0.2342898 2.015104 12.26857 48.88306 123.4985 305.1792 

      572.4276 1061.11 1633.6 2491.571 3494.56 4521.447 5732.8 7095.827 

      8142.006 9340.854 10272.81 11333.62 12041.19 12787.26 13493.26 

      13932.2 14329.01 14611.6 14756.29 14862.51 14787.5 14703.82 14344.25 

      13976.77 13877.91 13614.19 13112.84 12590.09 12248.15 11867.7 11348.96 

      10737.79 10195.3 9624.448 8986.429 8314.916 7553.039 6859.304 6266.361 

      5639.62 5241.626 4663.99 4082.238 3463.121 2879.685 2205.737 1541.428  

      927.8844 604.7948 126.3828 0 0 0 

si2    0.9976   1     

sp2   -21      1    
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H απόσταση εστίας-δέρµατος για όλες τις ακτινογραφικές προβολές ήταν 100 

εκατοστά. Κάθε προσοµοίωση αποτελείτο από έναν συνδυασµό ηλικίας, ακτινογραφικής 

προβολής, τάσης, και ηθµού λυχνίας. Συνολικά 1296 τέτοιοι συνδυασµοί 

προσοµοιώθηκαν. Σε κάθε προσοµοίωση η ενεργειακή ροή καταγράφηκε σε 16 έως 30 

ενεργειακά διαστήµατα (energy bins) -ανάλογα µε την υψηλή τάση της λυχνίας- για ένα 

σηµειακό ανιχνευτή (f5 tally) ακριβώς πάνω στην επιφάνεια του οµοιώµατος. Η δόση 

εισόδου επιφάνειας (entrance surface dose – ESD) συµπεριλαµβανοµένου και της 

οπισθοσκέδασης (backscatter) καταγράφηκε από το f5 tally και στη συνέχεια η ροή 

(fluence) µετατράπηκε σε έκθεση (R) και η έκθεση σε δόση (mGy). Σε κάθε ενεργειακό 

διάστηµα από 15 έως 150 kVp χρησιµοποιήθηκε ο αντίστοιχος συντελεστής µετατροπής f 

(f-factor) ροής σε έκθεση [54]. Η ενεργειακή απόθεση µέσα κάθε µια από τις 27 

διαµορφωµένες δοµές οργάνων ή ιστών µετρήθηκε µε έναν ανιχνευτή f6 tally µε τέτοιο 

τρόπο ώστε η δόση που καταγράφεται να αποτελεί δόση που εναποτέθηκε σε ολόκληρο 

τον όγκο κάθε οργάνου. Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισµα είναι µια βασική ιδιότητα του 

f6 tally που απαλλάσσει  το χρήστη από τον καθορισµό επιπρόσθετων κελιών στην 

γεωµετρία  ΜCNP για την καταγραφή της δόσης. Τα πηλίκα των δόσεων των οργάνων 

(f6 ανιχνευτές) προς τη δόση εισόδου ESD (f5 ανιχνευτές) αποτέλεσαν τις 

κανονικοποιηµένες δόσεις οργάνων/ιστών της κάθε προσοµοίωσης. 

Η κανονικοποιηµένη ενεργός δόση υπολογίστηκε σύµφωνα µε τους συντελεστές 

βαρύτητας του ICRP60 [55]. Σύµφωνα µε τη δηµοσίευση IRCP 67, η υψηλότερη από τις 

δόσεις στους γονάδες, λήφθηκε ως η δόση στην οποία εφαρµόστηκε ο παράγοντας 

στάθµισης (weighting factor) για τον υπολογισµό της ενεργού δόσης [56].  
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Ηλικία (y) 

Ύψος 

Οµοιώµατος 

(m) 

Μάζα 

Οµοιώµατος 

(kg) 

∆ιαστάσεις πεδίου στο φιλµ 

(cm) 

0 51.04 3.45 15 X 15 

1 74.57 9.35 16 X 16 

2 83.25 11.83 18 X 18 

3 91.93 14.31 20 X 20 

4 100.61 16.78 20 X 20 

5 109.29 19.26 21 X 21 

6 115.43 21.94 21 X 21 

7 121.56 24.62 21 X 21 

8 127.70 27.29 22 X 22 

9 133.83 29.97 22 X 22 

10 139.97 32.65 23 X 23 

11 145.66 37.34 23 X 23 

12 151.35 42.03 23 X 23 

13 157.03 46.72 23 X 23 

14 162.72 51.40 24 X 24 

15 168.41 56.09 24 X 24 

16 170.18 58.90 24 X 24 

17 171.94 61.71 24 X 24 
Πίνακας 8. 11: Ανατοµικά στοιχεία οµοιωµάτων παίδων που σχεδιάστηκαν για την επαλήθευση της 
εγκυρότητας σχεδιασµού λογισµικού BodyBuilder και χρησιµοποιήθηκαν στους υπολογισµούς MC για 

την παραγωγή συντελεστών µετατροπής για ακτινογραφίες κεφαλής AP, PA και LAT. 
 

Η δόση στους µύες προσεγγίστηκε σύµφωνα µε την µέθοδο του NRPB [ref], η οποία 

προτείνει η δόση αυτή να λαµβάνεται ως η κανονικοποιηµένη δόση στους ιστούς χωρίς 

συντελεστή βαρύτητας (εναποµείναντες ιστοί). Η µέση κανονικοποιηµένη δόση στην 

επιφάνεια των οστών αποτέλεσε τη µέση δόση στο σκελετικό ιστό [47]. H 

κανονικοποιηµένη δόση στον µυελό των οστών προσεγγίστηκε από τη δόση στον 
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σκελετό, λαµβάνοντας υπόψη τον λόγο των µαζικών συντελεστών απορρόφησης µυελού 

και οστού, καθώς και το ποσοστό του µυελού που βρίσκεται σε κάθε οστό [47, 48, 54]. 

Επιπλέον, οι κανονικοποιηµένες δόσεις σε όλους τους εναποµείναντες ιστούς (εκτός 

ICRP 60) ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισµό της ενεργού δόσης [55]. Σύµφωνα µε 

την αναφορά ICRP 60, συντελεστής βαρύτητας µε τιµή 0.025 λήφθηκε για τον εγκέφαλο 

στις περιπτώσεις που για αυτόν καταγράφηκε κανονικοποιηµένη δόση µεγαλύτερη από 

δόση οργάνων µε συντελεστή βαρύτητας και συντελεστής βαρύτητας µε τιµή 0.025 

αποδόθηκε στο αριθµητικό άθροισµα των κανονικοποιηµένων δόσεων των 

εναποµεινάντων ιστών [55]. 

Οι προσοµοιώσεις MC έγιναν σε PC-συµβατό υπολογιστή και ο µέσος 

υπολογιστικός χρόνος για την προσοµοίωση κάθε προβολής ήταν 30 λεπτά περίπου. 

Mετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήµατος, όλοι οι ανιχνευτές είχαν περάσει 

επιτυχώς όλα τους στατιστικούς ελέγχους που εφαρµόζει ο κώδικας ΜCNP. Τα σχετικά 

σφάλµατα για τους σηµειακούς ανιχνευτές επιφανείας (f5 surface point detectors) και 

τους ανιχνευτές δόσης οργάνων (f6 organ dose detectors) ήταν µικρότερα από 0.001 και 

0.01 αντίστοιχα. 

Για την επαλήθευση της µεθόδου ΜC της παρούσας µελέτης και της ορθής 

παραγωγής οµοιωµάτων από το λογισµικό BodyBuilder, τα αποτελέσµατα των δόσεων 

οργάνων και των ενεργών δόσεων για τις συγκεκριµένες ακτινογραφίες κεφαλής, 

συγκρίθηκαν µε τις δόσεις οργάνων και τις ενεργές δόσεις που προέκυψαν από χρήση του 

διεθνώς αναγνωρισµένου λογισµικού CHILDOSE του NRPB [57], oι υπολογισµοί του 

οποίου έχουν επίσης προκύψει µε χρήση υπολογιστικών τεχνικών MC. 
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8.3.2 Προσοµοίωση εξετάσεων παροχέτευσης χοληφόρων αγγείων 
 

Μετά την επαλήθευση της ορθότητας των αποτελεσµάτων των προσοµοιώσεων 

των µαθηµατικών οµοιωµάτων στον κώδικα ΜCNP επιλέχθηκε να προσοµοιωθεί µια 

ακτινοσκοπικά καθοδηγούµενη επεµβατική διαδικασία που εκτελείται συχνά στο 

Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου, καθώς και σε πολλά ιδρύµατα της χώρας µας 

και του εξωτερικού, η παροχεύτευση χοληφόρων αγγείων (ΠΧΑ, percutaneous 

transhepatic biliary drainage – PTBD).  

 

Παροχέτευση χοληφόρων αγγείων 

 

Η καλοήθους αιτιολογίας παθήσεις που προκαλούν χολική παρεµπόδιση (biliary 

obstruction) είναι οι χολόλιθοι (bile duct stones), οι στενώσεις (strictures), η σκληρυντική 

χολαγγειίτιδα (sclerosing cholangitis) και οι φλεγµονώδεις διαδικασίες (π.χ., 

πανκρεατίτιδα). Οι συνήθεις κακοήθους αιτιολογίας παθήσεις είναι τα καρκινώµατα της 

περιοχής του πάγκρεατος (φύµα, κεφαλή σώµα), το χολαγγειοκαρκίνωµα, και 

µεταστατικές νόσοι (ενδοηπατική ή διόγκωση λεµφαδένων). Άλλες αιτίες της χολικής 

παρεµπόδισης είναι η νόσος Caroli, το σύνδροµο Mirizzi, η ίνωση περιτόναιου, και ο 

καρκίνος της χοληδόχου κύστης [58-64].  

 Η κλινική αξιολόγηση του ασθενούς µε χολική ασθένεια περιλαµβάνει τη λήψη 

ιστορικού, φυσική εξέταση, και σχετικές εργαστηριακές εξετάσεις. Οι υπέρηχοι, η 

µαγνητική και η αξονική τοµογραφία είναι µερικές από τις απεικονιστικές τεχνικές που 

παρέχουν πληροφορίες για τη µορφή της διάτασης των χοληφόρων (biliary dilatation) και 

το επίπεδο της στένωσης [64-68].  
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Εικόνα 8. 11: Σχηµατική απεικόνιση ήπατος και χοληδόχου κύστης. 
 

Mια επέµβαση ΠΧΑ προϋποθέτει µια διαρδερµική χολαγγειογραφία 

(Percutaneous Τranshepatic Cholangiography – PTC). To σηµείο παρακέντησης 

επιλέγεται µε την εντόπιση της δεξιάς  πλευρο-διαφραγµατικής γωνίας κατά τη διάρκεια 

βαθιάς εισπνοής. Το σηµείο πρόσβασης είναι γενικά στη µέση µασχαλιαία γραµµή, σε 

ένα µεσοπλεύριο διάστηµα (9ο-11ο) στο ύψος του ήπατος. Το δέρµα και οι υποδόριοι 

ιστοί αναισθητοποιούνται µε τοπικό αναισθητικό. Μια βελόνα 21- ή 22-G προωθείται 

στο συκώτι υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση µε διεύθυνση  το 12ο θωρακικό σπονδυλικό 

σώµα. Ενώ η βελόνα αποσύρεται, εκχύνεται σκιαγραφικό υγρό. Τα αγγεία παρουσιάζουν 

γρήγορη εξαφάνιση του σκιαγραφικού. Το σκιαγραφικό που εκχύνεται σε χολαγγεία 

συσσωρεύεται σκιαγραφώντας προοδευτικά όλο το χοληφόρο δέντρο. 

Για την διενέργεια της παροχέτευσης, ένα σύρµα 0.018’’ προωθείται µέσω της 

βελόναςκαι όταν φτάσει σε µια ασφαλή θέση εντός του χοληφόρου δένδρου, αφαιρείται η 

βελόνα. Για περαιτέρω επεµβάσεις συνήθως απαιτούνται µεγαλύτερα σύρµατα (0.035-

0.038’’). Για την εισαγωγή µεγαλύτερου σύρµατος µπορεί να εισαχθεί ένα θηκάρι 5Fr 
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πάνω από το µικρότερο σύρµα, το οποίο αφαιρείται στη συνέχεια και τοποθετείται σύρµα 

µεγαλύτερης διαµέτρου. Η παροχέτευση διενεργείται µε ένα καθετήρα 8-10Fr. Oι 

καθετήρες παροχέτευσης είναι συνήθως ευθείς, συνεστραµµένου άκρου (pigtail), µε µία 

τελική οπή στο άκρο τους και µε πολλαπλές πλευρικές οπές.  

Oι ενδο-προθέσεις (stent) µπορεί να είναι µεταλλικές ή από πλαστικό. 

Μεγαλύτερα ποσοστά βατότητας αναφέρονται στις µεταλλικές ενδοπροθέσεις, ιδιαίτερα 

σε περιπτώσεις κακοήθων στενώσεων ή αποφράξεων, αν και δεν υπάρχει σηµαντική 

βελτίωση στη µετέπειτα επιβίωση των ασθενών [69-75]. Τα πλαστικά stent είναι 

φθηνότερα, αλλά επιρρεπή σε µετατοπίσεις (migration) και επαναπόφραξη. Μια 

εσωτερική παροχέτευση της χολής προς το έντερο προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα 

έναντι ενός καθετήρα εξωτερικής παροχέτευσης, ο οποίος αποτελεί σωµατικό και 

ψυχολογικό µειονέκτηµα για τον ασθενή και επιπλέον είναι επιρρεπής σε διαρροές, 

επιµόλυνση και χρειάζεται καθηµερινό ξέπλυµα (flushing). Το stent τοποθετείται µερικές 

ηµέρες µετά την εσωτερική παροχέτευση ή πολλές φορές ολοκληρώνεται συγχρόνως µε 

την παροχέτευση [69-75]. Ένα θηκάρι εισάγεται στο χολικό σύστηµα πάνω από ένα 

δύσκαµπτο οδηγό σύρµα. Ο φέρων το stent καθετήρας (stent delivery catheter) 

προωθείται πάνω από το σύρµα και το stent απελευθερώνεται µε ειδικό µηχανισµό. 

Περιστασιακά µπορεί να χρειαστεί και µια διαστολή από ένα µπαλόνι για την καλύτερη 

διάταση της πρόθεσης. 
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Εικόνα 8. 12: Στένωση στο χολικό δέντρο λόγω χολαγγειακής κακοήθειας (αριστερά). Αυτό-
εκπτυσσόµενη µεταλλική πρόθεση (stent) τοποθετηµένη στον κοινό χοληδόχο πόρο (δεξιά). 

 

Αγγειογραφικό σύστηµα 

 

Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Επεµβατικής Ακτινολογίας 

του Τοµέα Ακτινολογίας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου και 

χρησιµοποιήθηκε το συγκρότηµα του αφαιρετικού αγγειογράφου Siemens Axiom Artis 

FA. Πριν την καταγραφή των δεδοµένων για τις ανάγκες τις διατριβής αυτής 

διενεργήθηκε πλήρης ποιοτικός έλεγχος αποδοχής του συστήµατος. Επίσης, έγινε  

βαθµονόµηση του ενσωµατωµένου µετρητή DAP του συστήµατος αφαιρετικής 

αγγειογραφίας µε βάση τον θάλαµο ιονισµού 4 cm3 του δοσιµέτρου αναφοράς. Η 

βαθµονόµηση έγινε σύµφωνα µε το πρωτόκολλο ποιοτικού ελέγχου του κατασκευαστή 

[52] και περιλάµβανε την παρακάτω διαδικασία: 
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1. Βαθµονόµηση µετρητή στις ακτινογραφικές λήψεις: Με πεδίο 10Χ10 εκατοστά 

πάνω στο τραπέζι ακτινοβολείται ένα ακτινογραφικό φιλµ µε στοιχεία 70 kVp και 

50 mAs. Το φιλµ εµφανίζεται και υπολογίζεται το πραγµατικό εµβαδόν Ε. Ο 

θάλαµος αναφοράς τοποθετείται στο τραπέζι και ακτινοβολείται µε τα ίδια 

στοιχεία, καταγράφοντας µια δόση D. Υπολογίζεται η µέτρηση rDAP=E*D. 

Αφού σηµειωθεί η δόση του µετρητή DAP του συστήµατος από το µόνιτορ 

(mDAP) o συντελεστής διόρθωσης του συστήµατος είναι Fc=rDAP/mDAP. 

2. Βαθµονόµηση µετρητή στις ακτινοσκοπικές λήψεις: Οµοίωµα plexiglass 10 εκατ. 

τοποθετείται στο τραπέζι και µε ακτινοσκόπηση καθορίζεται το εµβαδόν Ε του 

πεδίου στο επίπεδο του οµοιώµατος που διακρίνεται στην οθόνη. Ο θάλαµος 

ιονισµού τοποθετείται στη βάση του οµοιώµατος και ακτινοβολείται για 30 sec, 

καταγράφοντας µια δόση D. Υπολογίζεται η µέτρηση rDAP=E*D. Αφού 

σηµειωθεί η δόση του µετρητή DAP του συστήµατος από το µόνιτορ (mDAP) o 

συντελεστής διόρθωσης του συστήµατος είναι Fc=rDAP/mDAP. 

 

Μετρήσεις σε ασθενείς 

 

Για τις ανάγκες της παρούσης µελέτης 51 συνεχόµενοι ασθενείς που 

νοσηλεύτηκαν στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου, οµαδοποιήθηκαν σε 3 

κατηγορίες ανάλογα µε το είδος της ΠΧΑ που υπέστησαν: 

1. Την οµάδα Α, που περιλαµβάνει ασθενείς στους οποίους έγινε µόνο ΠΧΑ. 

2. Στην οµάδα Β, κατετάγησαν οι ασθενείς στους οποίους έγινε ταυτόχρονη 

τοποθέτηση µεταλλικής πρόθεσης (metallic stenting) σε µια επεµβατική συνεδρία. 
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3. Την οµάδα Γ, που περιλάµβανε ασθενείς στους οποίους έγινε ΠΧΑ και 

τοποθέτηση µεταλλικής πρόθεσης σε δύο όµως ξεχωριστές επεµβατικές 

συνεδρίες, που απείχαν µεταξύ τους µερικές ηµέρες, ανάλογα µε την κατάσταση 

του κάθε ασθενούς. 

Οι συνήθεις ακτινοσκοπικές προβολές που χρησιµοποιούνται στις ΠΧΑ είναι οι 

ακόλουθες:  

1. Για δεξιά πρόσβαση, η δεξιά πρόσθια λοξή προβολή – 25ο right anterior 

oblique – 25ο RAO. 

2. Για αριστερή πρόσβαση, η αριστερή πρόσθια λοξή προβολή – 25ο left 

anterior oblique – 25ο LAO. 

3. Και για τις 2 προσβάσεις, η οπισθο-πρόσθια προβολή – posterior anterior – 

PA. 

Σε κάθε επεµβατική πράξη ΠΧΑ,  καταγράφονταν τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Η ηµεροµηνία της εξέτασης. 

2. Το ονοµατεπώνυµο και το φύλο του ασθενούς. 

3. Το ύψος και το βάρος του ασθενούς. 

4. Ο δείκτης µάζας σώµατος που προκύπτει από τη σχέση: Bάρος/ύψος2. 

5. Το αν η εξέταση επαναλαµβάνεται ή όχι και αν αποτελεί 2η συνεδρία κάποιας 

άλλης παροχέτευσης. 

6. Το όνοµα του επεµβατιστή που πραγµατοποιεί την εξέταση και του ειδικευόµενου 

βοηθού ιατρού  – αν υπήρχε. 

7. Τα στοιχεία kVp, mA (ξεχωριστά για fluoro και cine) του µηχανήµατος κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης, ο αριθµός των ακτινογραφιών που ελήφθησαν και τα 
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στοιχεία αυτών (kVp, mAs), η µέση απόσταση εστίας εξεταζοµένου, και η µέση 

διάσταση του πεδίου στον ενισχυτή εικόνας. 

