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οποία διατηρώ μέχρι σήμερα. 

                                      

 

 

 

 

 



 

1. Εισαγωγή. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’70  άρχισε η εφαρμογή της ψηφιακής 

τεχνολογίας στην Ιατρική Απεικόνιση. Οι τομείς στους οποίους η 

ψηφιακή τεχνολογία άνοιξε καινούργιους δρόμους στην διάγνωση 

ευρύτατου φάσματος παθήσεων του ανθρώπινου οργανισμού, είναι η 

Υπολογιστική Τομογραφία, η Υπερηχοτομογραφία και στην δεκαετία 

του ’80 η Ψηφιακή Αφαιρετική Αγγειογραφία και ο Μαγνητικός 

Συντονισμός. 

Σχετικά πρόσφατα, στα τέλη της δεκαετίας του ’80, η επιστημονική 

έρευνα στράφηκε στην εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στην, επί 

έναν αιώνα πιστό σύμμαχο του γιατρού, κλασσική ακτινολογία. 

Η έρευνα αυτή απέδωσε δύο μεθόδους ψηφιοποίησης της ακτινολογικής 

εικόνας. Η μεν πρώτη, καταργώντας το γνωστό μας ακτινολογικό φίλμ, 

αποτυπώνει με την βοήθεια της ακτινοβολίας Χ τις διαγνωστικές εικόνες 

σε ειδικές πινακίδες φωσφόρου. Οι πινακίδες αυτές ‘διαβάζονται’ με 

ακτίνες Laser και ψηφιοποιούνται με την βοήθεια Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή, στην μνήμη του οποίου και αποθηκεύονται. Ο απεικονιστής 

Ιατρός, ανακαλώντας τις αποθηκευμένες ψηφιακές εικόνες στο Monitor 

του Υπολογιστή, τις επεξεργάζεται με μεθόδους παρόμοιες με αυτές του 

εφαρμόζονται στην Υπολογιστική Τομογραφία και δίνει εντολή στον 

Υπολογιστή να τις τυπώσει σε ειδικό φωτογραφικό φίλμ. 



 

Η δεύτερη μέθοδος, καταργώντας και αυτή το ακτινολογικό φίλμ, 

βασίζεται στην ακτινοσκοπική εικόνα την οποία ψηφιοποιεί με την 

βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και στην συνέχεια καταγράφει στην 

μνήμη του. Ακολουθεί η παραπάνω περιγραφείσα επεξεργασία και η 

αποτύπωσή της ψηφιακής εικόνας σε ειδικό φωτογραφικό φίλμ. 

Στην παγκόσμια βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές αναφορές για την 

εφαρμογή της πρώτης μεθόδου στην κλασσική ακτινολογία, πολύ λίγες 

όμως για την εφαρμογή της δεύτερης μεθόδου. Στην Ελληνική δε 

βιβλιογραφία δεν υπάρχει αναφορά ούτε για την πρώτη ούτε για την 

δεύτερη μέθοδο. 

Το έτος 1991 εγκαταστάθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου ένα 

τηλεχειριζόμενο ακτινολογικό μηχάνημα ( ΜΤΤ 90 GΜΜ Italy) 

εφοδιασμένο με ειδικό μηχανισμό ψηφιοποίησης της ακτινοσκοπικής 

εικόνας, για την διενέργεια Ψηφιακών Αφαιρετικών Αγγειογραφιών. Το 

υβριδικό αυτό μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εκτός από τις 

Ψηφιακές Αφαιρετικές Αγγειογραφίες, για την διενέργεια συνηθισμένων 

ακτινολογικών εξετάσεων που χρειάζονται ακτινοσκοπικό έλεγχο, όπως  

εξετάσεις ανώτερου και κατώτερου πεπτικού, φλεβογραφίες, ανιούσες 

κυστεογραφίες, υστεροσαλπιγγογραφίες κ.α. 

Με την διαπίστωση της απουσίας Ελληνικής βιβλιογραφίας και της 

περιορισμένης ξενόγλωσσης σχετικής με την εφαρμογή της ψηφιακής 



 

τεχνολογίας στις κλασσικές ακτινολογικές εικόνες, θεωρήθηκε σκόπιμη η 

εκπόνηση σχετικής μελέτης, με αντικείμενο την εφαρμογή της ψηφιακής 

τεχνολογίας σε μία κοινή ακτινοσκοπική εξέταση, την ανιούσα 

κυστεογραφία, η οποία εφαρμόζεται στα παιδιά για τον έλεγχο κυστεο-

ουρητηρικής παλινδρόμησης, με ταυτόχρονη καταγραφή της δόσης 

ακτινοβολίας που δέχονται τα παιδιά που την υφίστανται. 

Η παρούσα μελέτη είναι γενικά η πρώτη που εκπονείται στην χώρα 

μας. Είναι δε η τρίτη παγκοσμίως με αντικείμενο την εφαρμογή της 

ψηφιακής τεχνολογίας στην διενέργεια της ανιούσας κυστεογραφίας στα 

παιδιά. 

 



 



 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

2.5. Εξέλιξη της νόσου 

Η παλινδρόμηση εμφανίζει τάση βελτίωσης και αυτόματης εξαφάνισης 

την πρώτη δεκαετία της ζωής, ιδιαίτερα στην προσχολική περίοδο. Η 

τάση αυτή αποδίδεται στην διαδικασία ωρίμανσης της ουρητηροκυστικής 

συμβολής, με την αύξηση του μήκους του ενδοτοιχωματικού ουρητήρα 

και την ενίσχυση της μυϊκής ισχύος του.  Παλινδρόμηση μικρού βαθμού 

(Ι και ΙΙ), με φυσιολογικό μέγεθος και στόμιο ουρητήρα, έχει ευνοϊκή 

πρόγνωση και εξαφανίζεται με την πάροδο του χρόνου σε περισσότερες 

του 80% των περιπτώσεων [9], ενώ παλινδρόμηση μεγαλύτερου βαθμού, 

με διατεταμένους ουρητήρες, έχει μικρότερη πιθανότητα αυτόματης 

ίασης (ΙΙΙ βαθμού περίπου 50%, IV βαθμού 30%, V βαθμού σπανίως). 

Παλινδρόμηση συνοδευόμενη από ευρύ ουρητηρικό στόμιο και βραχύ 

υποβλεννογόνιο αυλό, είναι μάλλον απίθανο να αυτοιαθεί [9]. 

Παλινδρόμηση που εμφανίζεται σε έκτοπο ουρητήρα, ή συνοδεύεται από 

μεγάλο παραουρητηρικό εκκόλπωμα έχει την τάση να επιμένει, ιδιαίτερα 

όταν το στόμιο του ουρητήρα εκβάλλει στο εκκόλπωμα. Παλινδρόμηση 

σε ασθενείς με απόφραξη του κατώτερου ουροποιητικού, μπορεί να 

εξαφανισθεί μετά την διόρθωση της απόφραξης, θεωρείται όμως μόνιμη, 

εάν επιμένει μετά την πάροδο ενός χρόνου από την διορθωτική 

επέμβαση. Παλινδρόμηση οφειλόμενη σε νευρογενή ουροδόχο κύστη 

έχει επίσης, κατά κανόνα, την τάση να επιμένει [9]. 



 

 

2.6. Θεραπεία 

Η θεραπεία της ουρολοίμωξης και η πρόληψη της υποτροπής της, 

ενδείκνυται στα παιδιά με παλινδρόμηση, ιδιαίτερα στα βρέφη και μικρά 

παιδιά που διατρέχουν τον κίνδυνο ανάπτυξης νεφρικών ουλών. Ο 

αντικειμενικός σκοπός επιτυγχάνεται με προφυλακτική θεραπεία με 

αντιβιοτικά μέχρι την ηλικία των πέντε ετών, ή μέχρι την εξαφάνιση της 

παλινδρόμησης. Αυτή η θεραπευτική αγωγή είναι συνήθως επαρκής στα 

παιδιά με Ι και ΙΙ βαθμού παλινδρόμηση. Σε πολλά παιδιά με ΙΙΙ, IV και 

V βαθμού, συνιστάται χειρουργική αντιμετώπιση. Η επιτυχία της 

χειρουργικής επανεμφύτευσης του ουρητήρα είναι υψηλή (95%) σε 

παιδιά με Ι και ΙΙ βαθμού ΚΟΠ, αλλά ελαττώνεται καθώς το μέγεθος του 

ουρητήρα αυξάνει (σε ασθενείς με V βαθμού παλινδρόμηση το ποσοστό 

της επιτυχίας ανέρχεται στο 60%) [9]. Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται 