8. Ο συνολικός χρόνος ακτινοσκόπησης (fluoro) και ο αριθµός των frames της 

αφαιρετικής αγγειογραφίας. 

9. Οι ακτινοσκοπικές προβολές που χρησιµοποιήθηκαν (LAO, RAO, PA) και η 

γωνία κλίσης του βραχίονα C-arm. 

10. Ο συνολικός χρόνος ακτινοσκόπησης σε κάθε ακτινοσκοπική προβολή. 

11. Το ολικό γινόµενο δόσης-εµβαδού DAP και τα επιµέρους DAP (ακτινοσκόπηση, 

ακτινογράφηση, αφαιρετική αγγειογραφία) για κάθε προβολή ξεχωριστά. 

12. Το πόρισµα της εξέτασης, τα αγγεία στα οποία πραγµατοποιήθηκε η εξέταση, το 

είδος της εξέτασης (παροχέτευση ή stent ή και τα δύο). 

 

Εικόνα 8. 13: Ακτινοσκοπικές προβολές παροχέτευσης χοληφόρων αγγείων: 25ο RAO, PA, 25ο LAO. Η 
λυχνία βρίσκεται κάτω από την ακτινολογική τράπεζα και ο ενισχυτής εικόνας πάνω από τον ασθενή. 
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Προσοµοίωση µε κώδικα ΜCNP 

 

Τα στοιχεία για κάθε εξέταση ΠΧΑ χρησιµοποιήθηκαν για να καθοριστούν οι 

µέσες παράµετροι εξέτασης (ακτινολογικές, γεωµετρικές και σωµατωµετρικές) για την 

µετέπειτα προσοµοίωση. Το λογισµικό BodyBuilder χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή 

ενός ερµαφρόδιτου ενήλικου οµοιώµατος ύψους 174 cm και βάρους 71.1 κιλών. Για να 

διαµορφωθεί η σύνθεση του ανθρώπινου σώµατος ορίστηκαν 3 τύποι ιστού: ο σκελετικός 

ιστός, ο µαλακός ιστός και ο ιστός πνευµόνων. Το υλικό για το σκελετό ορίστηκε για το 

κρανίο, τα πλευρά, τη λεκάνη, τη σπονδυλική στήλη και τα οστά των άκρων. Ο µαλακός 

ιστός αντιστοιχήθηκε για τα εναποµείναντα όργανα του κορµού, όπως το θυρεοειδή, τους 

όρχεις, τα θωρακικά όργανα, το συκώτι, το πάνκρεας και τα όργανα της πυέλου. Τα 27 

όργανα/ιστοί που προσοµοιώθηκαν, ελήφθησαν να είναι οµοιογενή στη σύνθεση και στην 

πυκνότητά τους. Επιπλέον, η περιεκτικότητα του στήθους στο µαθηµατικό οµοίωµα 

ελήφθη να περιλαµβάνει 50%  µαλακό ιστό και 50% λίπος [53]. 

Για να παραχθεί το διαγνωστικό φάσµα µιας συµβατικής ακτινογραφικής 

λυχνίας ακτίνων-Χ, δεν χρησιµοποιήθηκε η πολυωνυµική µέθοδος των Boone και 

Seibert, αλλά αυτή των Nοwotny και Hofer [40]. Οι δύο αυτές µέθοδοι παραγωγής 

φασµάτων ελέγχθησαν και παρήγαγαν συµβατά αποτελέσµατα. Η δεύτερη µέθοδος 

µπορεί επιπλέον να παράγει φάσµατα ακτίνων-Χ για διαφορετικές γωνίες ανόδου, 

διαφορετική απόσταση εστίας ακτίνων Χ και ασθενή και λαµβάνει υπόψη επιπρόσθετα 

φίλτρα Cu για την προσοµοίωση των φίλτρων CAREFILTER (0.0 – 0.9 mm Cu)  του 

συγκεκριµένου αγγειογραφικού  συστήµατος. Το µέρος του αρχείου εισόδου MCNP που 

περιγράφει το φάσµα, εκτός από την ενεργειακή κατανοµή πιθανότητας (ενέργεια και 
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φίλτρο), περιλαµβάνει πληροφορίες για την γωνία, την κατεύθυνση της δέσµης και τις 

διαστάσεις του πεδίου στην επιφάνεια του οµοιώµατος.  

Μετά την παραγωγή του µαθηµατικού οµοιώµατος, προσοµοιώθηκε η κάθε µια 

από τις 3 ακτινοσκοπικές προβολές (PA, LAO, RAO) ξεχωριστά µε στοιχεία που 

προέκυψαν από τις µέσες τιµές που καταγράφηκαν από τις πραγµατικές εξετάσεις µε 

ασθενείς. Σε κάθε προσοµοίωση o θάλαµος ιονισµού του συστήµατος προσοµοιώθηκε 

από ένα ξεχωριστό κελί f6 στο κώδικα MCNP µε τις ακριβείς διαστάσεις που εδόθηκαν 

από τον κατασκευαστή του συστήµατος. Με τον τρόπο αυτό υπολογίστηκε µε ακρίβεια 

το γινόµενο δόσης-εµβαδού DAP για κάθε προβολή.  Η ενεργειακή απόθεση µέσα κάθε 

ένα από τα  όργανα/ιστούς µετρήθηκε µε έναν ανιχνευτή f6 tally µε τέτοιο τρόπο ώστε η 

δόση που καταγράφεται να αποτελεί δόση που εναποτέθηκε σε ολόκληρο τον όγκο κάθε 

οργάνου. Τα πηλίκα των δόσεων των οργάνων (f6 ανιχνευτές) προς το γινόµενο DAP 

αποτέλεσαν τις κανονικοποιηµένες δόσεις οργάνων/ιστών της κάθε προσοµοίωσης. 

Η κανονικοποιηµένη ενεργός δόση υπολογίστηκε σύµφωνα µε τους συντελεστές 

βαρύτητας του ICRP60 [55] και σύµφωνα µε τη σχέση ∑=
i

ii
organ

organorgandap Dwε
, 

όπου 
iorganw ο συντελεστής βαρύτητας για κάθε όργανο ή ιστό. Οι κανονικοποιηµένες 

δόσεις σε όλους τους εναποµείναντες ιστούς (remainder tissues) ελήφθησαν υπόψη για 

τον υπολογισµό της ενεργού δόσης. Η δόση στους µύες προσεγγίστηκε ως η 

κανονικοποιηµένη δόση στους ιστούς χωρίς συντελεστή βαρύτητας. Οι δόσεις σε οστά 

και µυελό υπολογίστηκε µε την ίδια µέθοδο µε τα µαθηµατικά οµοιώµατα των παιδιών 

στην προηγούµενη ενότητα. Η µέση κανονικοποιηµένη δόση στην επιφάνεια των οστών 

αποτέλεσε τη µέση δόση στο σκελετικό ιστό και η δόση στον µυελό των οστών 
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προσεγγίστηκε από τη δόση στον σκελετό, πολλαπλασιασµένη µε τον πηλίκο των 

µαζικών συντελεστών απορρόφησης µυελού και οστού, καθώς και µε το ποσοστό του 

µυελού που βρίσκεται σε κάθε οστό.  

Οι προσοµοιώσεις MC έγιναν σε PC-συµβατό υπολογιστή και ο µέσος 

υπολογιστικός χρόνος για την προσοµοίωση 15 εκατοµµυρίων φωτονίων από την πηγή 

ακτίνων-Χ ήταν 60 λεπτά περίπου για κάθε µια από τις 3 προβολές. Μικροδιορθώσεις 

έγιναν κατά τη διάρκεια των προσοµοιώσεων ώστε να αποφευχθούν οι επικαλύψεις των 

επιφανειών του λογισµικού BodyBuilder και να αποφεύγεται η απώλεια σωµατίων σε 

κάθε περίπτωση. Mετά το πέρας του χρονικού διαστήµατος της 1 ώρας, όλοι οι 

ανιχνευτές είχαν περάσει επιτυχώς όλα τους στατιστικούς ελέγχους που εφαρµόζει ο 

κώδικας ΜCNP και το σχετικό σφάλµα ήταν µικρότερο του 0.01. Επίσης, για να 

εξεταστεί η εξάρτηση των κανονικοποιηµένων δόσεων από την κλίση της λυχνίας ως 

προς τον ασθενή, δηλαδή την γωνία των λοξών προβολών, οι ίδιοι υπολογισµοί 

επαναλήφθηκαν για προβολές PA ± 10o, 30o-LAO ± 10o και 30o-RAO ± 10o. 

 

∆οσιµετρία θερµοφωταύγειας  

 

Λόγω της απουσίας κανονικοποιηµένων δοσιµετρικών δεδοµένων στη 

βιβλιογραφία για ΠΧΑ, για την επαλήθευση της µεθόδου ΜC, τα αποτελέσµατα των 

δόσεων οργάνων και των ενεργών δόσεων για τις προβολές ΠΧΑ συγκρίθηκαν µε 

κανονικοποιηµένες δόσεις που παράχθηκαν από δοσιµετρία θερµοφωταύγειας σε ένα 

οµοίωµα  Alderson Rando. Τα δοσίµετρα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν δύο ειδών, οι 

κρύσταλλοι φθοριούχου λιθίου (TLD-100) και κρύσταλλοι φθοριούχου ασβεστίου (TLD-
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200). Οι κρύσταλλοι TLD-100 χρησιµοποιήθηκαν για µετρήσεις δόσεων από πρωτογενή 

ακτινοβολία, ενώ οι κρύσταλλοι TLD-200 χρησιµοποιήθηκαν για µέτρηση δόσεων από 

δευτερογενή ακτινοβολία. Η επιλογή των κρυστάλλων έγινε λόγω της διαφορετικής τους 

ευαισθησίας. Για κάθε κρύσταλλο, αντιστοιχήθηκε ένας αριθµός ο οποίος και δηλώνει τη 

θέση του στο δίσκο αποθήκευσής του. Ο χειρισµός έγινε µε λαβίδες ώστε να µην 

προκληθούν φθορές στην επιφάνειά τους, που θα µειώσουν την ευαισθησία τους. 

Αναπόφευκτη είναι όµως η µόλυνση των κρυστάλλων λόγω της χρήσης τους. Για τον 

περιορισµό των µεταβολών του σήµατος λόγω µόλυνσης, χρησιµοποιήθηκαν καινούριοι 

κρύσταλλοι της ίδιας παρτίδας παραγωγής. Αρχικά οι κρύσταλλοι οµαδοποιήθηκαν, 

δηλαδή επιλέχθηκαν εκείνοι οι κρύσταλλοι ίσης ευαισθησίας. Αυτό έγινε µε 

βαθµονόµηση των κρυστάλλων και σύγκριση της απόκρισή τους έναντι οµοιογενούς 

δόσης. Οι κρύσταλλοι βαθµονοµήθηκαν στο ίδιο αγγειογραφικό συστήµατα και την ίδια 

ποιότητα δέσµης που χρησιµοποιήθηκαν για να εκτελεστούν οι ΠΧΑ. Για κάθε 

κρύσταλλο προέκυψε ένας συντελεστής ευαισθησίας, ίσος µε το πηλίκο της µέσης τιµής 

απόκρισης του συνόλου των δοσιµέτρων προς την απόκριση του υπό εξέταση 

κρυστάλλου. Ο εν λόγω συντελεστής πολλαπλασιαζόµενος µε την απόκριση διορθώνει 

ως προς την ευαισθησία του κρυστάλλου. Οι κρύσταλλοι χωρίστηκαν σε δύο οµάδες για 

κάθε είδος κρυστάλλου, οι οποίες παρουσιάζουν συντελεστές ευαισθησίας µικρότερους 

από ±5%.  

Μετά την βαθµονόµηση των κρυστάλλων, το οµοίωµα Rando, φορτώθηκε µε 85 

κρυστάλλους TLD στις θέσεις που αντιστοιχούν στους ραδιοευαίσθητους ιστούς και 

όργανα που καθορίζονται από τις συστάσεις του ICRP [55]. To οµοίωµα εκτέθηκε σε 3 

ξεχωριστές ακτινοσκοπικές συνεδρίες έτσι ώστε να προσοµοιωθούν οι 3 ακτινοσκοπικές 
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προβολές της ΠΧΑ στον ίδιο αγγειογράφο στον οποίο πραγµατοποιήθηκαν και οι 

επεµβατικές εξετάσεις. Για κάθε µια από τις 3 προβολές, το οµοίωµα εκτέθηκε σε 15000 

cGycm2 ώστε να µειωθεί το στατιστικός σφάλµα στις µετρήσεις των σηµάτων των 

κρυστάλλων TLD.  Η δόση εισόδου δέρµατος ελέγχθηκε από ΤLD-100 κρυστάλλους που 

ήταν τοποθετηµένοι στην επιφάνεια του οµοιώµατος.  

Οι κρύσταλλοι µετρούνταν αµέσως µετά από κάθε ακτινοβόληση. Όλες οι 

µετρήσεις έγιναν στις ίδιες θερµοκρασίες περιβάλλοντος και ο χώρος αποθήκευσης των 

δοσιµέτρων ήταν απαλλαγµένος από θερµότητα και ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Η 

συσκευή ανάγνωσης θέτονταν σε λειτουργία 1 ώρα πριν τις µετρήσεις ώστε να 

σταθεροποιηθεί η απόκριση του φωτοπολλαπλασιαστή. Η αποµάκρυνση του δοσιµέτρου 

από το συρτάρι ανάγνωσης  της συσκευής και η τοποθέτηση του εποµένου γινόταν µόνο 

όταν η θερµοκρασία σε αυτό ήταν µικρότερη των 40ο Κελσίου.  

Κατά τη διαδικασία ανάγνωσης των κρυστάλλων, το δοσίµετρο (κρύσταλλος) 

τοποθετείται στην υποδοχή της συσκευής ανάγνωσης και θερµαίνεται: 

1. Τα TLD-100 έως τους 300 οC µε σταθερό ρυθµό θέρµανσης 10οC/sec (χρόνος 

µέτρησης 30 sec) και, 

2. Τα TLD-200 έως τους 350 οC µε σταθερό ρυθµό θέρµανσης 10οC/sec (χρόνος 

µέτρησης 35 sec) 

 

Η ανόπτηση των δοσιµέτρων µετά τη χρήση τους γινόταν πάντα µε το ίδιο 

πρόγραµµα στο φούρνο αννόπτησης (Πίνακας 8.9), ώστε να διατηρηθούν οι 

θερµοφωταυγειακές τους ιδιότητες (ευαισθησία). 

 



ΥΛΙΚΟ  ΚΑΙ  ΜΕΘΟ∆ΟΙ  

 

 178

∆ιαδικασία ΤLD-100 TLD-200 

Βήµα 1 Θέρµανση 1h, 400 ο C Θέρµανση 10’, 320 ο C 

Βήµα 2 Θέρµανση 20h, 80 ο C - 

Βήµα 3 Ψύξη στη θερµοκρασία περιβάλλοντος 

Πίνακας 8. 9: ∆ιαδικασία ανόπτησης κρυστάλλων θερµοφωταύγειας. 
 

Η κανονικοποιηµένη ως προς DAP δόση σε κάθε όργανο ή ιστό σε κάθε φέτα 

του οµοιώµατος Rando καθορίστηκε από τις τιµές των µετρήσεων των κρυστάλλων 

TLDs χρησιµοποιώντας την εξίσωση:  

DAP

df
D j

ijorganorgan

organ

j

i

∑
=  ,                                                                               (εξίσ. 8.1) 

, όπου 
jorganf είναι το ποσοστό του οργάνου ijorgan που περιέχεται σε µια φέτα j του 

οµοιώµατος και 
ijorgand η δόση στο τµήµα του οργάνου iorgan που περιέχεται στην τοµή j 

[76]. Έπειτα, παράχθηκαν οι κανονικοποιηµένες δόσεις οργάνων για κάθε ιστό/όργανο 

όπως και στην µέθοδο MC. 

H µέγιστη δόση δέρµατος για τυπικές διαδικασίες ΠΧΑ συγκρίθηκε µε τις τιµές 

κατωφλίου εµφάνισης καθορισµένων αποτελεσµάτων [55, 77, 78] όπως του δερµατικού 

ερυθήµατος (2 Gy) και της προσωρινής απολέπισης (3 Gy). 

 

Yπολογισµός κινδύνων βιολογικών συνεπειών 

 

Ο στοχαστικός κίνδυνος εµφάνισης καρκίνου υπολογίστηκε µε βάση την ενεργό 

δόση και του συντελεστές που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς από επιτροπές 

ακτινοπροστασίας [77, 78]. Oι συντελεστές µε τους οποίους πολλαπλασιάζεται η ενεργός 
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δόση για τον προσδιορισµό του κινδύνου, σύµφωνα µε την επιτροπή βιολογικών 

συνεπειών BEIR V και το NRPB, για τον Αµερικανικό και Ευρωπαϊκό πληθυσµό 

αντίστοιχα, σε συνάρτηση µε το φύλο και την ηλικία, φαίνονται στον Πίνακα 8.10. 

 

 Kίνδυνος 10-2 / Sv 

ΒEIR V committee report NRPB Report 260 Ηλικία κατά 

την έκθεση Άρεν Θήλυ Άρεν Θήλυ 

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 3.66 3.3 2.9 

70-79 2.58 2.27 1.7 1.6 

80+ 1.10 0.90 0.8 0.7 

Μέσος όρος 7.70 8.10 5.8 5.9 

Πίνακας 8. 10: Συντελεστές εµφάνισης θανατηφόρου καρκίνου σε σχέση µε την ηλικία και το φύλο σε 
Αµερικάνικο και Ευρωπαϊκό πληθυσµό σύµφωνα µε τις αναφορές της επιτροπής BEIR V και του 
συµβουλίου ακτινοπροστασίας NRPB [77, 78]. 
 
 

8.3.4 Προσοµοίωση επεµβατικών αγγειοπλαστικών τεχνικών 
 

Μετά την προσοµοίωση των ακτινοσκοπικά καθοδηγούµενων παροχετεύσεων 

χοληφόρων αγγείων µε κώδικα ΜCNP επιλέχθηκε να προσοµοιωθεί µια επίσης συχνή 

επεµβατική διαδικασία που εκτελείται στο εργαστήριο επεµβατικής ακτινολογίας του 
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Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου: η αγγειοπλαστική αγγείων στην κοιλιακή 

χώρα και συγκεκριµένα η αγγειοπλαστική νεφρικών και λαγόνιων αρτηριών. 

 

Aγγειοπλαστική νεφρικών και λαγόνιων αρτηριών 

 

Οι ασθενείς οι οποίοι είναι υποψήφιοι για νεφρική επαναγγείωση παρουσιάζουν 

επιδείνωση στην νεφρική λειτουργία λόγω δύσκολα φαρµακευτικά ελεγχόµενης 

υπέρτασης που προκύπτει από αγγειογραφικές στενώσεις µεγαλύτερες από 50% σε 

συνδυασµό µε µια διαφορά συστολικής πίεσης εντός της βλάβης κατά 15 mmHg ή 

περισσότερο [79-81]. Αντίστοιχα, υποφήφιοι για αορτολαγόνια αγγειοπλαστική ή/και 

ενδοπρόσθεση παρουσιάζουν διαλείπουσα χολώτητα (claudication) ή κρίσιµη ισχαιµία 

κάτω άκρων καθώς αγγειογραφικά τεκµηριωµένες  επίπεδου TASC Α, Β και επιλεκτικά 

TASC C βλάβες [82].  