μία ενδοσκοπική θεραπεία με την τοποθέτηση ειδικού συνθετικού υλικού   

(Polytef, GAX, Deflux, Macroplastique) πίσω από τον αυλό του 

υποβλεννογονίου ουρητήρα με σκοπό τον περιορισμό του εύρους 

του.[33] 

Πίνακας 2. Βαθμός επιτυχίας μετά από ενδοσκοπική έγχυση 

συνθετικού υλικού για την αντιμετώπιση της ΚΟΠ (1998. Ortenberg 

J.) 



 

Συγγραφέας Βαθμός ΚΟΠ αριθμός 

ουρητήρων 

Ποσοστό 

επιτυχίας μετά 1 

έτος (%) 

Leonard όλοι οι βαθμοί 92 65 

Lipsky I – IV 115 60 

Frey όλοι οι βαθμοί 16 87,5 

Stenberg III – IV 101 68 

 

 

2.7. Απεικονιστική μελέτη 

Στην εκτίμηση παιδιών με φλεγμονή του ουροποιητικού, ο 

αντικειμενικός σκοπός είναι η διάγνωση ή ο αποκλεισμός 

κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης, νεφρικών ουλών και μορφολογικών 

ή λειτουργικών ανωμαλιών του ουροποιητικού σωλήνα που 

προδιαθέτουν σε παλινδρόμηση και φλεγμονή, ιδιαίτερα ανωμαλιών που 

μπορεί να απαιτήσουν χειρουργική αποκατάσταση. Οι διαθέσιμες 

διαγνωστικές μέθοδοι για την μελέτη αυτών των ασθενών περιλαμβάνουν 

την κλασσική και ραδιοισοτοπική  ανιούσα κυστεογραφία (Radionuclide 

cystography) (εικ. 2) για την εκτίμηση της παλινδρόμησης, κλασσική 

κυστεοουρηθρογραφία για την μελέτη του κατώτερου ουροποιητικού και 



 

ενδοφλέβια πυελογραφία, υπερηχοτομογράφημα  και DMSA 

νεφρογράφημα για την αξιολόγηση του νεφρικού παρεγχύματος και του 

ανώτερου ουροποιητικού. Υπάρχει πρόταση για χρήση της Αξονικής 

Τομογραφίας για την εκτίμηση της ποσοτικής βλάβης του νεφρικού 

παρεγχύματος [35,36]. 

 

 



 

 

Εικόνα 2 . Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση. 

Κυστεοουρηθρογραφία με ραδιοϊσότοπα. Α. Αμφοτερόπλευρη 

παλινδρόμηση, βαρύτερη αριστερά. Β. Παλινδρόμηση δεξιά. C. 

Παλινδρόμηση αριστερά. D. Παλινδρόμηση δεξιά. [21].  

 

Η ανιούσα απεκκριτική κυστεοουρηθρογραφία είναι η εξέταση 

επιλογής για την αξιολόγηση της ουροδόχου κύστης, για την αναγνώριση 

κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης και για την μελέτη της ανατομίας 

της ανδρικής ιδίως ουρήθρας. Ένας μικρός καθετήρας εισάγεται δια 

 



 

μέσου της ουρήθρας στην ουροδόχο κύστη, η οποία πληρούται με την 

βοήθεια της βαρύτητας, με σκιαγραφικό μέσον με συγκέντρωση ιωδίου 

80-100 mgr./ml. Το σκιαγραφικό εισάγεται σε αρκετή ποσότητα, ώστε να 

προκαλέσει την ανάγκη ούρησης στα μεγάλα παιδιά, που γίνεται συχνά 

ορατή ακτινοσκοπικά, από την χάλαση του έσω σφιγκτήρα. Η 

χωρητικότητα της ουρ. κύστης ποικίλει από 10-15 κ. εκατοστά στα 

νεογέννητα μέχρι 300 κ. εκατοστά στα μεγαλύτερα παιδιά [6,30]. 

Ακτινογραφίες λαμβάνονται με την κύστη γεμάτη, κατά την 

διάρκεια της ούρησης καθώς και στο τέλος της. Οι κατά την ούρηση 

ακτινογραφίες είναι χρήσιμες για την αξιολόγηση της κύστης και της 

ουρήθρας, ιδίως στα άρρενα, καθώς και για την αναγνώριση της 

κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης, η οποία είναι δυνατόν να εμφανιστεί 

μόνον κατά την διάρκεια της ούρησης [9]. 

Ο έλεγχος του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος με ανιούσα 

κυστεοουρηθρογραφία, σύμφωνα με τον Lebowitz L R [26], ενδείκνυται 

στις ακόλουθες περιπτώσεις . 

1. Βρέφη και παιδιά με ιστορικό ουρολοίμωξης και κλινικά σημεία, 

εργαστηριακά ευρήματα και οικογενειακό ιστορικό ύποπτα για  ΚΟΠ.  

2. Παιδιά με ιστορικό ουρολοίμωξης, στα οποία μολονότι η ΚΟΠ είναι 

λόγω της ηλικίας τους λιγότερο πιθανή, χρειάζεται να αποκλεισθεί. 

3. Βρέφη και παιδιά με νεφρικές ανωμαλίες που πιθανόν προκλήθηκαν 

από ΚΟΠ και οι οποίες εντοπίσθηκαν με υπερηχοτομογράφημα, 



 

ενδοφλέβια ουρογραφία, ή με ραδιοισοτοπικό έλεγχο. Σημειωτέον πως 

φυσιολογικά υπερηχοτομογραφικά ευρήματα δεν αποκλείουν την ύπαρξη 

ΚΟΠ. 

4. Βρέφη και παιδιά με γνωστή ΚΟΠ, που υποβάλλονται σε συντηρητική 

αγωγή με μακροχρόνια προφύλαξη με αντιβιοτικά, για την 

παρακολούθηση και την εκτίμηση της αυτόματης ίασης της ΚΟΠ, οπότε 

διακόπτεται η  χορήγηση των αντιβιοτικών, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η 

θεραπεία συνεχίζεται ή επιχειρείται χειρουργική αντιμετώπιση. 

5. Αδέρφια παιδιών ή παιδιά γονέων με ΚΟΠ, για την εντόπιση 

οικογενούς εμφάνισης της νόσου. 

    6. Παιδιά με χειρουργηθείσα ΚΟΠ, για τον έλεγχο της επιτυχίας της 

χειρουργικής θεραπείας.                                                                                                          

Είναι γενικά αποδεκτή η έρευνα σ’ όλους τους ασθενείς με την 

εγκατάσταση της πρώτης ουρολοίμωξης, ιδιαίτερα σε βρέφη και μικρά 

παιδιά στα οποία η έγκαιρη εντόπιση κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης 

και η θεραπεία της ουρολοίμωξης είναι κρίσιμα σημεία για την πρόληψη 

της δημιουργίας νεφρικών ουλών. Η κλασσική ανιούσα 

κυστεοουρηθρογραφία, ακολουθούμενη από ενδοφλέβια ουρογραφία, 

είναι η τυπική διαδικασία που ακολουθείται σ’ αυτές τις περιπτώσεις. 

Εάν η κυστεοουρηθρογραφία αποβεί φυσιολογική ή δείξει Ι ή ΙΙ βαθμού 

παλινδρόμηση, ακολουθεί υπερηχοτομογραφία του ανώτερου 

ουροποιητικού. Εάν  δείξει ανώτερου βαθμού παλινδρόμηση, ακολουθεί 



 

ενδοφλέβια πυελογραφία. Στα νεογέννητα, περισσότερες πληροφορίες 

προσφέρει το πυρηνικό νεφρογράφημα (DMSA), παρά η πυελογραφία. 

Στις απεικονιστικές εξετάσεις για την παρακολούθηση (follow up) των 

ασθενών με ΚΟΠ, η κλασσική κυστεογραφία μπορεί να αντικατασταθεί 

από την Ραδιοισοτοπική κυστεογραφία (Radionuclide cystography), για 

την εκτίμηση της παλινδρόμησης και ο έλεγχος του ανώτερου 

ουροποιητικού να γίνει με υπερηχοτομογραφία [9]. 