Για την ενδοαγγειακή θεραπεία των στενώσεων των νεφρικών αρτηριών,  ένα 

µακρύ θηκάρι µήκους 35-40 εκατ. και διαµέτρου 6Fr παρεµβάλεται µέσω αναστρόφου 

καθετηριασµού της κοινής µηριαίας αρτηρίας και η άκρη του τοποθετήθηκε κοντά στο 

στόµιο της νεφρικής αρτηρίας. Οι συνηθέστερες ακτινογραφικές προβολές που 

χρησιµοποιούνται για βέλτιστη οπτικοποίηση της βλάβης είναι η οπισθιο-πρόσθια και η 

20ο λοξή προβολή. Ο καθετηριασµός της νεφρικής αρτηρίας εκτελείται από έναν 5Fr 

διαγνωστικό καθετήρα (Sidewinder ή Cobra) και ένα  οδηγό σύρµα διαµέτρου 0.014 ή 

0.018 της ίντσας µε εύκαµπτη άκρη. Μετά την διάσχιση της στένωσης, ο διαγνωστικός 

καθετήρας ανταλλάσεται µε τον καθετήρα-µπαλόνι ή τον καθετήρα απελευθέρωσης του 

stent.   
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Η συνηθέστερα χρησιµοποιηµένη αγγειακή πρόσβαση για επαναγγείωση της 

κοινής (CIA) και έξω (EIA) λαγόνιας αρτηρίας είναι ο ανάστροφος  καθετηριασµός της 

κοινής µηριαίας αρτηρίας (CFA). Η αντίπλευρη πρόσβαση προτιµάται όταν είναι 

απαραίτητη η πρόσβαση στο κατώτερο τµήµα της έξω λαγόνιας αρτηρίας. Μετά από την 

προετοιµασία του ασθενούς, πραγµατοποιείται παρακέντηση της κοινής µηριαίας  και 

τοποθετείται κατάλληλο  θηκάρι εισαγωγής.  Στις περιπτώσεις όπου διενεργείται 

αντίπλευρη προσέγγιση, το θηκάρι προωθείται πέρα από την αορτική διακλάδωση µε την 

άκρη της κοντά στη βλάβη. Ένα αρχικό αγγειογράφηµα πραγµατοποιείται µε έγχυση 

σκιαγραφικού µέσου αντίθεσης µέσω του θηκαριού, και  στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων ακολουθείται από µια πλάγια προβολή 20o προκειµένου να διαχωριστούν οι 

εσω- και εξω- λαγόνιες αρτηρίες.  Ακολουθεί η διάσχιση της βλάβης µε ένα υδρόφιλο 

σύρµα µαλακού άκρου το τραύµα διαµέτρου 0.035’’ σε συνδυασµό ή/όχι µε έναν 

διαγνωστικό καθετήρα. Για την παροχή υποστήριξης για µπαλόνι ή stent και 

προσβασιµότητας, το σύρµα αυτό µπορεί να αλλαχθεί µε ένα δύσκαµπτο σύρµα τύπου 

Amplatz. Οι αορτικές και οι επί του διχασµού βλάβες (bifurcational lesions)  

αντιµετωπίζονται µε ταυτόχρονη διαστολή και τοποθέτηση stent µέσω εµφοτερόπλευρου 

ανάστροφου καθετηριασµού και ταυτόχρονη διαστολή µε δύο µπαλόνια (τεχνική 

Kissing).  
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3 4 

  

5 6 

Εικόνα 8. 14: Επεµβατική διαδικασία αγγειοπλαστικής νεφρικών αρτηριών: Αρχική αγγειογραφία µε 
στένωση στην έκφυση της δεξιάς νεφρικής αρτηρίας (1), εισαγωγή µπαλονιού (2), φούσκωµα µπαλονιού 
(3), αγγειογραφία µετά την αφαίρεση του µπαλονιού µε µη ικανοποιητικό αποτέλεσµα (4), εισαγωγή stent 
(5), τελική αγγειογραφία της κεντρικής νεφρικής αρτηρίας µε ικανοποιητικό αποτέλεσµα  (6). 
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H ταυτόχρονη τοποθέτηση αγγειακών ενδοπροθέσεων (stents) εξετάζεται στις 

ολικές αποφράξεις, τις σύνθετες στενώσεις (δηλ. στενώσεις µεγάλου µήκους µε 

ανώµαλες τοιχωµατικές επιφάνειες ή/και εµφανώς εξελκωµένη πλάκα, πλάκα µε βαριά 

αποτιτάνωση, ασβεστοποιηµένη πλάκα, και πλάκα µε απότοµα όρια), στις στενώσεις της 

κοινής λαγονίου αρτηρίας µε επέκταση στην αορτική διακλάδωση και στα νεφρικά 

στόµια. Το υπόλοιπο των στενώσεων υποβλήθηκε πρώτα σε αγγειοπλαστική µε µπαλόνι 

του ίδιου µεγέθους µε το αγγείο, και επιλεκτική τοποθέτηση stent σε περιπτώσεις όπου: 

α) υπάρχει εναποµένουσα στένωση µεγαλύτερη από 30%, β) ένας διαχωρισµός του 

τοιχώµατος απόφραξης, γ) µια παραµένουσα διαστενωτική διαφορά  πίεσης > 10 mmHg, 

δ) ένας συνδυασµός των ανωτέρω. Μια τελική αγγειογραφία ακολουθεί σε όλες τις 

περιπτώσεις για να ελεχθεί το αποτέλεσµα της ενδοαγγειακής διαδικασίας. 

 

Αγγειογραφικό σύστηµα 

 

Το αγγειογραφικό σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν το ίδιο συγκρότηµα του 

αφαιρετικού αγγειογράφου Siemens Axiom Artis FA που χρησιµοποιήθηκε και κατά τις 

επεµβατικές διαδικασίες παροχέτευσης χοληφόρων αγγείων. Πριν την καταγραφή των 

δεδοµένων διενεργήθηκε πλήρης ποιοτικός έλεγχος αποδοχής του συστήµατος και έγινε 

βαθµονόµηση του ενσωµατωµένου µετρητή DAP του συστήµατος µε βάση τον θάλαµο 

ιονισµού 3 cm3 του δοσιµέτρου αναφοράς. Όλες οι επεµβάσεις εκτελέσθηκαν από τον 

ίδιο πεπειραµένο επεµβατιστή. Χρησιµοποιήθηκε παλµική φθοροσκόπηση 15 παλµών 

ανά δευτερόλεπτο µε ένα πλάτος παλµού 25 χιλιοστά του δευτερολέπτου. 
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Μετρήσεις σε ασθενείς 

 

Στην τρέχουσα µελέτη, 80 διαδοχικοί ασθενείς που έπασχαν από στένωση 

νεφρικών αρτηριών (renal artery stenosis-RAS) ή λογόνια εµφρακτική νόσο (aortoiliac 

occlusive disease-AOD) υποβλήθησαν σε διαδερµατικές διαγγειακές διαδικασίες στο 

εργαστήριο επεµβατικής ακτινολογίας του Παν. Νοσοκ. Ηρακλείου. Για τις ανάγκες της 

παρούσης µελέτης οι ασθενείς οµαδοποιήθηκαν σε 2 κατηγορίες ανάλογα µε το είδος της 

αγγειοπλαστικής που υπέστησαν: 

1. Ασθενείς που υπέστησαν νεφρική επαναγγείωση (revascularization). 

2. Ασθενείς που υποβλήθησαν σε αγγειοπλαστική λανονίων αρτηριών λόγω 

στένωσης η απόφραξης.  

Οι συνήθεις ακτινοσκοπικές προβολές που χρησιµοποιούνται στις ΠΧΑ είναι οι 

ακόλουθες:  

1. Η δεξιά πρόσθια λοξή προβολή – 20ο RAO. 

2. Η αριστερή πρόσθια λοξή προβολή – 20ο LAO. 

3. Η οπισθο-πρόσθια προβολή – posterior anterior – PA. 

Σε κάθε αγγειοπλαστική επεµβατική πράξη, καταγράφονταν τα παρακάτω 

στοιχεία: 

1. Η ηµεροµηνία της εξέτασης. 

2. Το ονοµατεπώνυµο και το φύλο του ασθενούς. 

3. Το ύψος και το βάρος του ασθενούς. 

4. Ο δείκτης µάζας σώµατος που προκύπτει από τη σχέση: Bάρος/ύψος2. 



ΥΛΙΚΟ  ΚΑΙ  ΜΕΘΟ∆ΟΙ  

 

 185

5. Το όνοµα του επεµβατιστή που πραγµατοποιεί την εξέταση και του ειδικευόµενου 

ιατρού  – αν υπήρχε. 

6. Τα στοιχεία kVp, mA (ξεχωριστά για fluoro και cine) του µηχανήµατος κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης, ο αριθµός των ακτινογραφιών που ελήφθησαν και τα 

στοιχεία αυτών (kVp, mAs), η µέση απόσταση εστίας εξεταζοµένου, και η µέση 

διάσταση του πεδίου στον ενισχυτή εικόνας. 

7. Ο συνολικός χρόνος ακτινοσκόπησης (fluoro) και ο αριθµός των frames της 

αφαιρετικής αγγειογραφίας. 

8. Οι ακτινοσκοπικές προβολές που χρησιµοποιήθηκαν (LAO, RAO, PA) και η 

γωνία κλίσης του βραχίονα C-arm. 

9. Ο συνολικός χρόνος ακτινοσκόπησης σε κάθε ακτινοσκοπική προβολή. 

10. Το ολικό γινόµενο δόσης-εµβαδού DAP και τα επιµέρους DAP (ακτινοσκόπηση, 

ακτινογράφηση, αφαιρετική αγγειογραφία) για κάθε προβολή ξεχωριστά. 

11. Το πόρισµα της εξέτασης, τα αγγεία στα οποία πραγµατοποιήθηκε η εξέταση, το 

είδος της εξέτασης (παροχέτευση ή stent ή και τα δύο). 

 

Προσοµοίωση µε κώδικα ΜCNP 

 

Το λογισµικό BodyBuilder χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή ενός 

ερµαφρόδιτου ενήλικου οµοιώµατος το οποίο περιλάµβανε 27 όργανα και ιστούς [44]. Το 

διαγνωστικό φάσµα παρήχθη όµοια µε αυτό των παροχετεύσεων µε τις µέσες 

παραµέτρους λειτουργίας του αγγειογραφικού συστήµατος για κάθε περίπτωση. 

Προσοµοιώθηκε η κάθε µια από τις ακτινοσκοπικές προβολές (PA, LAO, RAO) 
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ξεχωριστά µε στοιχεία που προέκυψαν από τις µέσες τιµές που καταγράφηκαν από τις 

πραγµατικές εξετάσεις µε ασθενείς. Η ενεργειακή απόθεση µέσα κάθε ένα από τα  

όργανα/ιστούς µετρήθηκε µε έναν ανιχνευτή f6 tally µε τέτοιο τρόπο ώστε η δόση που 

καταγράφεται να αποτελεί δόση που εναποτέθηκε σε ολόκληρο τον όγκο κάθε οργάνου. 

Τα πηλίκα των δόσεων των οργάνων (f6 ανιχνευτές) προς το γινόµενο DAP αποτέλεσαν 

τις κανονικοποιηµένες δόσεις οργάνων/ιστών της κάθε προσοµοίωσης. 

Η κανονικοποιηµένη ενεργός δόση υπολογίστηκε σύµφωνα µε τους συντελεστές 

βαρύτητας του ICRP60 [55]. Οι προσοµοιώσεις του κώδικα MCNP έγιναν σε PC-

συµβατό υπολογιστή και ο µέσος υπολογιστικός χρόνος για την προσοµοίωση 20 

εκατοµµυρίων φωτονίων από την πηγή ακτίνων-Χ ήταν 1 ώρα. Mετά το τέλος της 

προσωµοίωσης, όλοι οι ανιχνευτές είχαν περάσει επιτυχώς όλους τους στατιστικούς 

ελέγχους που εφαρµόζει ο κώδικας ΜCNP και το σχετικό σφάλµα ήταν µικρότερο του 

0.01. Επίσης, για να εξεταστεί η εξάρτηση των κανονικοποιηµένων δόσεων από τη γωνία 

των λοξών προβολών, οι ίδιοι υπολογισµοί επαναλήφθηκαν για προβολές PA ± 10o, 20o-

LAO ± 5o και 20o-RAO ± 5o. 

 

∆οσιµετρία θερµοφωταύγειας  

Τα αποτελέσµατα των δόσεων οργάνων και των ενεργών δόσεων για τις τεχνικές 

αγγειοπλαστικής συγκρίθηκαν µε κανονικοποιηµένες δόσεις που παράχθηκαν από 

δοσιµετρία θερµοφωταύγειας στο οµοίωµα  Rando. Τα δοσίµετρα που χρησιµοποιήθηκαν 

και σε αυτή την περίπτωση ήταν δύο ειδών, οι κρύσταλλοι φθοριούχου (TLD-100) και 

κρύσταλλοι φθοριούχου ασβεστίου (TLD-200). Μετά την βαθµονόµηση των 

κρυστάλλων, το οµοίωµα Rando, φορτώθηκε µε 85 κρύσταλλους TLD στις θέσεις που 
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αντιστοιχούν στους ραδιοευαίσθητους ιστούς και όργανα που καθορίζονται από τις 

συστάσεις του ICRP [55]. To οµοίωµα εκτέθηκε σε ξεχωριστές ακτινοσκοπικές 

συνεδρίες έτσι ώστε να προσοµοιωθούν όλες οι ακτινοσκοπικές προβολές στον ίδιο 

αγγειογράφο στον οποίο πραγµατοποιήθηκαν οι επεµβατικές εξετάσεις. Η δόση εισόδου 

δέρµατος ελέγχθηκε από ΤLD-100 κρυστάλλους που ήταν τοποθετηµένοι στην επιφάνεια 

του οµοιώµατος. Η κανονικοποιηµένη ως προς DAP δόση σε κάθε όργανο ή ιστό σε κάθε 

φέτα του οµοιώµατος Rando καθορίστηκε από τις τιµές των µετρήσεων των κρυστάλλων 

TLDs µε την ίδια µεθολογία που ακολουθήθηκε και για την προσοµοίωση των ηπατικών 

διαδικασιών [76]. Η µέγιστη δόση δέρµατος για διαδικασίες συγκρίθηκε µε τις τιµές 

κατωφλίου εµφάνισης καθορισµένων αποτελεσµάτων [55] όπως του δερµατικού 

ερυθήµατος (2 Gy) και της προσωρινής απολέπισης (3 Gy). 

 

Yπολογισµός κινδύνων βιολογικών συνεπειών 

 

Ο στοχαστικός κίνδυνος εµφάνισης καρκίνου υπολογίστηκε µε βάση την ενεργό 

δόση και του παράγοντες που έχουν εκδοθεί για τον Αµερικανικό και Ευρωπαϊκό 

πληθυσµό [55, 77, 78]. Oι συντελεστές µε τους οποίους πολλαπλασιάζεται η ενεργός 

δόση για τον προσδιορισµό του κινδύνου σε συνάρτηση µε το φύλο και την ηλικία 

φαίνονται στον Πίνακα 8.10. 

 

8.3.5 Υπολογισµός επαγγελµατικής έκθεσης επεµβατιστών και προσωπικού 

 
Πολλές φορές, κατά τη διάρκεια ακτινοσκοπικά καθοδηγούµενων επεµβατικών 

διαδικασιών και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου ο επεµβατιστής βρίσκεται σε µικρή 
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απόσταση από το σώµα του ασθενούς. Η δόση που δέχεται ο ακτινολόγος µετά από µια 

σειρά επεµβατικών πράξεων είναι σηµαντική και ιδιαιτέρως χρήσιµο να µπορεί να 

ποσοτικοποιηθεί. Στην παρούσα µελέτη, εξετάστηκαν 71 περιστατικά ασθενών που 

υπεβλήθησαν σε ΠΧΑ, ώστε να παραχθούν µέσες παράµετροι (ακτινολογικές, 

γεωµετρικές και σωµατοµετρικές) για την µετέπειτα προσοµοίωση της ΠΧΑ και της 

τοποθέτησης stent µε ανθρωποµορφικό οµοίωµα και µεθόδους MC. Όλες οι επεµβάσεις 

εκτελεστήκαν από τον ίδιο πεπειραµένο επεµβατιστή. Οι ασθενείς οµαδοποιήθηκαν σε 3 

κατηγορίες ανάλογα µε το είδος της ΠΧΑ που υπέστησαν. H οµάδα 1 περιλάµβανε  

ασθενείς στους οποίους έγινε µόνο ΠΧΑ, η οµάδα 2  στην οποία κατετάγησαν οι 

ασθενείς που υπέστησαν παροχέτευση και ταυτόχρονη τοποθέτηση µεταλλικής πρόθεσης 

(metallic stenting) σε µια επεµβατική συνεδρία. Τέλος, η οµάδα 3 περιλάµβανε ασθενείς 

στους οποίους έγινε ΠΧΑ και τοποθέτηση µεταλλικής πρόθεσης, σε δύο ξεχωριστές 

επεµβατικές συνεδρίες. 

Για να προσοµοιωθεί η εξέταση και να γίνουν µετρήσεις σκεδαζόµενης 

ακτινοβολίας στο θάλαµο επεµβατικής ακτινολογίας του εργαστηρίου, χρησιµοποιήθηκε 

το ανθρωποµορφικό οµοίωµα Rando. Ο χώρος γύρω από την ακτινολογική τράπεζα 

χωρίστηκε σε ένα ιδεατό πλέγµα 25 εκατοστών. Σε κάθε σηµείο του πλέγµατος 

µετρήθηκε η σκεδαζόµενη ακτινοβολία µε κατάλληλα βαθµονοµηµένο θάλαµο ιοντισµού 

(survey meter) από ακτινοσκόπηση σε 4 επίπεδα που αντιστοιχούν στο ύψος του 

προσώπου, του θυρεοειδή αδένα, της µέσης και των γονάδων του επεµβατιστή 

ακτινολόγου ή του βοηθητικού προσωπικού που βρίσκονται κοντά στον ασθενή κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας. Οι µετρήσεις επαναλήφθηκαν µε τα προστατευτικά 

µολυβδούχα πετάσµατα της λυχνίας, ισοδύναµου πάχους 0.5 mm Pb, (κάτω από την 
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τράπεζα) που συνοδεύουν το αγγειογραφικό σύστηµα. Oι ρυθµοί δόσης kerma στον αέρα 

µετατράπηκαν σε κανονικοποιηµένες τιµές ως προς το γινόµενο DAP της κάθε έκθεσης. 

Όλες οι παραπάνω µετρήσεις επαναλήφθηκαν για τις 3 προβολές (PA, LAO, RAO) που 

χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια επεµβατικών πράξεων ΠΧΑ. 

Για την σύγκριση των εκθέσεων που µετρήθηκαν µε χρήστη του 

ανθρωπόµορφου οµοιώµατος Rando, διενεργήθηκαν και µετρήσεις σε ασθενείς για 10 

πραγµατικά  περιστατικά ΠΧΑ που αντιµετωπίστηκαν στο εργαστήριο Επεµβατικής 

Ακτινολογίας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου. Έγιναν µετρήσεις στις 

θέσεις του επεµβατιστή, του ειδικευόµενου ακτινολόγου και του βοηθητικού 

προσωπικού. Επίσης, χρησιµοποιήθηκε ο κώδικας MCNP για την επαλήθευση των 

ανωτέρω αποτελεσµάτων. Όπως και στην δοσιµετρία των ασθενών, έτσι και για την 

καταγραφή κανονικοποιηµένων δόσεων kerma στον αέρα, δηµιουργήθηκε µια ακριβής 

αναπαράσταση κάθε προβολής της ΠΧΑ. Το λογισµικό BodyBuilder χρησιµοποιήθηκε 

για την παραγωγή ενός ερµαφρόδιτου ενήλικου οµοιώµατος. Για να παραχθεί το 

διαγνωστικό φάσµα µιας συµβατικής ακτινογραφικής λυχνίας ακτίνων-Χ, 

χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των Nοwotny και Hofer [40]. Προσοµοιώθηκε η κάθε µια 

από τις 3 ακτινοσκοπικές προβολές (PA, LAO, RAO) ξεχωριστά µε στοιχεία που 

προέκυψαν από τις µέσες τιµές που καταγράφηκαν από τις πραγµατικές εξετάσεις µε 

ασθενείς. Για καταγραφή σκεδαζόµενων φωτονίων στους ανιχνευτές (tallies) και τη 

σύγκλιση σε τιµές µε σφάλµατα µικρότερα από 1%, ήταν απαραίτητη η προσοµοίωση 

µεγάλου αριθµού φωτονίων (70 εκατοµµύρια) για κάθε µια από τις 3 προβολές. Τα 

δοσιµετρικά δεδοµένα που προέκυψαν – κανονικοποιηµένοι ρυθµοί kerma στις θέσεις 
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του προσωπικού – συγκρίθηκαν µε αυτά που εξήχθησαν από απευθείας µετρήσεις µε το 

θάλαµο ιοντισµού. 