2.8. Aνεπιθύμητες ενέργειες του ακτινολογικού ελέγχου. 

Η ακτινοβολία Χ είναι μία μορφή ενέργειας. Όταν λοιπόν η ακτινοβολία 

διαπερνά έναν ζωντανό οργανισμό, αποδίδει σ ΄αυτόν ενέργεια με 

αποτέλεσμα διάφορες βιολογικές επιδράσεις. Όλα τα είδη ακτινοβολίας 

όπως μικροκύματα, ραδιοφωνικά κύματα, φως, υπέρυθρη, υπεριώδης και  

ιοντίζουσα ακτινοβολία, επιφέρουν βιολογικές επιδράσεις στον 

οργανισμό. 

Ο ανθρώπινος οργανισμός επιβαρύνεται από την ιοντίζουσα ακτινοβολία 

που προέρχεται από φυσικές πηγές του περιβάλλοντος, στην οποία 

προστίθεται η ακτινοβολία που προέρχεται από τεχνητές πηγές, όπως η 

ακτινοβολία Χ. 

Χαρακτηριστικό της ιοντίζουσας ακτινοβολίας είναι η πρόκληση 

μεγάλης βλάβης στον οργανισμό, μετά από την απορρόφηση ελαχίστου 

ποσού ενεργείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η υποθετική 



 

ακτινοβόληση ενός ανθρώπου με ολόσωμη δόση 500 rads η οποία θα 

προκαλέσει τον θάνατό του με ποσοστό που αγγίζει το 100%. Εάν ο ίδιος 

άνθρωπος απορροφούσε ίσο ποσό θερμικής ενέργειας αντί ιοντίζουσας 

ακτινοβολίας, η μόνη επίπτωση στον οργανισμό του θα ήταν η άνοδος 

της θερμοκρασίας του σώματός του κατά 0,002 οC. [34].      

Η απορροφούμενη ενέργεια, κατά την ακτινοβόληση του οργανισμού, 

προκαλεί μεταβολές στο βιολογικό υλικό, οι οποίες εξελίσσονται σε 

τέσσερα στάδια [34]. Το πρώτο στάδιο ή φυσικό διαρκεί 10-13 

δευτερόλεπτα, το δεύτερο ή χημικό διαρκεί 10-10 δευτερόλεπτα, το τρίτο 

ή βιομοριακό 10-6 και το τέταρτο ή βιολογικό στάδιο εκδηλώνεται μετά 

την πάροδο λεπτών, ωρών, ημερών, ετών ή και ολόκληρων γενεών μετά 

την ακτινοβόληση. 

Κατά το Φυσικό στάδιο η ακτινοβολία προκαλεί ιοντισμούς και 

διεγέρσεις ατόμων που έχουν άμεσο αποτέλεσμα την δημιουργία 

βιοχημικών αλλοιώσεων, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τις βιολογικές 

επιδράσεις της ακτινοβολίας. Τα δημιουργούμενα ιόντα και διεγερμένα 

άτομα χαρακτηρίζονται σαν πρωτογενή προϊόντα. 

Κατά το Χημικό στάδιο τα πρωτογενή προϊόντα επιδρούν στα μόρια της 

ζώσας ύλης με αποτέλεσμα την δημιουργία ελευθέρων ριζών. Οι 

ελεύθερες ρίζες είναι άτομα ή μόρια που φέρουν ασύζευκτο ηλεκτρόνιο 

στην εξωτερική τους στιβάδα και χαρακτηρίζονται από μεγάλη 



 

δραστηριότητα, προσπαθώντας να ισορροπήσουν. Είναι γνωστό πως ο 

ανθρώπινος οργανισμός αποτελείται σε συντριπτικό ποσοστό από νερό. 

Το νερό με την επίδραση της ακτινοβολίας υφίσταται υδρόλυση, με 

αποτέλεσμα την παραγωγή ριζών Η+, ΟΗ, Η και ΟΗ-. 

Κατά το Βιομοριακό στάδιο οι παραχθείσες ρίζες, με ισχυρή αναγωγική 

και οξειδωτική δράση, προκαλούν πολυμερισμούς και αποσπάσεις 

ατόμων υδρογόνου από μόρια οργανικών ουσιών όπως ένζυμα, DNA 

πρωτείνες κ.α., οι οποίες είναι απαραίτητες για τις λειτουργίες των 

κυττάρων. 