Με χρήση συντελεστών µετατροπής από τη ∆ιεθνή Επιτροπή Ακτινοπροστασίας 

(ICRP), οι µετρήσεις στο επίπεδο του προσώπου µετατράπηκαν σε δόση στους 

οφθαλµούς και επιφανειακή δόση προσώπου Hsface, η οποία αποτελεί τη δόση που 

απορροφάται από µαλακούς ιστούς σε βάθος 0.07 mm, και αντιπροσωπεύει τη δόση του 

δέρµατος του προσώπου. Παρόµοια, οι µετρήσεις έκθεσης στο επίπεδο του αυχένα και 

της µέσης µετατράπηκαν σε  δόση Hsneck και Ηpwaist, αντίστοιχα. Η τελευταία αντιστοιχεί 

σε δόση που απορροφήθηκε από όργανα σε βάθος 10 cm [83]. ∆οσιµετρικά δεδοµένα 

διέλευσης από του Rawling et al [84], χρησιµοποιήθηκαν για να εκτιµηθεί η προστασία 

από µια ακτινολογική ποδιά ισοδύναµου πάχους 0.5 mm Pb. Οι τιµές Hs και Ηp 

χρησιµοποιήθηκαν για να παραχθεί η ενεργός δόση σύµφωνα µε την µέθοδο που έχει 

προταθεί από τον Niklason [85] µε ή χωρίς τη χρήση προστατευτικού κολάρου 

θυρεοειδούς ισοδύναµου πάχους 0.5 mm Pb. Οι εξισώσεις που χρησιµοποιήθηκαν για τη 

µετατροπή των τιµών H σε ενεργό δόση (ED) ήταν οι ακόλουθες: 

 

ED = 0.06 X (Hs Neck – Hp Waist) + Hp W , χωρίς χρήση κολάρου θυρεοειδούς 

ED = 0.02 X (Hs Neck – Hp W) + Hp Waist , µε χρήση κολάρου θυρεοειδούς           (Εξίσ. 8.1) 

 

H έκθεση ακτινοβολίας στα χέρια µετρήθηκε µε βαθµονοµηµένα δοσίµετρα 

φθοριούχου λιθίου (κρύσταλλοι ΤLD-200), τα οποία τοποθετήθηκαν σε δακτυλίδια τα 

οποία φορούσε ο επεµβατιστής ακτινολόγος σε κάθε µια από τις διαδικασίες ΠΧΑ. Τα 

δακτυλίδια τοποθετήθηκαν στη βάση του µικρού δακτύλου κάθε χεριού. Η θέση αυτή, 
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έχει αναφερθεί ότι παρέχει επαρκή πληροφόρηση για τη δόση των χεριών του 

προσωπικού [86, 87]. 

 

8.3.6 Στατιστική ανάλυση αποτελεσµάτων 

 

Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε το πρόγραµµα Medcalc. Για να 

διαπιστωθεί ότι τα δηµογραφικά δεδοµένα των ασθενών ακολουθούν µια κανονική 

κατανοµή εκτελέστηκαν τεστ τύπου Kolmogorov-Smirnoff. Επίσης, το κριτήριο ANOVA 

χρησιµοποιήθηκε για να ελέγξει αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

των οµάδων στις οποίες χωρίστηκαν οι ασθενείς για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης. 

Για την σχέση µεταξύ µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της γραµµικής 

παλινδρόµησης (linear regression). Για τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στη µορφή 

Α ± Β, η τιµή Α αντιπροσωπεύει τη µέση τιµή και η Β την τυπική απόκλιση. 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  9 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Τα αποτελέσµατα µετρήσεων και υπολογισµού δόσεων σε µαθηµατικά 

οµοιώµατα, ασθενείς και προσωπικό παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο ανά εξέταση. 

Επίσης, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από δοσιµετρία θερµοφωταύγειας και 

απευθείας µετρήσεις σε ανθρωπόµορφο οµοίωµα και συγκρίνονται µε αυτά των 

υπολογιστικών µεθόδων Monte Carlo. 

 

9.2 AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  BODYBUILDER 
 

Τα όργανα για τα οποία καταγράφηκαν σηµαντικές δόσεις ήταν ο θυρεοειδής 

αδένας και ο µυελός των οστών. Στα Σχήµατα 9.1 και 9.2 απεικονίζονται οι γραφικές 

παραστάσεις των δόσεων στο µυελό των οστών, στο θυρεοειδή αδένα και οι ενεργές 

δόσεις σε συνάρτηση της ηλικίας του ασθενούς για ηθµούς 3, 4 και 5 mm Αl και για 

υψηλή τάση λυχνίας 70 kVp, η οποία αποτελεί µια συνηθισµένη τιµή για ακτινογραφίες 

κεφαλής. Η ενεργός δόση σε συνάρτηση της ηλικίας του ασθενούς για ηθµούς 3, 4 και 5 

mm Αl και για υψηλή τάση λυχνίας 70 kVp απεικονίζεται στο Σχήµα 9.3♣.  

                                                 
♣ Για αναλυτικούς πίνακες τιµών για τις κανονικοποιηµένες δόσεις για το µυελό, το θυρεοειδή αδένα ως προς 1 mGy δόση εισόδου (ESD), που 

υπολογίστηκαν µε την µέθοδο MC για ακτινογραφίες κεφαλής παίδων για προσθιο-οπίσθιες (AP), οπισθο-πρόσθιες (PA) και πλάγιες προβολές (LAT), σε 

συνάρτηση της ηλικίας της τάσης της λυχνίας και ηθµούς για 3-5 mm Αl, καθώς και τις αντίστοιχες ενεργές δόσεις, ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει 

στη δηµοσίευση: Organ and effective dose conversion coefficients for radiographic examinations of the pediatric skull estimated by Monte Carlo methods 

J. Stratakis, J. Damilakis, N. Gourtsoyiannis, Εuropean Radiology 15(9): 1948-58, 2005. 
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Κατά την αύξηση της υψηλής τάσης, οι κανονικοποιηµένες δόσεις 

παρατηρούνται να αυξάνονται, όπως επίσης αυξάνονται κατά την αύξηση του φίλτρου 

της λυχνίας. Σε σύγκριση µε τα δεδοµένα από το λογισµικό του NRPB, παρατηρείται 

συµφωνία των κανονικοποιηµένων δόσεων της παρούσας µελέτης για την οπισθοπρόσθια 

προβολή, µε τις διαφορές να µην υπερβαίνουν το 17%. Για την προσθιοπίσθια και την 

πλάγια προβολή, οι διαφορές που παρατηρούνται είναι µεγαλύτερες (19-70% για το 

µυελό και 15%-30% για το θυρεοειδή).  

Αν και παρατηρήθηκαν διαφορές στα επιµέρους όργανα, η σύγκριση των 

ενεργών δόσεων που προέκυψαν από την παρούσα µελέτη µε τις ενεργές δόσεις από το 

λογισµικό του NRPB, έδειξε πολύ καλή συµφωνία, µε τις διαφορές να κυµαίνονται κάτω 

του 10%. Μεγαλύτερες διαφορές παρατηρήθηκαν µόνο για τις προβολές που αφορούσαν 

την ηλικία των 0 ετών (νεογέννητο), στις οποίες παρατηρήθηκαν διαφορές από 20% έως 

40%. Στο Σχήµα 9.4 απεικονίζονται οι επί τοις εκατό διαφορές µεταξύ διαδοχικών 

ηλικιών για τις ενεργές δόσεις στα µαθηµατικά οµοιώµατα που παράχθηκαν στην 

παρούσα µελέτη. Οι διαφορές µεταξύ ενεργών δόσεων για διαδοχικές ηλικίες ήταν έως 

45%.  

Για το διάστηµα των ηλικιών από 0 (νεογέννητο) έως 6 ετών οι µέσες διαφορές 

ήταν πάντα µεγαλύτερες από 10% (Σχήµα 9.4). Ειδικότερα, οι µέσες διαφορές που 

παρατηρήθηκαν για τα διαστήµατα µεταξύ 0 και 1ου  έτους, 1ου και 2ου, 2ου και 3ου, 3ου και 

4ου, 4ου και 5ου και 5ου και 6ου έτους ήταν 35%, 20%, 17%, 12% και 11%, αντίστοιχα. Οι 

µέσες διαφορές για τις ηλικίες από 6 έως 9 ετών ήταν 10%. Οι αντίστοιχες διαφορές για 

ηλικίες από 9 έως 14 ετών και για ηλικίες 14 έως 17 ετών ήταν 7% και 5% αντίστοιχα.  
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Σχήµα 9. 1: Κανονικοποιηµένες δόσεις µυελού (red bone marrow) ως προς 1 mGy ESD για ακτινογραφίες 
κεφαλής παίδων ηλικίας από µηδέν (νεογέννητο) έως 17 ετών.  Παρουσιάζονται δεδοµένα για τάση 70 kVp 
και ηθµούς λυχνίας 3, 4 και 5 mm Al. Οι αντίστοιχες δόσεις για ηλικίες 0, 1,5, 10 και 15 έτη του NRPB 
παρουσιάζονται για τάση 70 kVp και ηθµό λυχνίας 3 mm Al. 
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Σχήµα 9. 2: Κανονικοποιηµένες δόσεις θυρεοειδούς αδένα (thyroid) ως προς 1 mGy ESD για 
ακτινογραφίες κεφαλής παίδων ηλικίας από µηδέν (νεογέννητο) έως 17 ετών.  Παρουσιάζονται δεδοµένα 
για τάση 70 kVp και ηθµούς λυχνίας 3, 4 και 5 mm Al. Οι αντίστοιχες δόσεις για ηλικίες 0, 1,5, 10 και 15 
έτη του NRPB παρουσιάζονται για τάση 70 kVp και ηθµό λυχνίας 3 mm Al. 
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Σχήµα 9. 3: Κανονικοποιηµένες ενεργές δόσεις ως προς 1 mGy ESD για ακτινογραφίες κεφαλής παίδων 
ηλικίας από µηδέν (νεογέννητο) έως 17 ετών.  Παρουσιάζονται δεδοµένα για τάση 70 kVp και ηθµούς 
λυχνίας 3, 4 και 5 mm Al. Οι αντίστοιχες δόσεις για ηλικίες 0, 1,5, 10 και 15 έτη του NRPB 
παρουσιάζονται για τάση 70 kVp και ηθµό λυχνίας 3 mm Al. 
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Σχήµα 9. 4: Ποσοστιαίες διαφορές κανονικοποιηµένων ενεργών δόσεων µεταξύ διαδοχικών ηλικιών για 
ακτινογραφίες κεφαλής παίδων ηλικίας από µηδέν (νεογέννητο) έως 17 ετών.  Παρουσιάζονται δεδοµένα 
για τάση 70 kVp και ηθµούς λυχνίας 3, 4 και 5 mm Al. 
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9.3 AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ  ΑΓΓΕΙΩΝ 

 
Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης, λήφθησαν υπόψη οι εξετάσεις 

παροχέτευσης για πενήντα ένα συνεχόµενους ασθενείς µε απόφραξη χοληφόρων αγγείων 

στο εργαστήριο επεµβατικής ακτινολογίας του Πανεπ. Νοσοκ. Ηρακλείου. Τα 

δηµογραφικά στοιχεία των ασθενών που υποβλήθηκαν σε ΠΧΑ απεικονίζονται στον 

Πίνακα 9.1. ∆εν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές  διαφορές µεταξύ των 3 

ανωτέρω οµάδων.  

 

Στον Πίνακα 9.2 παρατίθεται µια σύνοψη των τεχνικών στοιχείων του 

αγγειογραφικού συστήµατος που έχουν σχέση µε την ακτινοσκόπηση και τη λήψη 

ψηφιακών ακτινογραφιών για τις 3 οµάδες που υπέστησαν ΠΧΑ στο εργαστήριο 

επεµβατικής ακτινολογίας. Τα στοιχεία που καταγράφηκαν σε κάθε εξέταση 

περιλαµβάνουν το µέσο χρόνο ακτινοσκόπησης, τον µέσο αριθµό των ψηφιακών 

ακτινογραφιών και το ποσοστό συνεισφοράς της κάθε ακτινοσκοπικής προβολή στον 

ολικό χρόνο ακτινοσκόπησης. Επίσης, στον πίνακα 9.3 καταγράφονται οι µέσες και οι 

µέγιστες τιµές του χρόνου ακτινοσκόπησης και του γινοµένου DAP της κάθε εξέτασης. 
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 Οµάδα A (n = 19) Οµάδα B (n = 12) Οµάδα Γ (n = 21) 

Φύλο 

(Άρεν:Θήλυ) 
11:8 6:6 15:6 

Hλικιακή 

κλίµακα 
34 – 89 38 – 71 41– 74 

          

 
Στατιστικός 

µέσος 

Μέση 

τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Στατιστικός 

µέσος 

Μέση 

τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Στατιστικός 

µέσος 

Μέση 

τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 

          

Ηλικία (y) 69 66.95 10.24 67.5 64.75 12.10 58 57.85 11.47 

Height (m) 1.65 1.66 0.07 1.65 1.64 0.05 1.65 1.62 0.06 

Weight (kg) 65 71.3 12.3 63 63.8 3.5 70 72 8.2 

          

BMIa (kg/m2) 25.9 ± 3.4 23.7 ± 3.4 27.4 ± 4.1 

Πίνακας 9. 1: ∆ηµογραφικά στοιχεία ασθενών που υποβλήθηκαν σε ΠΧΑ. Η Οµάδα Α αντιστοιχεί σε ασθενείς 

που υπέστησαν µόνο ΠΧΑ, η οµάδα Β αντιστοιχεί σε ασθενείς που υπέστησαν και τοποθέτηση µεταλλικού 

προθέµατος (stent) σε µια µόνο επεµβατική διαδικασία και η οµάδα Γ οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ΠΧΑ µε 

τοποθέτηση stent σε 2 όµως ξεχωριστές επεµβατικές συνεδρίες. a BMI: ∆είκτης µάζας σώµατος (Body mass 

index). 
 

PA LAOb RAOb  

(µέσες τιµές ±  τυπική απόκλιση) 

kV(ακτινοσκόπηση) 73.5 ± 5.3 71.5 ± 6.1 74 ± 5 

mA(ακτινοσκόπηση) 29.2 ± 10.2 33.2 ± 8.6 29.9 ± 9.4 

SSD (cm) 68 ± 2 70 ± 2 70 ± 2 

kV (DR) 73.6 ± 8.8 74.8 ± 6 75 ± 5.6 

mAs (DR) 49 ± 4 59 ± 6 60 ± 6.7 

Αριθµός ψηφιακών 

ακτινογραφιών 
4.2 ± 3 3.1 ± 2 4.7 ± 4 

Ποσοστιαία 

Συνεισφορά προβολών 

(%) 

64.5 ± 33.2 50.7 ± 31.72 72 ± 11.2 

Πίνακας 9. 2: Παράµετροι λειτουργίας αγγειογραφικού συστήµατος για τις ακτινογραφικές προβολές: 

οπισθοπρόσθια (PA), λοξή αριστερή (LAO) και λοξή δεξιά (RAO) για επεµβατικές διαδικασίες ΠΧΑ. 

Mια τυπική διαδικασία ΠΧΑ περιλαµβάνει µια οπισθοπρόσθια προβολή και είτε µια λοξή δεξιά, είτε µια 

λοξή αριστερή προβολή. SSD: Aπόσταση εστίας-δέρµατος (Source to Skin Distance), DR: Ψηφιακή 

Ακτινογράφηση (Digital Radiography). 
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Χρόνος ακτινοσκόπησης 

(min) 
11.52 ± 6.5 

DAP-ακτινοσκόπησης 

(cGycm2) 
1947 ± 1676 

DAP-ψηφιακής 

ακτινογράφησης 

(cGycm2) 

405 ± 139 

Ολικό DAP (cGycm2) 2553 ± 1997 

Μέγιστος χρόνος 

ακτινοσκόπησης που 

παρατηρήθηκε  

28 λεπτά, 19 δεύτερα 

Μέγιστο γινόµενο DAP 

που παρατηρήθηκε 
6071.7 cGycm2 

Πίνακας 9. 3: Μέσες και µέγιστες τιµές παραµέτρων λειτουργίας και ακτινοπροστασίας που 

παρατηρήθηκαν για τις 3 οµάδες (Α, Β και Γ) ασθενών που υποβλήθηκαν σε ΠΧΑ. DR: Ψηφιακή 

ακτινογράφηση (digital radiography), DAP: Γινόµενο δόσης-εµβαδού (dose-area-product).  

 
 
 

Στον Πίνακα 9.4 παρουσιάζονται οι δόσεις των οργάνων και η ενεργός δόση που 

προέκυψαν από προσοµοιώσεις MC  για την οπισθοπρόσθια (PA), τη λοξή αριστερή 

(LAO) και λοξή δεξιά (RAO) προβολή, που συνήθως χρησιµοποιούνται στις επεµβατικές 

διαδικασίες ΠΧΑ. Οι ιστοί που λαµβάνουν υψηλές δόσεις κατά τις ΠΧΑ, είναι η 

επιφάνεια του δέρµατος στο σηµείο εισόδου της δέσµης, το ήπαρ, οι νεφροί, τα 

επινεφρίδια και το έντερο. Στον Πίνακα 9.5 παρουσιάζεται η ενεργός δόση που 

λαµβάνουν ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ΠΧΑ και τοποθέτηση stent στα χοληφόρα 

αγγεία σύµφωνα µε το σχήµα των διαδικασιών που αντιστοιχεί σε κάθε οµάδα από τις 

εξεταζόµενες (Α, Β και Γ).  Σηµειώνεται ότι µια  ΠΧΑ µε δεξιά πρόσβαση περιλαµβάνει 

δύο προβολές PA-LAO µε συνεισφορά ποσοστού 80%-20% και µια ΠΧΑ µε πρόσβαση 

από αριστερά περιλαµβάνει δύο προβολές PA-RAO µε συνεισφορά ποσοστού 20%-80%. 
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Όργανο PA LAO-25o RAO-25o 

Ωοθήκες (θήλυ) 0.61 0.51 0.56 

Όρχεις (άρρεν) 0.01 0.01 0.01 

Ερυθρός µυελός οστών 2.23 2.28 2.16 

Πνεύµονες 1.71 1.46 2.12 

Κόλον 0.18 0.21 0.28 

Νεφροί 14.8 17.3 15.8 

Επινεφρίδια 14.5 16.27 14.3 

Στοµάχι 1.02 1.09 1.52 

Ουροδόχος κύστη 0.11 0.10 0.10 

Χοληδόχος κύστη 5.76 3.89 6.09 

Σπλήνα 0.73 1.41 1.05 

Πάνκρεας 3.73 4.71 4.18 

Θύµος Αδένας 0.18 0.13 0.23 

Στήθος (θήλυ) 0.19 0.15 0.24 

Συκώτι 8.94 6.13 11.2 

Οισοφάγος 0.71 0.77 0.85 

Θυρεοειδής 0.01 0.01 0.03 

Καρδιά 0.96 0.96 1.35 

Σκελετός 3.11 3.16 3.10 

∆έρµα 1.26 1.34 1.49 

∆έρµα (είσοδος δέσµης) 20.5 20.7 21.7 

Υπόλοιπο  (Μύες) 1.40 1.38 1.539 

Ενεργός ∆όση (θήλυ) 1.96 1.81 2.22 

Ενεργός ∆όση (άρρεν) 1.84 1.70 2.11 

Πίνακας 9. 4: ∆όσεις οργάνων και ενεργός δόση κανονικοπιηµένες ως προς το γινόµενο δόσης-εµβαδού 

DAP (µSv/cGycm2) για προβολές που χρησιµοποιούνται στις ΠΧΑ. Οι ιστοί που αναγράφονται µε 

έντονα στοιχεία αναπαριστούν όργανα στα οποία ο οργανισµός ICRP έχει προσδώσει συντελεστή 

βαρύτητας για τον υπολογισµό της ενεργούς δόσης 
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Μόνο ΠΧΑ 

(1000cGycm2) 

ΠΧΑ και τοποθέτηση 

stent (1 συνεδρία) 

(2500cGycm2) 

Μόνο τοποθέτηση 

Stent (1500cGycm2)  
 

∆εξιά 

πρόσβαση 

Αριστερή 

πρόσβαση 

∆εξιά 

πρόσβαση 

Αριστερή 

πρόσβαση 

∆εξιά 

πρόσβαση 

Αριστερή 

πρόσβαση 

Ενεργός 

∆όση 

(θήλυ) 

2.167 1.928 5.420 4.820 3.250 2.892 

Ενεργός 

∆όση 

(άρρεν) 

2.057 1.815 5.143 4.540 3.086 2.723 

Πίνακας 9. 5: Ενεργός δόση (mSv) για τυπικές διαδικασίες ΠΧΑ. Μια ΠΧΑ µε δεξιά πρόσβαση 

περιλαµβάνει δύο προβολές PA-LAO µε συνεισφορά ποσοστού 80%-20% και µια ΠΧΑ µε πρόσβαση 

από αριστερά περιλαµβάνει δύο προβολές PA-RAO µε συνεισφορά ποσοστού 20%-80%. 

 επεµβατική διαδικασία τοποθέτησης πρόθεσης (stent) που ακολουθεί µια απλή ΠΧΑ. 

 

Κίνδυνος Γενετικών 

Ατελειών (1/106) ∆ιαδικασία Πρόσβαση 

Female Male 

Μόνο ΠΧΑ 

 

Αριστερή 

∆εξιά 

6 

5.5 

0.7 

0.5 

Μόνο 

τοποθέτηση 

Stent 

Αριστερή 

∆εξιά 

8.2 

6 

1 

0.8 

ΠΧΑ και 

τοποθέτηση 

stent (1 

συνεδρία) 

Αριστερή 

∆εξιά 

15 

29 

1.8 

1.3 

 

Πίνακας 9. 6: Κίνδυνοι γενετικών ατελειών για ασθενείς που υποβάλλονται σε διαδικασίες ΠΧΑ. Για 

επεµβατικές διαδικασίες απλής ΠΧΑ το ολικό DAP ελήφθη να είναι 1000 cGycm2, για διαδικασίες ΠΧΑ 

και τοποθέτησης stent το ολικό DAP ελήφθη να είναι 2500 cGycm2, ενώ για συνεδρίες τοποθέτησης µόνο 

stent το ολικό DAP ελήφθη να είναι 1500 cGycm2. 
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Σχήµα 9. 5: Σύγκριση ενεργών δόσεων που προέκυψαν από υπολογισµούς ΜC και δοσιµετρία 
θερµοφωταύγειας (TLD) για γυναίκες και άνδρες που υποβάλλονται σε επεµβατικές εξετάσεις ΠΧΑ. Για 
τον υπολογισµό των ενεργών δόσεων ελήφθη ως ολικό γινόµενο δόσης-εµβαδού DAP η τιµή 1000 cCycm2 
για κάθε ακτινοσκοπική προβολή. 

 

 
Σχήµα 9. 6: Γραφική εξάρτηση του κινδύνου εµφάνισης καρκίνου σε εξετάσεις ΠΧΑ σε σχέση µε την 
ηλικία και το φύλο του εξεταζόµενου. Η εκτίµηση απεικονίζεται για απλές ΠΧΑ, επεµβάσεις τοποθέτησης 
stent και συνδυασµένες τεχνικές παροχέτευσης και τοποθέτησης stent. Οι τιµές του κινδύνου 
υπολογίστηκαν µε βάση τους συντελεστές του BEIR V Committee report [77]. 
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Στο σχήµα 9.5 απεικονίζονται οι διαφορές των ενεργών δόσεων που προέκυψαν 

από υπολογισµούς ΜC και δοσίµετρα TLD για γυναίκες και άνδρες που υποβάλλονται σε 

επεµβατικές εξετάσεις ΠΧΑ. Για τον υπολογισµό των ενεργών δόσεων ελήφθη ως ολικό 

γινόµενο δόσης-εµβαδού DAP η τιµή 1000 cCycm2 για κάθε ακτινοσκοπική προβολή. Οι 

διαφορές κυµάνθηκαν έως 13%. Επιπλέον, αλλαγή στο προσανατολισµό κάθε προβολής 

κατά ±10ο δεν είχε επίπτωση στις κανονικοποιηµένες ενεργές δόσεις µεγαλύτερη από 7%. 

Στο σχήµα 9.6 απεικονίζεται γραφικά η  εξάρτηση του κινδύνου εµφάνισης καρκίνου σε 

εξετάσεις ΠΧΑ σε σχέση µε την ηλικία και το φύλο του εξεταζόµενου. Η εκτίµηση 

απεικονίζεται για απλές παροχετεύσεις, τοποθέτηση stent και συνδυασµένες τεχνικές 

παροχέτευσης και τοποθέτησης stent. Αντίστοιχα, η εκτίµηση για τον κίνδυνο εµφάνισης 

γενετικών ατελειών από επεµβατικές διαδικασίες ΠΧΑ για άνδρες και γυναίκες, σε σχέση 

µε το σχήµα της εξέτασης και την πρόσβαση στον ασθενή, απεικονίζεται στον Πίνακα 

9.6. 

 

9.4 AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ  ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

 

Τα δηµογραφικά στοιχεία για τις οµάδες Α και Β των ασθενών που 

υποβλήθηκαν σε ∆∆Α παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.7. Καµία στατιστικά σηµαντική 

διαφορά δεν παρατηρήθηκε µεταξύ των δύο οµάδων. Η τοποθέτηση stent κρίθηκε 

απαραίτητη σε ποσοστό 70% και 86% για τις νεφρικές και λαγόνιες  αγγειοπλαστικές, 

αντίστοιχα. Οι παράµετροι για τη ακτινοσκόπηση, τις ψηφιακές ακτινογραφίες και την 

αφαιρετική αγγειογραφία, για τις νεφρικές και λαγόνιες διαδικασίες παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 9.8. Τα µέσα ποσοστά της χρήσης λοξών προβολών στις νεφρικές και λαγόνιες 
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αγγειοπλαστικές ήταν 20% και 12% αντίστοιχα. Ο µέσος συνολικός χρόνος 

ακτινοσκόπησης  και οι συνολικές τιµές του γινοµένου DAP για τις νεφρικές διαδικασίες 

ήταν 16.9 min και 17593 cCycm2, αντίστοιχα. Για τις λαγόνιες διαδικασίες αυτές οι τιµές 

ήταν 14.4 min και 12697 cCycm2, αντίστοιχα.  

 

 Οµάδα A ( νεφρικές ) Οµάδα B ( λαγόνια ) 

Φύλο 

(άρρεν:Θήλυ) 
18:6 51:5 

Ηλικιακή κλίµακα 

(έτη) 
42-76 50-85 

 

Ηλικία (έτη) 63.2 ± 10.5 66.7 ± 8.9 
 

∆είκτης µάζας-

σώµατος (kg/m2) 
25.5 ± 3.7  26.1 ± 4.5 

Τοποθέτηση stent/ 

όχι τοποθέτηση 

stent 

7:17 8:48 

   

Πίνακας 9. 7: ∆ηµογραφικά στοιχεία ασθενών που υποβλήθηκαν σε ΠΧΑ. Η Οµάδα Α αντιστοιχεί σε 

ασθενείς που υπέστησαν αγγειοπλαστική νεφρικών αρτηριών και η οµάδα Β αντιστοιχεί σε ασθενείς που 

υπέστησαν αγγειοπλαστική λαγονίων. a BMI: ∆είκτης µάζας σώµατος (body mass index). 
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Οµάδα A  

(ΝεφρικέςPTA) 

Οµάδα B  

(Λαγόνια PTA) 

Παράµετρος (τιµή ±  SD) (τιµή ±  SD) 
 

kV(fluoroscopy) 76.6 ± 7.6 73.7 ± 6.8  

mA(fluoroscopy) 28.2 ± 15.4 34 ± 8.1 

SSD* (cm) 68 ± 2 68 ± 3 

kV (DR*) 78.8 ± 12.3 66.5 ± 6.7 

mAs (DR*) 54 ± 15 58 ± 19 

# καρέ (frames) 150 ± 108 152 ± 126 

# ψηφ. ακτινογραφίες 2 ± 1.2 3 ± 1.8 

% χρήση πλάγιων προβολών  12 ± 10 20 ± 10 

Χρόνος ακτινοσκόπησης (min) 16.9 ± 13.4 14.4 ± 4.8 

DAP-DSA* (cGycm2) 16172 ± 4447 11407 ± 4764 

DAP-DR* (cGycm2) 1060 ± 733 884 ± 810 

Total-DAP (cGycm2) 17593 ± 4578 12697 ± 5161 

CD* (mGy) 1193 ± 547 990 ± 392 

% CD > 1 Gy 23 21 

% CD > 2 Gy 7 2 
Πίνακας 9. 8: Παράµετροι λειτουργίας και δοσιµετρίας αγγειογραφικού συστήµατος για επεµβατικές 

διαδικασίες αγγειοπλαστικής νεφρικών (οµάδα Α) και λαγονίων αρτηριών (οµάδα Β). SSD: Aπόσταση 

εστίας-δέρµατος (Source to Skin Distance), DR: Ψηφιακή Ακτινογράφηση (Digital Radiography), 

DSA: Ψηφιακή Αφαιρετική Αγγειογραφία (Digital Subtraction Angiography) CD: Συσωρευτική ∆όση 

(Cummulative Dose). 

 

Το ποσοστό των ενδοαγγειακών διαδικασιών στις οποίες η συσωρευτική δόση 

(CD) ήταν µεγαλύτερη από 1 Gy ήταν 21% και 23%, για τις λαγόνιες και νεφρικές 

διαδικασίες αντίστοιχα. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την υπέρβαση του κατωφλίου των 

2Gy για το ερύθηµα δέρµατος ήταν 2% και 7%, αντίστοιχα.  Κανείς από τους ασθενείς 
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που υποβλήθηκε σε αγγειοπλαστική που εξετάζεται από την παρούσα µελέτη δεν 

εµφάνισε δερµατική αντίδραση οποιουδήποτε είδους.  

Στους Πίνακες 9.9 και 9.10 παρουσιάζονται οι συντελεστές µετατροπής δόσης 

οργάνων και ενεργού δόσης που προέκυψαν από υπολογισµούς MC για προβολές PA, 

LAO και RAO που χρησιµοποιούνται στις αγγειοπλαστικές λαγονίων και νεφρικών 

αρτηριών. Σύγκριση των κανονικοποιηµένων δόσεων αυτών µε τις δόσεις που 

προέκυψαν από άµεσες µετρήσεις µε δοσίµετρα θερµοφωταύγειας εµφανίζουν διαφορές 

µικρότερες από 17% για τις λαγόνιες και έως από 15% για τις νεφρικές ∆∆Α αντίστοιχα. 

Η µέση ενεργός δόση ήταν 1.21 mSv και 1.42 mSv ανά 1000 cGycm2 για τις λαγόνιες και 

νεφρικές διαδικασίες αντίστοιχα.  

 

Στα Σχήµατα 9.7 και 9.8 αντίστοιχα απεικονίζονται οι κίνδυνοι εµφάνισης 

θανατηφόρου καρκίνου για τον Αµερικάνικο  και για το Βρετανικό πληθυσµό σε σχέση 

µε την ηλικία και το φύλο ασθενών που υποβάλλονται σε λαγόνιες και νεφρικές 

διαδικασίες αγγειοπλαστικής. Σε έναν ασθενή, ο υπολογισµένος κατά µέσο όρο µοιραίος 

κίνδυνος εµφάνισης καρκίνου, από µια λαγόνια αγγειοπλαστική µε τιµή DAP ίση µε τις 

µέσες τιµές που αναφέρονται σε αυτήν την µελέτη είναι 0.119% και 0.088% για τον 

αµερικανικό πληθυσµό και το βρετανικό πληθυσµό αντίστοιχα. Για µια αγγειοπλαστική 

νεφρικών, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 0.194% και 0.143%, αντίστοιχα. Στον Πίνακα 

9.11, παρουσιάζονται οι κίνδυνοι εµφάνισης γενετικών ατελειών για ασθενείς που 

υποβάλλονται σε διαδικασίες αγγειοπλαστικής λαγονίων και νεφρικών αρτηριών. 
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Όργανο/ Προβολή PA LAO-20o RAO-20o 

 

Ωοθήκες (θήλυ) 3.11 2.96 2.64 

Όρχεις (άρρεν) 1.43 0.90 0.90 

Ερυθρός µυελός οστών 1.46 1.37 1.35 

Πνεύµονες 0.00* 0.00* 0.00* 

Κόλον 2.97 3.15 2.16 

Νεφροί 0.07 0.07 0.07 

Επινεφρίδια 0.01 0.00* 0.00* 

Στοµάχι 0.04 0.05 0.03 

Ουροδόχος κύστη 1.98 1.68 1.69 

Χοληδόχος κύστη 0.10 0.09 0.10 

Σπλήνα 0.02 0.03 0.01 

Πάνκρεας 0.02 0.02 0.01 

Θύµος Αδένας 0.00* 0.00* 0.00* 

Στήθος (θήλυ) 0.00* 0.00* 0.00* 

Συκώτι 0.03 0.02 0.03 

Οισοφάγος 0.00* 0.00* 0.00* 

Θυρεοειδής 0.00* 0.00* 0.00* 

Καρδιά 0.00* 0.00* 0.00* 

Σκελετός 2.27 2.19 2.21 

∆έρµα 1.36 1.37 1.37 

Υπόλοιπο  (Μύες) 1.63 1.62 1.61 

Ενεργός ∆όση (άρρεν) 1.04 0.93 0.81 

Ενεργός ∆όση (θήλυ) 1.3 1.34 1.16 
Πίνακας 9. 9: ∆όσεις οργάνων και ενεργός δόση κανονικοποιηµένες ως προς το γινόµενο δόσης-εµβαδού 

DAP (µSv/1000cGycm2) για προβολές που χρησιµοποιούνται στις αγγειοπλαστικές λαγονίων. Οι ιστοί που 

αναγράφονται µε έντονα στοιχεία αναπαριστούν όργανα στα οποία ο οργανισµός ICRP έχει προσδώσει 

συντελεστή βαρύτητας για τον υπολογισµό της ενεργούς δόσης. * ∆όσεις µικρότερες ή ίσες του 0.005µGy. 

 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

 209

 

 

Όργανο/ Προβολή PA LAO-20o 

   

Ωοθήκες (θήλυ) 2.23 2.08 

Όρχεις (άρρεν) 0.02 0.02 

Ερυθρός µυελός οστών 2.57 2.46 

Πνεύµονες 0.48 0.44 

Κόλον 1.20 1.06 

Νεφροί 16.6 16.0 

Επινεφρίδια 10.1 9.8 

Στοµάχι 2.78 2.39 

Ουροδόχος κύστη 0.28 0.25 

Χοληδόχος κύστη 3.6 2.68 

Σπλήνα 8.34 6.22 

Πάνκρεας 4.54 4.50 

Θύµος Αδένας 0.06 0.07 

Στήθος (θήλυ) 0.07 0.06 

Συκώτι 3.92 3.81 

Οισοφάγος 0.24 0.23 

Θυρεοειδής 0.00* 0.00* 

Καρδιά 0.44 0.39 

Σκελετός 3.06 3.09 

∆έρµα 1.18 1.29 

Υπόλοιπο  (Μύες) 1.48 1.45 

Ενεργός ∆όση (άρρεν) 1.19 1.11 

Ενεργός ∆όση (θήλυ) 1.64 1.52 
Πίνακας 9. 10: ∆όσεις οργάνων και ενεργός δόση κανονικοποιηµένες ως προς το γινόµενο δόσης-εµβαδού 

DAP (µSv/1000cGycm2) για προβολές που χρησιµοποιούνται στις αγγειοπλαστικές νεφρικών αρτηριών. Οι 

ιστοί που αναγράφονται µε έντονα στοιχεία αναπαριστούν όργανα στα οποία ο οργανισµός ICRP έχει 

προσδώσει συντελεστή βαρύτητας για τον υπολογισµό της ενεργούς δόσης. * ∆όσεις µικρότερες ή ίσες του 

0.005µGy. 
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∆ιαδικασία 

 

Ολικό DAP 

(cGycm2) 

Κίνδυνος Γενετικών 

Ατελειών (1/106) 

Θήλυ         Άρρεν 

PTA 

Λαγονίων 
 

12697  391 168 

PTA 

Λαγονίων 

(µε stent) 

24500* 754 324 

    

PTA 

Nεφρικών 
 

17593  388 4 

PTA 

Νεφρικών 

(µε stent) 

24100* 532 5 

 

Πίνακας 9. 11: Κίνδυνοι γενετικών ατελειών για ασθενείς που υποβάλλονται σε διαδικασίες 

αγγειοπλαστικής λαγονίων και νεφρικών αρτηριών. Το ολικό DAP ελήφθη να είναι ο µέσος όρος των 

γινοµένων δόσης-εµβαδού για τις επεµβατικές διαδικασίες της παρούσης µελέτης (τιµές µε ) . Οι τιµές της 

έκθεσης του RAD-IR [7] απεικονίζονται µε (*) για σύγκριση. 
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Σχήµα 9. 7: Απεικόνιση της εξάρτησης του ακτινικού κινδύνου εµφάνισης καρκίνου µε την ηλικία και το 

φύλο ενός ατόµου που υποβάλλεται σε ακτινοσκοπικά καθοδηγηµένες διαδικασίες αγγειοπλαστικής 

λαγονίων.   Οι εκτιµήσεις κινδύνου παρουσιάζονται για τις ΗΠΑ και το βρετανικό πληθυσµό ανά Gycm2 

γινοµένου DAP.  
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Σχήµα 9. 8: Απεικόνιση της εξάρτησης του ακτινικού κινδύνου εµφάνισης καρκίνου µε την ηλικία και το 

φύλο ενός ατόµου που υποβάλλεται σε ακτινοσκοπικά καθοδηγηµένες διαδικασίες αγγειοπλαστικής 

νεφρικών αρτηριών.   Οι εκτιµήσεις κινδύνου παρουσιάζονται για τις ΗΠΑ και το βρετανικό πληθυσµό ανά 

Gycm2 γινοµένου DAP.  
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9.5 AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ  ∆ΟΣΗΣ  ΣΤΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ   

 

Στον Πίνακα 9.12 απεικονίζονται τα δηµογραφικά στοιχεία των ασθενών 

χωρισµένων σε 3 οµάδες (1, 2 και 3). ∆εν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές  

διαφορές µεταξύ των οµάδων αυτών.  

 

 Οµάδα 1* Οµάδα 2* Οµάδα 3* 

 (µέσες τιµές ±  SD) 
    

Φύλο (Άρεν:Θήλυ) 18:17 11:5 9:10 

Ηλικία (έτη) 57.4±12.5 62.5±10.4 65.3±9.1 

BMIa (kg/m2) 26.2 ± 5.4 24.3 ± 4.5 26.8 ± 3.7 
    

kV(fluoroscopy) 71.7 ± 6.1 74.3 ± 7.1 71 ± 5.1 

mA(fluoroscopy) 32.2 ± 4.1 33.1 ± 4.6 30.1 ± 4.4 

SSD (cm) 70 ± 2 71 ± 2 70 ± 2 

kV (DR) 73.6 ± 8.8 74.8 ± 6 75 ± 5 

mAs (DR) 50 ± 4 55 ± 6 50 ± 6.7 

Αριθµός ακτινογραφιών 4.0 ± 3 4.5 ± 2  3.7 ± 4 
 

Πίνακας 9. 12: ∆ηµογραφικά στοιχεία και µέσα ραδιολογικές παράµετροι ασθενών που υποβλήθηκαν σε 

ΠΧΑ. Η Οµάδα 1 αντιστοιχεί σε ασθενείς που υπέστησαν µόνο ΠΧΑ, η οµάδα 2 αντιστοιχεί σε ασθενείς 

που υπέστησαν και τοποθέτηση µεταλλικού προθέµατος (stent) σε µια µόνο επεµβατική διαδικασία και η 

οµάδα 3 οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ΠΧΑ µε τοποθέτηση stent σε 2 όµως ξεχωριστές επεµβατικές 

συνεδρίες. a BMI: ∆είκτης µάζας σώµατος (Body Mass Index). 