Τέλος κατά το Bιολογικό στάδιο, οι διάφορες σοβαρές βιοχημικές 

αλλοιώσεις  σε βιολογικώς σημαντικά μόρια, προκαλούνται από πολύ 

μεγάλες δόσεις ακτινοβολίας της τάξης των Krads. Στον ανθρώπινο 

οργανισμό, ο οποίος είναι πολύ πιο ευαίσθητος από τα μόρια που τον 

αποτελούν, σοβαρές βιολογικές αλλοιώσεις προκαλούνται με πολύ 

μικρότερες δόσεις ακτινοβολίας. Στον ζώντα οργανισμό η προκληθείσα 

βλάβη σ’ ένα μόριο μεταβάλλεται και ενισχύεται. Εάν για παράδειγμα 

αδρανοποιηθεί ένα ένζυμο, η βλάβη δεν θα παραμείνει σε αυτό το  

ένζυμο, αλλά  θα προκαλέσει δυσλειτουργία της χημικής αντίδρασης 

στην οποία συμμετείχε καταλυτικά το ένζυμο, όπως η σύνθεση μιας 

πρωτείνης. Η έλλειψη της πρωτείνης θα επιφέρει ανωμαλία στην 

εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας και περαιτέρω αναστολή και 



 

άλλων συνδεδεμένων με αυτήν λειτουργιών.. Ένα δεύτερο παράδειγμα 

είναι η σύνθεση ενός ανώμαλου μορίου DNA, το οποίο αναδιπλασιάζεται 

χωρίς διόρθωση, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί, μετά μεγάλο χρονικό 

διάστημα, η βιολογική εκδήλωση της βλάβης στον οργανισμό που 

ακτινοβολήθηκε, εάν επηρεάστηκε το DNA ενός σωματικού κυττάρου, ή 

στους απογόνους του οργανισμού εάν επηρεάστηκε το DNA γενετικού 

κυττάρου, ωαρίου ή σπερματοζωαρίου ή αρχέγονου κυττάρου. 

Εάν η ακτινοβολία προκαλέσει την καταστροφή ανώριμων κυττάρων του 

μυελού των οστών, προγόνους δηλαδή των λευκών και ερυθρών 

αιμοσφαιρίων, το αποτέλεσμα θα είναι η αδυναμία παραγωγής κυττάρων 

απαραιτήτων για τον οργανισμό. 

Εάν ακτινοβοληθεί ένα έμβρυο σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και 

καταστραφούν ορισμένα από τα κύτταρά του, η ανάπτυξη του εμβρύου 

δεν θα γίνει ομαλά και τα όργανα των οποίων η ανάπτυξη  βασιζόταν στα 

κύτταρα αυτά δεν θα δημιουργηθούν. Μ’ αυτόν τον τρόπο 

δημιουργούνται οι διάφορες δυσπλασίες, γνωστές σαν τερατογενέσεις.  

[34]. 

Ειδικότερα, η αντίδραση των φυσιολογικών ιστών στην 

ακτινοβολία εξαρτάται από την κινητική των κυτταρικών πληθυσμών 

που την δέχονται [8]. Το 1906 οι Bergonie και Tribondeau [3] 

εξετάζοντας την επίδραση της ακτινοβολίας στους όρχεις μυών, 



 

ανακάλυψαν πως τα διαιρούμενα (σπερματικά) κύτταρα υφίσταντο 

μεγαλύτερη επίδραση από την ακτινοβολία από τα μη διαιρούμενα 

κύτταρα του διάμεσου ιστού. Βασιζόμενοι σ’ αυτές τις παρατηρήσεις, 

κατέληξαν στην διατύπωση του νόμου τους ότι ιστοί αποτελούμενοι από 

εντόνως διαιρούμενα κύτταρα είναι ακτινοευαίσθητοι, ενώ ιστοί που 

αποτελούνται από μη διαιρούμενα κύτταρα είναι ακτινοάντοχοι. Έτσι σε 

εφαρμογή του νόμου αυτού στα θηλαστικά, το ήπαρ είχε καταταχθεί 

στους ακτινοάντοχους ιστούς, εφ’ όσον εμφανίζει μικρό αριθμό 

κυτταρικών διαιρέσεων και αποτελείται από διαφοροποιημένα κύτταρα. 