 

Στον Πίνακα 9.13 παρατίθεται µια σύνοψη στοιχείων για τις 3 οµάδες που 

υπέστησαν παροχέτευση χοληφόρων αγγείων στο εργαστήριο επεµβατικής ακτινολογίας. 

Τα στοιχεία περιλαµβάνουν τις µέσες τιµές του χρόνου ακτινοσκόπησης και του 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

 214

γινοµένου DAP της κάθε εξέτασης. Παρουσιάζονται τιµές για δεξιά και αριστερή 

πρόσβαση, παροχέτευση ή/και τοποθέτηση µεταλλικών προθέσεων. 

 

Οµάδα 1 Οµάδα 2 Οµάδα 3  

RA* LA* RA LA RA LA  

     

 

 

 

Προβολή PA/LAO RAO /PA PA/LAO RAO /PA PA/LAO RAO /PA 
       

Μέσο DAP 

Ακτινοσκό- 

πησης 

1550/390 1670/440 1940/460 2060/490 1315/350 1440/360 

Μέσο DAP 

Ψηφ.Aκτινο-

γραφ. (DR) 

300.4 274.8 325.8 

Μέσος 

Χρόνος (min) 
7.8 10.95 5.7 

 

Πίνακας 9. 13: Μέσες τιµές γινοµένου DAP (cGycm2) ακτινοσκόπησης και ψηφιακών ακτινογραφιών για 

επεµβατικές διαδικασίες ΠΧΑ. Παρουσιάζονται τιµές για δεξιά και αριστερή πρόσβαση, παροχέτευση 

ή/και τοποθέτηση µεταλλικών προθέσεων. * RA: δεξιά πρόσβαση, LA: αριστερή πρόσβαση, µια 

παροχέτευση µε δεξιά πρόσβαση απαιτεί ένα συνδυασµό προβολών PA-LAO ενώ µια αριστερή πρόσβαση 

απαιτεί ένα συνδυασµό προβο PA-RAO combination,  τοποθέτηση µεταλλικής πρόθεσης που έπεται µιας 

διαδικασίας παροχέτευσης. 

 

Οι τιµές των γινοµένων DAP που προέκυψαν από ΠΧΑ αριστερής πρόσβασης 

παρατηρήθηκαν να είναι µεγαλύτερες από αυτές των δεξιών προσβάσεων. Η πλειοψηφία 

των ψηφιακών ακτινογραφιών ελήφθησαν µε µικρές γωνίες του συστήµατος C-arm, γι’ 

αυτό και το µέσο DAP για αυτές παρουσιάζεται χωρίς προσανατολισµό PA, LAO ή 

RAO. H εξέταση των περιστατικών της παρούσης µελέτης έδειξε ότι µια παροχέτευση µε 
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δεξιά πρόσβαση απαιτεί ένα συνδυασµό προβολών PA-LAO σε ποσοστό χρήσης 

ακτινοσκοπικού χρόνου 79-21%. Η αντίστοιχη αναλογία χρήσης ακτινοσκοπικού χρόνου 

ανά προβολή για µια παροχέτευση αριστερής πρόσβασης, η οποία απαιτεί ένα 

συνδυασµό προβολών LAO-PA ήταν  80-20%. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι οι χρόνοι 

ακτινοσκόπησης για συνδυασµένη παροχέτευση-τοποθέτηση stent ήταν µικρότεροι από 

το άθροισµα των χρόνων που απαιτείται για δύο ξεχωριστές επεµβατικές συνεδρίες. 

 
Προβολή PA LAO RAO 

Χωρίς προστατευτικά 

ακτιν. τράπεζας 

 

Άνω (επίπεδο θυρεοειδούς) 72 47 32 

Μέσο (επίπεδο µέσης) 100 58 44 

Κάτω (επίπεδο γονάδων) 135 63 62 

    

Με προστατευτικά ακτιν. 

τράπεζας 

 

Άνω (επίπεδο θυρεοειδούς) 21 30 33 

Μέσο (επίπεδο µέσης) 10 6 14 

Κάτω (επίπεδο γονάδων) 10 4 9 

 
Πίνακας 9. 14: Κανονικοποιηµένες τιµές δόσης air kerma (µGy ανά 1000cGycm2) στην θέση του 
επεµβατιστή ακτινολόγου για προβολές PA, LAO, RAO που χρησιµοποιούνται σε παροχετεύσεις 
χοληφόρων αγγείων µε ή χωρίς µολυβδούχα προστατευτικά ακτινολογικής τράπεζας. 
 
 

Κανονικοποιηµένα δοσιµετρικά δεδοµένα στη θέση του επεµβατιστή 

ακτινολόγου για προβολές PA, LAO και RAO που χρησιµοποιούνται σε ΠΧΑ 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.14. Όταν χρησιµοποιούνται τα µολυβδούχα 

προστατευτικά της ακτινολογικής τράπεζας, οι δόσεις σε όλα τα επίπεδα παρατηρούνται 

σηµαντικά µειωµένες. Στην LAO προβολή, οι τιµές air kerma εµφανίζονται ελαφρώς 

µεγαλύτερες από τα επίπεδα της µέσης και των γονάδων από εκείνες της RAO προβολής. 
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Τα επίπεδα kerma για το επίπεδο του θυρεοειδούς παρατηρήθηκαν να είναι µικρότερα 

από εκείνα της µέσης, σε οποιοδήποτε προβολή, διότι ο κορµός του επεµβατιστή είναι 

πλησιέστερα στο σηµείο σκέδασης της δέσµης, στο σώµα του ασθενούς.  

 

 Αριστερή Πρόσβαση ∆εξιά Πρόσβαση 

Air kerma (επίπεδο θυρ.) 24 (64) 28 (52) 

Air kerma (επίπεδο µέσης) 11 (89) 9 (67) 

Air kerma (επίπεδο 

γονάδων) 
10 (121) 5 (78) 

∆όση οφθαλµών 

(µGy/1000cGycm2) 
32 (85) 40 (69) 

∆όση δέρµατος 

προσώπου 

(µGy/1000cGycm2) 

34 (90) 35 (73) 

Ενεργός ∆όση (µSv) 2.2 (6.2) 2.5 (5.0) 

 
Πίνακας 9. 15: Κανονικοποιηµένα δοσιµετρικά δεδοµένα (µGy ανά 1000cGycm2) στη θέση του 
επεµβατιστή ακτινολόγου για παροχετεύσεις χοληφόρων δεξιάς και αριστερής πρόσβασης. Οι τιµές στις 
παρενθέσεις ελήφθησαν χωρίς τα µολυβδούχα προστατευτικά της ακτινοσκοπικής τράπεζας. Η ενεργός 
δόση υπολογίστηκε µε χρήση ακτινοπροστατευτικών µέσων – ποδιάς και κολάρου – ισοδύναµου πάχους 
0.5 mm Pb.  
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Οµάδα 1 Οµάδα 2 Οµάδα 3 ∆όση 

σε Χέρι LA* RA* LA RA LA RA 

Αριστερό  
(SD) 

0.138 
(0.12) 

0.721 
(0.99) 

0.590 
(0.13) 

0.424 
(0.12) 

0.420 
(0.3) 

0.136 
(0.26) 

∆εξί  
(SD) 

0.047 
(0.03) 

0.284 
(0.3) 

0.601 
(0.04) 

0.842 
(0.05) 

0.070 
(0.05) 

0.042 
(0.77) 

 
Πίνακας 9. 16: ∆όσεις (mGy) στο δεξιά και αριστερό χέρι του επεµβατιστή ακτινολόγου κατά τη διάρκεια 
παροχετεύσεων χοληφόρων αγγείων. *LA=αριστερή πρόσβαση, *RA=δεξί πρόσβαση, SD=τυπική απόκλιση. 

 

Στο Σχήµα 9.9 απεικονίζεται η χωρική κατανοµή των, κανονικοποιηµένων ως 

προς το γινόµενο DAP, σκεδαζόµενων δόσεων air kerma (µGy ανά 1000 cGycm2) στο 

επίπεδο του θυρεοειδούς, της µέσης και των γονάδων για το προσωπικό που βρίσκεται 

πλησίον της ακτινολογικής τράπεζας κατά τη διάρκεια επεµβατικών εξετάσεων 

παροχέτευσης χοληφόρων αγγείων. Στο Σχήµα 9.10 απεικονίζεται η ίδια κατανοµή 

δόσεων, µε τη διαφορά ότι σ’ αυτήν την περίπτωση χρησιµοποιήθηκαν τα µολυβδούχα 

προστατευτικά πετάσµατα της ακτινολογικής τράπεζας.  

Οι διαφορές µεταξύ των ρυθµών έκθεσης που µετρήθηκαν µε το 

ανθρωποµορφικό οµοίωµα Rando και αυτών που µετρήθηκαν σε πραγµατικούς ασθενείς 

κατά τη διάρκεια επεµβατικών πράξεων ΠΧΑ ήταν µικρότερες από 10%, για όλα τα 

επίπεδα µέτρησης. Επίσης, η σύγκριση των ρυθµών έκθεσης από απευθείας µετρήσεις µε 

το ανθρωποµορφικό οµοίωµα Rando και ρυθµών έκθεσης που εκτιµήθηκαν µε 

υπολογιστικές µεθόδους Monte Carlo, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι ρυθµοί έκθεσης 

διέφεραν έως και 17%. 
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Στον Πίνακα 9.15 απεικονίζονται κανονικοποιηµένα δοσιµετρικά δεδοµένα για 

τους οφθαλµούς, το δέρµα του προσώπου και την ενεργό δόση στον επεµβατικό 

ακτινολόγο που διενεργεί µια ΠΧΑ και προστατεύεται µε ποδιά και κολάρο ισοδύναµου 

πάχους 0.5 mm Pb. Τα δοσιµετρικά δεδοµένα αυτά παρήχθησαν µε ή χωρίς τη χρήση των 

µολυβδούχων προστατευτικών πετασµάτων της ακτινολογικής τράπεζας. Επίσης, στον 

ίδιο πίνακα παρατίθενται και οι τιµές kerma αέρος για τρία επίπεδα του σώµατος: επίπεδο 

θυρεοειδούς, µέσης και γονάδων. 

Στον Πίνακα 9.16 παρουσιάζονται οι δόσεις που µετρήθηκαν µε κρυστάλλους 

θερµοφωταύγειας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν στα δάχτυλα του ακτινολόγου-επεµβατιστή. 

Οι δόσεις στο αριστερό χέρι παρουσιάζονται µεγαλύτερες από τις δόσεις στο δεξί κατά 

τις επεµβατικές διαδικασίες δύο πράξεων (παροχέτευση και τοποθέτηση stent). Στις ΠΧΑ 

όπου η πρόσβαση στα αγγεία πραγµατοποιήθηκε από την αριστερή πλευρά του ασθενούς, 

οι δόσεις στο αριστερό χέρι ήταν µεγαλύτερες. Στο Σχήµα 9.11 απεικονίζονται οι δόσεις 

στα χέρια των επεµβατιστών σε συνάρτηση του γινόµενου DAP της κάθε συνεδρίας. Σε 

κάθε περίπτωση έχει σχεδιαστεί µια γραµµική παρεµβολή των δεδοµένων. Ο 

συντελεστής συσχέτισης για το δεξί και αριστερό χέρι ήταν 0.695 και 0.844 αντίστοιχα. 
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(a) Επίπεδο γονάδων 

 

(b) Επίπεδο µέσης  

 

(c) Επίπεδο θυρεοειδούς (αυχένα) 

 
Σχήµα 9. 9: Χωρική κατανοµή δόσεων kerma αέρος (nGy/cGycm2) σε 3 επίπεδα (αυχένα, µέσης, γονάδων) 
για τις προβολές PA, LAO, RAO που χρησιµοποιούνται στις ΠΧΑ. Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται 
αφορούν µετρήσεις χωρίς τη χρήση προστατευτικών πετασµάτων ακτινολογικής τράπεζας.  
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(c) Επίπεδο γονάδων 

 

(d) Επίπεδο µέσης  

 

(c) Επίπεδο θυρεοειδούς (αυχένα) 

 

Σχήµα 9. 10: Χωρική κατανοµή δόσεων kerma αέρος (nGy/cGycm2) σε 3 επίπεδα (αυχένα, µέσης, 
γονάδων) για τις προβολές PA, LAO, RAO που χρησιµοποιούνται στις ΠΧΑ. Τα αποτελέσµατα που 
παρουσιάζονται αφορούν µετρήσεις µε τη χρήση προστατευτικών πετασµάτων ακτινολογικής τράπεζας. 
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Σχήµα 9. 11: Γραφική παράσταση δόσεων για τα χέρια του επεµβατιστή ακτινολόγου σε συνάρτηση του 
γινοµένου DAP της κάθε επεµβατικής διαδικασίας ΠΧΑ. 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  10 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

10.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται και εξετάζονται σε ξεχωριστές ενότητες τα 

αποτελέσµατα της παρούσας διατριβής, από την δηµιουργία των µαθηµατικών 

οµοιωµάτων για τις προσοµοιώσεις MC, την επαλήθευση της ακρίβειας της µεθόδου, την 

εκτίµηση δόσεων και ακτινικών κινδύνων ασθενών από ακτινοσκοπικά καθοδηγούµενες 

επεµβατικές εξετάσεις ΠΧΑ και ∆∆Α λαγονίων και νεφρικών αρτηριών, τη συσχέτιση 

επεµβατικής τεχνικής και δοσιµετρικών παραµέτρων καθώς και την εκτίµηση της δόσης 

στο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό, η οποία έχει άµεση σχέση µε τη δόση που 

λαµβάνει ο ασθενής.  

 

10.2 EΠΑΛΗΘΕΥΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΒΟDYBUILDER: 
EKTIMHΣΗ  ∆ΟΣΕΩΝ  ΣΕ  ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ  
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΚΕΦΑΛΗΣ  

 
Αν και τα οφέλη της διαγνωστικής ακτινολογίας προέχουν των κινδύνων από τις 

ιοντίζουσες ακτινοβολίες, η αρχή της αιτιολόγησης και της βελτιστοποίησης, οι οποίες 

έχουν προβληθεί ιδιαίτερα από διεθνείς οργανισµούς ακτινοπροστασίας, συνιστούν την 

εφαρµογή δόσεων αναφοράς για τη λήψη των αποφάσεων για την εκτέλεση κάθε 

ακτινοδιαγνωστικής διαδικασίας [16-18]. Τα νεογέννητα και τα µικρά παιδιά αποτελούν 

µια ευαίσθητη οµάδα του πληθυσµού στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες, λόγω αυξηµένων 

µιτωτικών διαδικασιών και  της αυξηµένης, σε σχέση µε τους ενήλικες, αναµενόµενης 

διάρκειας ζωής τους [88, 89]. Είναι επίσης γνωστό ότι ακτινογραφίες κεφαλής 
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εκτελούνται πολύ συχνά σε µικρές ηλικίες και συνδέονται µε σχετικά αυξηµένες δόσεις 

εισόδου (ESD) σε σχέση µε τις ακτινογραφίες θώρακος [90-93]. Τα 18 µαθηµατικά  

ερµαφρόδιτα οµοιώµατα παιδιών, ηλικίας από 0 ετών (νεογέννητο) έως 17 ετών που 

παράχθηκαν για τον έλεγχο της εγκυρότητας των παραγόµενων οµοιωµάτων από το 

λογισµικό BodyBuilder, αποτέλεσαν τη βάση για την παραγωγή κανονικοποιηµένων 

δόσεων οργάνων και την εκτίµηση της ενεργού δόσης από ακτινογραφικές εξετάσεις 

κεφαλής.  

Αν και οι µέθοδοι MC είναι αρκετά διαδεδοµένες στην προσοµοίωση της 

µετάδοσης της ακτινοβολίας και του προσδιορισµού δόσεων σε ανθρωποµορφικά 

οµοιώµατα [94, 95], λίγοι ερευνητές έχουν εστιάσει στη δοσιµετρία παιδιατρικών 

ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων. Το Κέντρο Συσκευών και Ακτινολογικής Υγείας (Center 

for Devices and Radiological Health - CDRH) του Εθνικού Οργανισµού Τροφίµων και 

Φαρµάκων (Foods and Drug Administration - FDA) των ΗΠΑ έχει χρησιµοποιήσει 

µεθόδους MC για τον υπολογισµό δόσεων από ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις σε 

ανθρωποµορφικά οµοιώµατα που µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν και οµοιώµατα παίδων 

ηλικίας 0 (νεογέννητα), 1 και 5 ετών [96]. Τα όργανα για τα οποία το CDRH αναφέρει 

δόσεις είναι µόνο ο θυρεοειδής, οι γονάδες και ο µυελός των οστών. Mε δοσιµετρικά 

δεδοµένα για αυτά µόνο τα όργανα, δεν είναι δυνατός ο υπολογισµός της ενεργούς δόσης 

κατά ICRP 60. To Εθνικό Συµβούλιο ακτινοπροστασίας της Βρετανίας έχει επίσης 

πραγµατοποιήσει δοσιµετρικούς υπολογισµούς σε οµοιώµατα παιδιών 0, 1, 5, 10 και 15 

ετών για τον υπολογισµό κανονικοποιηµένων - ως προς δόση εισόδου και γινοµένου 

δόσης-εµβαδού - δόσεων οργάνων και ενεργού δόσης [97]. Η οµάδα STUK της Αρχής 

Ακτινοβολίας και Πυρηνικής Ασφάλειας της Φιλανδίας χρησιµοποίησε τη σειρά 
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οµοιωµάτων των Cristy και Eckermann  [46] και εξέλιξε τον δικό της κώδικα για τον 

υπολογισµό δόσεων οργάνων και ενεργού δόσης [98]. Όµως, σε όλες τις παραπάνω 

προσπάθειες δεν υπάρχουν δοσιµετρικά δεδοµένα για ενδιάµεσες ηλικίες όπως 2-4 έτη, 

6-9, 11-14 κτλ. ∆εδοµένου ότι τα παιδιά παρουσιάζουν µεγαλύτερη ανάπτυξη στα πρώτα 

χρόνια της ζωής τους και ότι η ανάγκη για µια ακτινοδιαγνωστική εξέταση µπορεί να 

παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους, τα δεδοµένα που παρέχει η παρούσα 

µελέτη είναι εξαιρετικά χρήσιµα για τον ακριβή προσδιορισµό της ενεργού δόσης, τη 

βελτιστοποίηση των ακτινοδιαγνωστικών τεχνικών και την ανάπτυξη επιπέδων 

αναφοράς. 

Τα αποτελέσµατα της επαλήθευσης του λογισµικού BodyBuilder µέσω των 

υπολογισµό κανονικοποιηµένων δόσεων από ακτινογραφίες κεφαλής παίδων, 

αποδεικνύουν ότι σηµαντικά ποσά ιοντίζουσας ακτινοβολίας εναποτίθενται στο 

θυρεοειδή αδένα και στο µυελό των οστών. Ο θυρεοειδής αδένας αποτελεί ένα ιδιαίτερα 

ακτινοευαίσθητο όργανο πλησίον της περιοχής του κρανίου που ακτινοβολείται 

πρωτογενώς. Ο µυελός των οστών είναι επίσης ιδιαίτερου δοσιµετρικού ενδιαφέροντος 

αφού στα µικρά παιδιά το 1/3 του ενεργού µυελού απαντάται στην περιοχή του κρανίου 

[53]. Γενικότερα, η συγκέντρωση του µυελού των οστών παρουσιάζει µεγάλες 

διακυµάνσεις ως προς την κατανοµή του στο σκελετό κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης 

ενός παιδιού και εποµένως είναι σηµαντική η ποσοτικοποίηση της δόσης για τον 

περαιτέρω υπολογισµό της ενεργό δόσης. 

Σύγκριση των κανονικοποιηµένων δόσεων για το µυελό των οστών από 

ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις κεφαλής µε τα αποτελέσµατα του λογισµικού CHILDOSE 

του ΝRPB έδειξε ότι για τις ηλικίες µέχρι 5 έτη οι µέσες διαφορές ήταν έως 26% ενώ για 
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τις ακόλουθες ηλικίες οι µέσες διαφορές έφτασαν το 19%. Οι διαφορές αυτές οφείλονται 

κυρίως στη διαφορετική µέθοδο υπολογισµού της κατανοµής του µυελού των οστών που 

χρησιµοποιήθηκε από το ΝRPB σε σχέση µε αυτή της παρούσας µελέτης. ∆ιαφορές 

παρατηρήθηκαν και στις κανονικοποιηµένες δόσεις για το θυρεοειδή αδένα στις µικρές 

ηλικίες και ιδιαίτερα για τα οµοιώµατα που αναπαριστούν το νεογέννητο παιδί. Οι 

διαφορές αυτές οφείλονται  κυρίως στο σχεδιασµό των οµοιωµάτων που 

χρησιµοποιήθηκαν  από το NRPB που περιλαµβάνει διαφορετικό σχεδιασµό για τον 

αυχένα, τον οισοφάγο, και το θυρεοειδή. Οι κανονικοποιηµένες δόσεις για τα υπόλοιπα 

όργανα που έχουν συντελεστή βαρύτητας για τον υπολογισµό της δόσης κατά ICRP60 

δεν αναφέρονται διότι είναι µικρές σε σχέση µε δόσεις που λαµβάνουν ιστοί (θυρεοειδής, 

µυελός, κτλ) που βρίσκονται πλησίον της ακτινοβοληθείσας περιοχής του κρανίου. 

Oι κανονικοποιηµένες ενεργές δόσεις για τις ακτινογραφίες AP, PA και LAT 

κεφαλής, που εκτιµήθηκαν σύµφωνα µε τη διατύπωση του ICRP 60, παρατηρήθηκαν να 

έχουν αντίστροφη εξάρτηση µε τη ηλικία των παίδων (Σχήµα 9.3). Επίσης, η ενεργός 

δόση ανά miligray (mGy) δόσης εισόδου παρατηρείται να αυξάνεται µε την αύξηση του 

φίλτρου της λυχνίας, γεγονός που παρατηρείται σε όλες τις κανονικοποιηµένες δόσεις, 

όπου τα υψηλότερα φίλτρα αφαιρούν από τη δέσµη τις χαµηλότερες ενέργειες φωτονίων 

που συνεισφέρουν στη δόση. 

Σύγκριση των κανονικοποιηµένων δόσεων µε τις αντίστοιχες του NRPB για 

οµοιώµατα που προσοµοιάζουν ηλικίες 1, 5, 10 και 15 ετών, έδειξε ότι οι διαφορές είναι 

µικρότερες από 10% στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Για το νεογέννητο (0 έτη) 

παρατηρούνται µεγαλύτερες διαφορές, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις κυµαίνονται από 
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30% έως 50% και οφείλονται στην αυξηµένη δόση του θυρεοειδούς κατά NRPB που 

συνεισφέρει σηµαντικά (συντελεστής w=0.20) στην ενεργό δόση. 

Πέρα από κάποιες διαφορές µεταξύ των αποτελεσµάτων της παρούσας µελέτης 

µε δόσεις που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, το συµπέρασµα είναι ότι υπάρχουν 

ουσιαστικές διαφορές – µέχρι και 70% (Σχήµα 9.4) – µεταξύ δόσεων σε οµοιώµατα που 

αναπαριστούν ηλικίες από 1 έως και 6 ετών. Αυτό υπονοεί άµεσα ότι οι ηλικίες από 1 

έως και 6 ετών δεν µπορούν να καλυφθούν από δύο µόνο οµοιώµατα (1 και 5 ετών) όπως 

προτείνεται από το NRPB. Aυτό οφείλεται στις µεγάλες ανατοµικές διαφορές που 

παρουσιάζουν τα παιδιά κατά την ανάπτυξή τους στα πρώτα έτη της ζωής τους. Ακόµη 

και για το κρανίο, µεταξύ 0 και 2 ετών παρουσιάζονται διαφορές της τάξης του 200%. 

Επίσης, στο µέγεθος του κρανίου και του αυχένα µεταξύ ενός βρέφους έτους και ενός 

παιδιού 7 ετών, παρουσιάζονται διαφορές που προσεγγίζουν το 100%. Αντιθέτως, οι 

διαφορές που προκύπτουν µεταξύ ενεργών δόσεων σε οµοιώµατα ηλικιών 6 έως 9 ετών, 

9 έως 14 και 12 έως 17 ετών δεν υπερβαίνουν το 10%. Επίσης, οι διαφορές στα πεδία των 

ακτίνων-Χ που χρησιµοποιούνται στις προσοµοιώσεις αλλά και στην κλινική πράξη για 

τις προαναφερθείσες ηλικίες (7 έως 17 έτη) διαφέρουν λιγότερο από 20%. 

Εποµένως, είναι απαραίτητη η εισαγωγή οµοιωµάτων πέρα των 0, 1, 5 ετών για 

τον ακριβή προσδιορισµό των δόσεων από ακτινογραφίες κεφαλής για τις ηλικίες 0 έως 6 

έτη. Επιπρόσθετα, δύο οµοιώµατα αυτά των 9 και 14 ετών µπορούν να καλύψουν 

επαρκώς τα κενά των ηλικιών ανάµεσα στα ήδη υπάρχοντα οµοιώµατα των 5, 10 και 15 

ετών. 
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10.3 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ  ΚΑΘΟ∆ΗΓΟΥΜΕΝΩΝ  
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΗΝ  ΚΟΙΛΙΑΚΗ  ΧΩΡΑ 

 

Οι επεµβατικές διαδικασίες χαρακτηρίζονται συχνά από παρατεταµένους 

χρόνους ακτινοσκόπησης και µεγάλο αριθµό ακτινογραφιών. Η ΠΧΑ και η ∆∆Α 

λαγονίων και νεφρικών αρτηριών είναι µερικές από τις διαδικασίες αυτές κατά τις οποίες 

ο ασθενής µπορεί να λάβει σηµαντικά ποσά ακτινοβολίας αφού οι επεµβατικές αυτές 

πράξεις περιλαµβάνουν πρωτογενή ή δευτερογενή ακτινοβόληση ακτινοευαίσθητων 

οργάνων στην κοιλιακή χώρα [20-24].  

 

10.3.1 Παροχέτευση χοληφόρων αγγείων 

 

Η µελέτη των επεµβατικών εξετάσεων ΠΧΑ υποκινήθηκε από το γεγονός ότι 

µεγάλος αριθµός διαδικασιών διενεργούνται καθηµερινά σε επεµβατικά εργαστήρια της 

χώρας µας και του εξωτερικού [7, 15, 17, 19]. Eπίσης, τα δοσιµετρικά δεδοµένα για τις 

συγκεκριµένες διαδικασίες στη διεθνή βιβλιογραφία είναι περιορισµένα. ∆εν έχουν 

αναφερθεί κανονικοποιηµένες δόσεις οργάνων και ενεργές δόσεις σε ασθενείς που 

υποβάλλονται σε ΠΧΑ. Ειδικότερα, δεν συναντώνται στη βιβλιογραφία δόσεις και 

εκτιµήσεις ακτινικού κινδύνου ασθενών από ξεχωριστές συνεδρίες ΠΧΑ, τοποθέτηση 

µεταλλικών προθέσεων (stents) και συνδυασµένες τεχνικές (ΠΧΑ και stenting µαζί).  

Εκτιµήσεις δόσης εισόδου δέρµατος που προέρχονται από µετρήσεις γινοµένου 

DAP και ενεργές δόσεις ασθενών έχουν αναφερθεί σε περιορισµένο αριθµό µελετών. Oι 

Cruses et al [99] έχουν αναφέρει ενεργό δόση 1.1 mSv ανά λεπτό ακτινοσκόπησης και 

µέσο DAP 15000 cGycm2 για ΠΧΑ. Ο McParland έχει επίσης αναφέρει έναν µέσο 
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ακτινοσκοπικό χρόνο της τάξης των 7 λεπτών και ένα ολικό µέσο DAP της τάξης των  

4300 cGycm2 για ΠΧΑ ή τοποθέτηση/αφαίρεση stent. Η µέση ενεργός δόση που 

αναφέρεται είναι 6.9 mSv ανά συνεδρία [30]. Για τον υπολογισµό της ενεργούς δόσης 

στους ασθενείς, οι δύο παραπάνω µελέτες χρησιµοποίησαν τους συντελεστές µετατροπής 

της έκθεσης R-262 του NRPB, η οποία όµως αφορά προβολές που χρησιµοποιούνται στη 

διαγνωστική ακτινολογία. Οι προβολές αυτές αποτελούν µόνο προσεγγίσεις των 

πραγµατικών προβολών και των πεδίων που χρησιµοποιούνται στις επεµβατικές τεχνικές 

ΠΧΑ [47]. Εποµένως, η εφαρµογή των συντελεστών µετατροπής για την οπισθο-πρόσθια 

ακτινογραφική προβολή για την κοιλιακή χώρα (abdomen PA), µπορεί να υπερεκτιµήσει 

ή να υποτιµήσει την ενεργό δόση που τελικά θα λάβει ο ασθενής από µια ΠΧΑ. Στην 

παρούσα µελέτη, έγινε µια ακριβής µαθηµατική αναπαράσταση της γεωµετρίας, των 

πεδίων και των προβολών που χρησιµοποιήθηκαν στις επεµβατικές διαδικασίες ΠΧΑ. 

Επιπλέον, τα δοσιµετρικά δεδοµένα για τις ΠΧΑ που παρουσιάζονται στη διατριβή αυτή, 

είναι κανονικοποιηµένα ως προς το ολικό DAP της διαδικασίας, έτσι ώστε να µπορεί 

οποιοσδήποτε ανεξαρτήτως τεχνικής και εξοπλισµού να υπολογίσει δόση οργάνων και 

ενεργό δόση για ΠΧΑ. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, τα όργανα που 

λαµβάνουν σηµαντικά ποσά ακτινοβολίας είναι το ήπαρ, τα επινεφρίδια, οι νεφροί, το 

έντερο και η χοληδόχος κύστη. Οι διαφορές στις δόσεις οργάνων που παρουσιάστηκαν 

µεταξύ µετρήσεων µε δοσίµετρα θερµοφωταύγειας και υπολογισµούς MC ήταν 

µικρότερες από 20%, και οφείλονται κυρίως στις αποκλίσεις στις θέσεις και τους όγκους 

των οργάνων µεταξύ του µαθηµατικού οµοιώµατος και του ανθρωπόµορφου οµοιώµατος 

Rando. Παρά τις επιµέρους διαφορές στις δόσεις οργάνων, παρουσιάζεται ιδιαίτερα 
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ικανοποιητική σύγκλιση των ενεργών δόσεων µεταξύ µετρήσεων µε δοσίµετρα 

θερµοφωταύγειας και υπολογισµούς MC.  

Η µέση ενεργός δόση για µια τυπική διαδικασία ΠΧΑ κυµάνθηκε από 1.8 mSv 

έως 5.4 mSv. H διακύµανση αυτή εξαρτάται από την προσέγγιση των χοληφόρων 

αγγείων (δεξιά ή αριστερή προσπέλαση), το πλάνο της ΠΧΑ (παροχέτευση και stenting 

σε µια συνεδρία ή δύο ξεχωριστές επεµβάσεις) και το φύλο του ασθενούς. Ο µέσος 

χρόνος ακτινοσκόπησης ήταν 11.5 λεπτά και το µέσο oλικό DAP ήταν 1947 cGycm2. Τα 

στοιχεία αυτά αντιστοιχούν σε µια µέση ενεργό δόση 3.2 mSv για έναν ασθενή που 

υπόκειται σε ΠΧΑ µόνο. Οι ΠΧΑ κατά τις οποίες  έλαβε χώρα χρήση δεξιάς πλάγιας 

προβολής (RAO) παρήγαγαν µεγαλύτερες ενεργές δόσεις, διότι κατά την προβολή αυτή 

ακτινοβολούνται περισσότερα όργανα της κοιλιακής χώρας. Επιπλέον, γίνεται χρήση 

µεγαλύτερων υψηλών τάσεων (kVp) της λυχνίας ώστε να διαπεραστεί το σώµα του 

ασθενούς. ∆ιαφορές επίσης συναντώνται στις ενεργές δόσεις µεταξύ ασθενών 

διαφορετικού φύλου. Η ενεργός δόση στο µαθηµατικό οµοίωµα που αντιπροσωπεύει µια 

γυναίκα, παρουσιάζει κατά µέσο όρο µια αύξηση της τάξης του 6% σε σχέση µε το 

αντίστοιχο οµοίωµα που αντιπροσωπεύει άτοµα του ανδρικού πληθυσµού. Τέλος, 

συγκρίνοντας τα δοσιµετρικά δεδοµένα της παρούσας µελέτης µε τα προαναφερθέντα 

υπάρχοντα δοσιµετρικά δεδοµένα της βιβλιογραφίας [30, 99], καταλήγουµε στο 

συµπέρασµα ότι οι µικρότερες ενεργές δόσεις που παρουσιάζονται στη διατριβή αυτή 

οφείλονται στη χρήση ενός σύγχρονου παλµικού συστήµατος ακτινοσκόπησης.  
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10.3.2 Αγγειοπλαστική λαγονίων και νεφρικών αρτηριών 

 

Η ∆∆Α είναι µια διαδεδοµένη, ακτινοσκοπικά καθοδηγούµενη, επεµβατική 

διαδικασία µε µεγάλα ποσοστά επιτυχίας, για την αντιµετώπιση αποφρακτικών νόσων µε 

τοποθέτηση ενδοπροσθέσεων [1, 100-102]. Ειδικότερα, η ενδιαγγειακή θεραπεία έχει  

αντικαταστήσει σε πολλές περιπτώσεις τη χειρουργική επαναγγείωση για τους ασθενείς 

µε περιφερική ή νεφρική αθηρωµατική αποφρακτική νόσο [79, 80]. Η διάδοση της 

νεφρικής στένωσης αρτηριών είναι µικρότερη από 5% στο γενικό πληθυσµό, σχεδόν 22% 

σε ασθενείς µε διαγνωσθείσα στεφανιαία νόσο και µέχρι 60% σε ασθενείς µε περιφερική 

αρτηριακή νόσο και υπέρταση [103-106].  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, για την πραγµατοποίηση 

µιας τυπική διαδικασίας αγγειοπλαστικής λαγονίων, έγινε χρήση µιας οπισθο-πρόσθιας 

και µιας λοξής προβολής. Οι δύο αυτές προβολές αντιστοιχούσαν στο 80% και στο 20% 

του ακτινοσκοπικού χρόνου αντίστοιχα. Οι µέσες τιµές του γινοµένου DAP που 

καταγράφηκαν για τους 80 ασθενείς ήταν 12697 cGycm2 και η µέση ενεργός δόση που 

προκύπτει είναι 15 mSv. H αντίστοιχη ενεργός δόση για µια αγγειοπλαστική στις 

νεφρικές αρτηρίες υπολογίζεται στα 24.5 mSv. Προηγούµενες ερευνητικές εργασίες 

κυρίως αναφέρονται σε δοσιµετρικά δεδοµένα γινοµένων DAP και ενεργές δόσεις  από 

περιορισµένο αριθµό αγγειοπλαστικών [27, 30, 99] που προέκυψαν από συντελεστές 

µετατροπής για ακτινογραφικές προβολές από το NRPB [47]. O McParland αναφέρει 

ενεργές δόσεις που κυµαίνονται από 1.3 έως 39.1 mSv µε µέση τιµή 13.9 mSv για 

αγγειοπλαστικές νεφρικών αρτηριών µε DAP από 17400 έως 71800 cGycm2. Μελέτη των 

Cruses et al, αναφέρει ενεργό δόση 0.8 mSv ανά λεπτό ακτινοσκοπικού χρόνου για 
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αγγειοπλαστικές στην κοιλιακή χώρα µε µέσο DAP 61000 cGycm2. Το πλεονέκτηµα των 

δοσιµετρικών δεδοµένων που παρουσιάζονται στην παρούσα µελέτη έναντι των 

προαναφερθέντων βασίζεται στο γεγονός οι δόσεις οργάνων και οι ενεργές δόσεις που 

προέκυψαν είναι κανονικοποιηµένες ως προς το DAP της διαδικασίας, έτσι ώστε να 

µπορεί οποιοσδήποτε να υπολογίσει τη δόση οργάνων και την ενεργό δόση για ∆∆Α. 

Επίσης, παρέχονται δοσιµετρικά δεδοµένα για λοξές προβολές που χρησιµοποιούνται για 

διαγνωστικές και επεµβατικές αγγειογραφίες, οι οποίες δεν µπορούν να προσεγγιστούν 

ικανοποιητικά µε την εφαρµογή των συντελεστών µετατροπής για ακτινογραφίες του 

NRPB [47]. 

Τα όργανα που λαµβάνουν σηµαντικά ποσά ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια 

∆∆Α είναι οι γονάδες, το λεπτό έντερο, οι νεφροί και λοιπά κοίλα όργανα, όπως το ήπαρ, 

η σπλήνα και το πάγκρεας. Οι διαφορές µεταξύ υπολογιστικών δοσιµετρικών δεδοµένων 

και µετρήσεων µε δοσίµετρα TLD δεν παρουσίασαν διαφορές µεγαλύτερες από 17% και 

οφείλονται κυρίως στις διαφορές µεταξύ των θέσεων των οργάνων στο µαθηµατικό και 

το ανθρωπόµορφο οµοίωµα και σε σφάλµατα µετρήσεων TLD [26, 76].  

Για ένα µικρό ποσοστό από επεµβατικές διαδικασίες ∆∆Α καταγράφηκε 

συσωρευτική δόση CD µεγαλύτερη από το όριο του παροδικού ερυθήµατος των 2 Gy, 

καίτοι δεν παρατηρήθηκε κάποια δερµατική αντίδραση στους ασθενείς. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι η τιµή CD πολλές φορές µπορεί να διαφέρει από τη µέγιστη δόση 

δέρµατος (peak skin dose – PSD), η οποία και καθορίζει την πιθανότητα και τη 

σοβαρότητα µιας άµεσης βλάβης δέρµατος από την ακτινοβολία [21].  

Οι άνδρες, ως ασθενείς που υποβάλλονται σε διαδικασίες ∆∆Α, διατρέχουν 

µικρότερο κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου σε σύγκριση µε άτοµα ίδιας ηλικίας του 
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γυναικείου πληθυσµού. Ειδικότερα, σε άνδρες ασθενείς του Αµερικάνικου πληθυσµού, 

µεταξύ των 40 και 49 ετών, που υποβάλλονται σε ∆∆Α λαγονίων και νεφρικών αρτηριών 

που προσδίδουν ενεργό δόση 15 και 24.5 mSv αντίστοιχα, αναµένονται 604 και 701 

µοιραίες κακοήθειες ανά εκατοµµύριο αντίστοιχα, σε συνδυασµό µε τις εκ φύσεως 

εµφανιζόµενες 200,000 [77]. Για τον Βρετανικό πληθυσµό τα αντίστοιχα ποσοστά για τις 

ίδιες ηλικίες είναι 423 και 491 αντίστοιχα [78]. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ανωτέρω 

ακτινικές εκτιµήσεις κινδύνων υπολογίστηκαν µε βάση συντελεστές από παρακολούθηση 

επιζώντων πυρηνικών βοµβαρδισµών, ακτινοβοληθέντες ασθενείς ακτινοθεραπείας και 

µελέτες σε ζώα. Εποµένως, υπάρχει σηµαντική αβεβαιότητα για τους κινδύνους από 

εκθέσεις σε χαµηλές δόσεις ιοντιζουσών ακτινοβολιών. 