Γενικεύσεις σαν και αυτή οδήγησαν σε εσφαλμένα συμπεράσματα. 

Σήμερα είναι αποδεκτό ότι η ιδιότητα της ακτινοευαισθησίας   αφορά 

στην διαδικασία της διαίρεσης των κυττάρων και όχι στους διάφορους 

τύπους κυττάρων που αποτελούν τους ιστούς. Ο αναδιατυπωμένος πλέον 

νόμος αναφέρει ότι οι κυτταρικοί πληθυσμοί με τον μεγαλύτερο αριθμό 

κυτταρικών διαιρέσεων εμφανίζουν νωρίτερα τις επιδράσεις της 

ακτινοβολίας. Το δέρμα, το λεπτό έντερο και ο μυελός των οστών 

εμφανίζουν γρηγορότερα τις επιδράσεις της ακτινοβολίας, ο αγγειακός 

και ο συνδετικός ιστός είναι ενδιάμεσου επιπέδου ενώ ο νευρικός ιστός 

ανταποκρίνεται στην ακτινοβολία με καθυστέρηση. [8]. 

 

Πίνακας 3. Bertanaffy και συν.1962 [5] 



Απουσία μιτώσεων       Μικρός αριθμός μιτώσεων     Συχνές 

μιτώσεις 

Κ. νευρικό σύστημα     ΄Ηπαρ Θυρεοειδής                  Επιδερμίς 

Αισθητήρια όργανα       Αγγειακό ενδοθήλιο              Εντερικό 

επιθήλιο 

Μυελός επινεφριδίων    Συνδετικός ιστός                   Μυελός των 

οστών 

                                                                                   Γονάδες      

 

Ως παράδειγμα αναφέρεται η επίδραση που έχει στο δέρμα η 

ακτινοβόλησή του με 800 cGy. Μετά την πάροδο 2 ημερών θα 

εμφανισθεί προσωρινή ερυθρότητα του δέρματος με θρόμβωση των 

αιμοφόρων αγγείων και οίδημα του υποδορίου ιστού. Η αρχική αυτή 

ερυθρότητα διαρκεί 10 ημέρες. Η κύρια αντίδραση του δέρματος, με 

μορφή ερυθήματος και αυτή, θα διαρκέσει 20-30 ημέρες. Στην 

κατάσταση αυτή εμπλέκονται  οι βαθύτερες στιβάδες και αιμοφόρα 

αγγεία του δέρματος. Με την ανανέωση των κυττάρων του δέρματος το 

ερύθημα εξαφανίζεται. [32]. 

Σαν δεύτερο παράδειγμα αναφέρεται η επίδραση της ακτινοβολίας 

στον μυελό των οστών μετά την ολόσωμη ακτινοβόληση επίμυος με 

δόση 500 cGy. Την δεύτερη μετά την ακτινοβόληση ημέρα εμφανίζεται 

πτώση του αριθμού των λεμφοκυττάρων στο 2%, την τέταρτη ημέρα ο 

 



 

αριθμός των πολυμορφοπύρηνων στο 10%, την δωδέκατη ημέρα ο 

αριθμός των αιμοπεταλίων στο 25% και των ερυθροκυττάρων στο 70% 

[5]. 

 Οι άμεσες επιδράσεις της ακτινοβολίας σε ζώντες ιστούς 

αυτοπεριορίζονται και διορθώνονται εντός 6 εβδομάδων. Οι όψιμες 

επιδράσεις εμφανίζονται όχι νωρίτερα από τους τρεις μήνες και μετά την 

πάροδο 8-10 ετών στις περιπτώσεις εμφάνισης λευχαιμίας ή καρκίνου. Οι 

όψιμες αυτές επιδράσεις αποτελούν την εκδήλωση προοδευτικών 

εκφυλιστικών διεργασιών οφειλομένων στην ακτινοβολία, η  επίπτωσή 

τους δε αυξάνεται προοδευτικά με την πάροδο του χρόνου έως έναν 

μέγιστο βαθμό και στην συνέχεια ελαττώνεται. [45].  

 



Πίνακας 4 . Ακτινοευαισθησία διαφόρων ιστών και οργάνων. 