Επίσης, οι άνδρες ασθενείς που υποβάλλονται σε διαδερµική αγγειοπλαστική 

παρουσιάζουν µικρότερο κίνδυνο εµφάνισης γενετικών ατελειών από αντίστοιχα άτοµα 

του γυναικείου πληθυσµού. Η διαφοροποίηση αυτή ήταν αναµενόµενη αφού τα γυναικεία 

γεννητικά όργανα, λόγω της θέσης τους ακτινοβολούνται περισσότερο από τα αντίστοιχα 

των ανδρών. Ειδικότερα, η δόση που εναποτίθεται στα ανδρικά γεννητικά όργανα κατά 

τις διαδικασίες ∆∆Α νεφρικών είναι µηδαµινή. Παρ’ όλα αυτά, ιδιαίτερη προσοχή θα 

πρέπει να δίνεται σε όλες τις ενδο-αγγειακές διαδικασίες, διότι µεγαλύτερες δόσεις , της 

τάξης των πολλών δεκάδων mSv, µπορεί να εµφανιστούν όταν ακτινοβολούνται άτοµα 

µε µεγάλο δείκτη µάζας-σώµατος, όταν χρησιµοποιείται µικρή απόσταση εστίας και 

εξεταζοµένου, αλλά και όταν ο ακτινοσκοπικός χρόνος της επέµβασης παρατείνεται λόγω 

της δυσκολία της διαδικασίας ή της εµπειρίας του επεµβατιστή ακτινολόγου. Θα πρέπει 

να σηµειωθεί ότι οι µέγιστες τιµές που αναφέρονται από την µελέτη RAD-IR για ∆∆Α 

λαγονίων και νεφρικών αρτηριών είναι 65740 και 46381 cGycm2, αντίστοιχα [7]. 
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Εποµένως, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται όταν οι επεµβατικές διαδικασίες ∆∆Α 

αφορούν σχετικά νεαρά άτοµα και όταν παρουσιάζονται µεγάλες τιµές DAP. 

 

10.4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΑΠΟ  ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ  
ΚΑΘΟ∆ΗΓΟΥΜΕΝΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ  ΠΡΑΞΕΙΣ  

 

Η επαγγελµατική έκθεση του προσωπικού από ιοντίζουσες ακτινοβολίες στην 

επεµβατική ακτινολογία είναι µεγαλύτερες από εκείνη των απλών ακτινοσκοπικών 

εξετάσεων. Επιπλέον, η κατανοµή των δόσεων σε ένα εργαστήριο επεµβατικής 

ακτινολογίας µπορεί να µην είναι οµοιόµορφη και να εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες: την κλίση της λυχνίας και την κατεύθυνση της δέσµης, τη θέση του 

προσωπικού και των προστατευτικών θωρακίσεων. Έτσι, απροστάτευτα µέρη του 

σώµατος του προσωπικού, όπως το κεφάλι και τα άκρα, µπορεί να εκτεθούν σε 

ασυνήθιστα υψηλές δόσεις ακτινοβολίας.  

Το ετήσιο όριο για την ενεργό δόση που έχει προταθεί από διεθνείς 

οργανισµούς ακτινοπροστασίας [55, 77] είναι 50 mSv. Τα ετήσια όρια για τους 

οφθαλµούς, το δέρµα και τα άκρα είναι 150, 500 και 500 αντίστοιχα. Οι µετρήσεις από τα 

προσωπικά δοσίµετρα που φορούν οι επεµβατιστές παρέχουν µια εκτίµηση της ληφθήσας 

δόσης για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Όµως, είναι γνωστό ότι οι τιµές από τα 

δοσίµετρα δεν αντιπροσωπεύουν την ενεργό δόση. Εποµένως, ο µέγιστος επιτρεπτός 

φόρτος εργασίας και οι ακτινικοί κίνδυνοι δεν µπορούν να καθοριστούν επακριβώς από 

τις µετρήσεις των δοσιµέτρων. Για τον ακριβέστερο προσδιορισµό της ενεργούς δόσης 

έχουν προταθεί αλγόριθµοι που όµως απαιτούν τη χρήση δύο δοσιµέτρων [85]. Οι 

ισοδοσιακές καµπύλες που παρουσιάζονται στην παρούσα µελέτη µπορούν να 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 

 234

χρησιµοποιηθούν για τον ακριβή προσδιορισµό της ενεργούς δόσης από επεµβατικές 

διαδικασίες ΠΧΑ σύµφωνα µε τη µέθοδο των δύο δοσιµέτρων που έχει προταθεί από τον 

Niklason [85]. Έτσι η ενεργός δόση µπορεί να υπολογιστεί απλά µε την χρήση ενός 

συντελεστή, ο οποίος θα πολλαπλασιάζεται µε το ολικό DAP της επεµβατικής 

διαδικασίας. Για παράδειγµα, µια απλή παροχέτευση µε αριστερή πρόσβαση και DAP 

1500 cGycm2 θα επιφέρει δόση 9.3 µSv σε ένα επεµβατιστή που δεν παίρνει κάποια 

προφύλαξη. Η αντίστοιχη τιµή για τη δεξιά πρόσβαση θα είναι 7.5 µSv. Μια 

συνδυασµένη διαδικασία παροχέτευσης και τοποθέτησης stent θα έχει ως αποτέλεσµα ο 

επεµβατιστής να επιφορτιστεί µια ενεργό δόση της τάξης των 12.5 και 15.5 µSv για δεξιά 

και αριστερή πρόσβαση στα χοληφόρα αγγεία, αντίστοιχα. Γενικότερα, κατά τη χρήση 

προστατευτικών πετασµάτων µειώνονται δραµατικά οι δόσεις στο επίπεδο των 

γεννητικών οργάνων.  

Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, υποδεικνύουν τη δόση στους 

οφθαλµούς ως τον καθοριστικό παράγοντα για τον υπολογισµό του µέγιστου φόρτου 

εργασίας (maximum permissible workload). Ένας επεµβατιστής ακτινολόγος µπορεί να 

διενεργήσει 98 απλές παροχετεύσεις, µε µέση τιµή DAP 1500 cGycm2, το µήνα χωρίς τη 

χρήση προστατευτικών πετασµάτων για την ακτινολογική τράπεζα. Αν κατά τις 

παροχετεύσεις διενεργείται και τοποθέτηση stent, το οποίο αυξάνει το DAP της εξέτασης 

κατά µέσο όρο κατά 500 cGycm2, ο επεµβατιστής µπορεί να εκτελέσεις 74 διαδικασίες το 

µήνα. Αν όµως υπάρχουν προστατευτικά για την ακτινολογική τράπεζα, ο µέγιστος 

φόρτος για ΠΧΑ φτάνει τις 208 και 156 διαδικασίες απλών ΠΧΑ και παροχετεύσεων, 

αντίστοιχα.  
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Επίσης, τα δοσιµετρικά δεδοµένα που παρουσιάζονται είναι εξαιρετικά χρήσιµα 

για επαγγελµατικά εκτιθέµενες γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία ή έγκυες γυναίκες 

στις πρώτες εβδοµάδες της κύησης. Χρησιµοποιώντας τα διαγράµµατα µε τις 

ισοδοσιακές καµπύλες, η έγκυος εργαζόµενη µπορεί να παραµείνει σε θέση όπου υπάρχει 

χαµηλή έκθεση στο επίπεδο της κοιλίας, ελαχιστοποιώντας έτσι την έκθεση του εµβρύου. 

Η επιτροπή ICRP έχει προτείνει ένα επιπρόσθετο όριο για το κυοφορούµενο παιδί µιας 

επεµβατικής ακτινολόγου, κατά το οποίο η δόση στην επιφάνεια της κοιλίας δεν πρέπει 

να υπερβεί τα 2 mSv για ολόκληρη τη διάρκεια της εγκυµοσύνης [107]. Σύµφωνα µε τα 

δοσιµετρικά δεδοµένα της παρούσας µελέτης, η δόση στην επιφάνεια της κοιλιάς για µια 

ΠΧΑ και τοποθέτηση stent προκύπτει να είναι 0.2 mSv. Η τιµή αυτή µειώνεται 

σηµαντικά (0.03 mSv) όταν χρησιµοποιούνται τα µολυβδούχα προστατευτικά πετάσµατα 

της τράπεζας. 

Οι δόσεις στα χέρια των επεµβατιστών µετρήθηκε µε κρυστάλλους TLD που 

τοποθετήθηκαν σε δακτυλίδια στο µικρό δάκτυλο κάθε χεριού. ∆εν χρησιµοποιήθηκαν 

προστατευτικά γάντια µόλυβδου ή ισοδύναµου υλικού κατά την διάρκεια των ΠΧΑ που 

µελετήθηκαν. Συνήθως, οι επεµβατιστές θεωρούν ότι η χρήση των προστατευτικών 

γαντιών επηρεάζει την αίσθηση και το χειρισµό καθετήρων και οδηγών συρµάτων και µε 

αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι χρόνοι ακτινοσκόπησης. Τα αποτελέσµατα των δόσεων 

θεωρούνται αναµενόµενα, µε τις δόσεις στο αριστερό χέρι του επεµβατιστή να 

υπερβαίνουν αυτές του δεξιού, αφού το αριστερό χέρι παραµένει πλησιέστερα στο σώµα 

του ασθενούς για περισσότερο χρόνο κατά τη διάρκεια της επεµβατικής διαδικασίας.  

Αν και οι δόσεις που παρουσιάστηκαν είναι µικρές, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις στην δόση στους επεµβατιστές και στους φόρτους εργασίας 
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µπορούν να δηµιουργηθούν από την τεχνική της ΠΧΑ που εφαρµόζεται και τη 

συνεργασία του ασθενούς. Οι παράγοντες αυτοί δύναται να  αυξήσουν τους χρόνους 

ακτινοσκόπησης και σε συνδυασµό µε παλαιότερο ακτινοσκοπικό εξοπλισµό µε χαµηλά 

φίλτρα λυχνίας και συνεχή ακτινοσκόπηση, να µειώσουν τους µέγιστους φόρτους 

εργασίας. Τα δοσιµετρικά δεδοµένα για την επαγγελµατική έκθεση κατά τις διαδικασίες 

ΠΧΑ που παρέχονται από την παρούσα µελέτη αποτελούν µέρος µόνο των δεδοµένων 

που απαιτούνται για τον καθορισµό µέγιστων φόρτων εργασίας, στην περίπτωση που οι 

επεµβατικοί ακτινολόγοι λαµβάνουν µέρος και σε άλλου είδους διαδικασίες. Στην 

περίπτωση αυτή θα πρέπει να εξαχθούν ξεχωριστά οι εκθέσεις για όλες τις προβολές και 

να εκτιµηθούν οι κίνδυνοι και ο φόρτος εργασίας από κάθε διαδικασία. Επίσης, στην 

παρούσα µελέτη δεν εξετάστηκαν όλα τα ακτινοπροστατευτικά βοηθήµατα, όπως 

αναρτώµενα ή τροχήλατα πετάσµατα. Παρ’ όλα αυτά,  η χρήση κανονικοποιηµένων 

δεδοµένων αποτελεί την πιο ρεαλιστική τεχνική για την εκτίµηση των ορίων της  

επαγγελµατικής έκθεσης του προσωπικό ενός επεµβατικού εργαστηρίου [108-110]. 
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Τα δοσιµετρικά δεδοµένα που προέκυψαν από την παρούσα µελέτη για 

συγκεκριµένες ακτινοσκοπικά καθοδηγούµενες επεµβατικές διαδικασίες είναι 

συγκρίσιµα αν όχι µεγαλύτερα από εκείνα που προκύπτουν από εξετάσεις αξονικής 

τοµογραφίας. Η µέση ενεργός δόση για µια τυπική διαδικασία ΠΧΑ κυµάνθηκε από 1.8 

mSv έως 5.4 mSv και εξαρτάται από την προσέγγιση των χοληφόρων αγγείων (δεξιά ή 

αριστερή προσπέλαση), το πλάνο της ΠΧΑ (παροχέτευση και stenting σε µια συνεδρία ή 

δύο ξεχωριστές επεµβάσεις) και το φύλο του ασθενούς. Οι κίνδυνοι για τους ασθενείς και 

το προσωπικό δεν πρέπει να παραβλέπονται, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις σχετικά νεαρών 

ασθενών και προσωπικό σε αναπαραγωγική ηλικία. Η παλµική ακτινοσκόπηση σε 

συνδυασµό µε τις υψηλές ηθµούς λυχνίας µπορούν να µειώσει σηµαντικά τη δόση 

ακτινοβολίας χωρίς ουσιαστικά να υποβιβάζουν την ποιότητα εικόνας.  Η ενεργός δόση 

στο µαθηµατικό οµοίωµα που αντιπροσωπεύει µια γυναίκα, παρουσιάζει κατά µέσο όρο 

µια αύξηση της τάξης του 6% σε σχέση µε το αντίστοιχο οµοίωµα που αντιπροσωπεύει 

άτοµα του ανδρικού πληθυσµού.  

Μια τυπική διαδικασία αγγειοπλαστικής λαγονίων επιφέρει µέση ενεργό δόση 

στον ασθενή της τάξης των 15 mSv. H αντίστοιχη ενεργός δόση για µια αγγειοπλαστική 

στις νεφρικές αρτηρίες υπολογίζεται στα 24.5 mSv. Οι άνδρες, ως ασθενείς που 

υποβάλλονται σε διαδικασίες ∆∆Α, διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου 

σε σύγκριση µε άτοµα ίδιας ηλικίας του γυναικείου πληθυσµού. Επίσης, οι άνδρες 

ασθενείς που υποβάλλονται σε διαδερµική αγγειοπλαστική παρουσιάζουν µικρότερο 

κίνδυνο εµφάνισης γενετικών ατελειών από αντίστοιχα άτοµα του γυναικείου 
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πληθυσµού. Παρ’ όλα αυτά, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε όλες τις ενδο-

αγγειακές διαδικασίες, διότι µεγαλύτερες δόσεις , της τάξης των πολλών δεκάδων mSv, 

µπορεί να εµφανιστούν όταν ακτινοβολούνται άτοµα µε µεγάλο δείκτη µάζας-σώµατος,  

αλλά και όταν ο ακτινοσκοπικός χρόνος της επέµβασης παρατείνεται για οποιοδήποτε 

λόγο. 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, υποδεικνύουν τη δόση στους 

οφθαλµούς ως τον καθοριστικό παράγοντα για τον υπολογισµό του µέγιστου φόρτου 

εργασίας σε ένα εργαστήριο επεµβατικής ακτινολογίας όπου εκτελούνται ΠΧΑ. Επίσης, 

βρέθηκε ότι κατά τη χρήση προστατευτικών πετασµάτων µειώνονται δραστικά οι δόσεις 

στο επίπεδο των γεννητικών οργάνων. Μια απλή παροχέτευση µε αριστερή πρόσβαση θα 

επιφέρει δόση 9 µSv σε ένα επεµβατιστή που δεν παίρνει κάποια προφύλαξη. Μια 

συνδυασµένη διαδικασία παροχέτευσης και τοποθέτησης stent θα έχει ως αποτέλεσµα ο 

επεµβατιστής να επιφορτιστεί µια ενεργό δόση της τάξης των 15 µSv. Η δόση στην 

επιφάνεια της κοιλιάς µιας ακτινολόγου-επεµβατιστή σε εγκυµοσύνη, για µια ΠΧΑ είναι 

0.2 mSv. Οι τιµές αυτές µειώνονται σχεδόν µια τάξη µεγέθους όταν χρησιµοποιούνται τα 

µολυβδούχα προστατευτικά πετάσµατα της τράπεζας. 

Είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει µέγιστο όριο δόσεων για τους ασθενείς που 

υποβάλλονται σε διαγνωστικές µελέτες µε ιοντίζουσα ακτινοβολία, επειδή το άµεσο 

όφελος από την ακτινοδιαγνωστική ή επεµβατική διαδικασία επικρατεί του πιθανού 

κινδύνου από την ακτινοβολία. Εντούτοις, η ελαχιστοποίηση της έκθεσης για ασθενείς 

και προσωπικό, ιδιαίτερα στις ακτινοσκοπικά καθοδηγούµενες επεµβατικές διαδικασίες, 

είναι απαραίτητη. Η ακριβής γνώση της ενεργού δόσης και της δόσης οργάνων από 

τέτοιου είδους εξετάσεις θα επιτρέψει την βελτιστοποίηση των επεµβατικών πράξεων, 
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ώστε η δόση της ακτινοβολίας που θα λαµβάνει ο ασθενής να είναι η µικρότερη δυνατή 

παράλληλα µε το σχηµατισµό ικανοποιητικού διαγνωστικού αποτελέσµατος. 
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SUMMARY in English 

Aim: To investigate radiation dose and associated risks associated with fluoroscopically 

guided interventional (IR) procedures. 

Methods: A method for the calculation of organ and effective doses, normalized to dose–

area product (DAP), were estimated for IR procedures with use of a Monte Carlo 

transport code and an adult mathematical phantom.  

Exposure parameters from consecutive patients were used to determine average 

examination parameters for biliary (PTB), and angioplasty interventions. 

Thermoluminescent dosimeters were used in an anthropomorphic phantom to verify 

Monte Carlo calculations. Radiation-induced cancer and genetic risks were estimated.  

To investigate doses imparted to IR personnel scattered air-kerma dose rates were 

measured for neck, waist, and gonad levels at various sites in the interventional radiology 

laboratory. Dose rate values were converted to dose-area product (DAP)–normalized air-

kerma values. In addition, sets of thermoluminescent dosimetry crystals were placed in 

both hands of the interventional radiologist to monitor doses. 

Results: The results consist of doses normalized to DAP so patient dose from any 

technique and x-ray unit can be easily calculated for left and right biliary drainage and/or 

stenting and for iliac and renal angioplasty procedures. The average effective dose varied 

from 1.8 to 5.4 mSv depending on biliary procedure approach (left vs right access) and 

procedure scheme. A maximum effective dose of 13 mSv was estimated for 30 minutes of 

fluoroscopy for PTB procedures. For iliac and renal angioplasty, the average effective 

dose varied from 15 to 24.5 mSv depending on procedure scheme and the sex of the 

patient. A good agreement was found between Monte Carlo–calculated data and data 

derived from thermoluminescent dosimetry. 
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Isodose maps of DAP-normalized air-kerma doses in the interventional laboratory for 

projections commonly used in PTB procedures are presented. To facilitate effective dose 

estimation, normalized dosimetric data at the interventional radiologist’s position are 

presented for left and right access drainage procedures, metallic stent placement only, and 

drainage and metallic stent placement in one-session procedures with and without under-

couch shielding. Doses to the hands of interventional radiologists are presented for left 

and right transhepatic biliary access and metallic stent placement. 

Conclusions: Radiation-induced cancer risk may be considerable for younger individuals 

undergoing transluminal angioplasty with stent placement. Doses delivered to patients 

undergoing PTB procedures are comparable to those that arise from computed 

tomography protocols. Radiation-induced cancer risk may be considerable for young 

patients undergoing PTB drainage and stent implantation procedures. 

Body level–specific normalized air-kerma distributions from commonly used projections 

in PTB procedures may be useful to accurately quantify dose, maximum workloads, and 

possible radiogenic risks delivered to medical personnel working in the interventional 

radiology laboratory. Normalized dose data presented will enable occupational exposure 

estimation from other institutions. 

Most PTA/stenting procedures can result in considerable radiation doses to the patient, 

even when performed with modern fluoroscopic equipment. Even higher radiation doses 

can be imparted due to multiple procedures, extended exposure times affected by the 

clinical condition of the patient and the level of experience of the interventional 

radiologist. Genetic risks were considered minimal. However, fatal cancer risks cannot be 

neglected especially for relatively young individuals. 
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