Ιστός ή όργανο                                                   Ακτινοευαισθησία 

Δέρμα και επιθήλια του γαστρ/κού 

και ουροποιητικού συστήματος                         Πολύ υψηλή 

Λεμφοποιητικά όργανα  

και μυελός των οστών                                        Πολύ υψηλή 

Φακός οφθαλμού                                                Πολύ υψηλή                   

Αναπτυσσόμενοι χόνδροι  

και οστά                                                              Υψηλή 

Νεφροί, πνεύμονες, πάγκρεας,  

θυρεοειδής, υπόφυση, επινεφρίδια                       Μέτρια 

Μυς, εγκέφαλος,  

νωτιαίος μυελός                                                   Χαμηλή 

 



 

2.8 Ψηφιακή ακτινογραφία 

Οι μέθοδοι της Ψηφιακής Ιατρικής Απεικόνισης χωρίζονται σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με το είδος της χρησιμοποιούμενης 

ακτινοβολίας, ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες.  

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν η Υπολογιστική Τομογραφία, η 

Πυρηνική Ιατρική και η Ψηφιακή Ακτινογραφία. 

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν η Υπερηχογραφική Απεικόνιση και η 

απεικόνιση με Μαγνητικό Συντονισμό. 

Σαν ψηφιακή Ακτινογραφία εννοούμε την ψηφιακή παραγωγή 

ακτινολογικών εικόνων με δυνατότητα ψηφιακής επεξεργασίας, 

αποθήκευσης, ανάκλησης, καθώς και της διανομής εικόνων μέσω ειδικού 

δικτύου (PACS) [31]. 

Η ψηφιακή εικόνα παράγεται, είτε από την ψηφιοποίηση του 

οπτικοηλεκτρικού (Video) σήματος που προέρχεται από την έξοδο του 

συστήματος Ενισχυτού Εικόνας-Κυκλώματος TV, είτε σε απευθείας 

λήψεις, μέσω ειδικών κασετών αποθήκευσης φωσφόρου, οι οποίες 

οδηγούνται σε ειδικά συστήματα ανάγνωσης και ψηφιακής επεξεργασίας. 

Σύμφωνα με τους δύο αυτούς τρόπους παραγωγής ψηφιακών εικόνων, 

αναφερόμαστε σε δύο είδη ψηφιακής τεχνικής και αντιστοίχων 

συστημάτων. 



 

1. DFR - Digital Fluororadiography 

    2. DLR - Digital Luminescence Radiography 

Ο μηχανισμός ψηφιοποίησης ακτινοσκοπικής εικόνας από σύστημα 

Ενισχυτού Εικόνας-Κυκλώματος  TV (συστήματα DFR), είναι ήδη 

γνωστός από το 1980, όταν τα πρώτα κλινικά αποτελέσματα 

επεμβατικών πράξεων Ψηφιακής Αφαιρετικής Αγγειογραφίας 

παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Ακτινολογικής Εταιρείας 

Βόρειας Αμερικής (RSNA) στο Σικάγο [16,18]. 

Η ακτινοσκοπική εικόνα που παράγεται από τις ακτίνες Χ μετατρέπεται 

από τον ενισχυτή εικόνας σε φωτεινή ορατή εικόνα η οποία προβάλλεται 

στην οθόνη εισόδου της τηλεοπτικής κάμερας που είναι συνδεδεμένη εν 

σειρά. Η φωτεινότητα διορθώνεται από το διάφραγμα ίριδος που 

παρεμβάλλεται ανάμεσα στις δύο μονάδες. Στο σύστημα TV η εικόνα 

μετατρέπεται γραμμή προς γραμμή, σε μία σειρά ηλεκτρικών σημάτων 

(video signals) και απεικονίζονται στην οθόνη. To ψηφιακό σύστημα 

μετατρέπει αυτά τα σήματα σε ψηφιακή πληροφορία μέσω ενός 

μετατροπέα  αναλογικού προς ψηφιακό σήμα (Analog to Digital 

Converter, ADC ). [16,18]. 

Το αποτέλεσμα αυτής της μετατροπής είναι η ψηφιακή ακτινολογική 

εικόνα η οποία αποθηκεύεται στη μνήμη, επεξεργάζεται αυτόματα 

σύμφωνα με τις εντολές που έχουν δοθεί και αποστέλλεται αμέσως, σε 



 

πραγματικό χρόνο, στο Monitor για παρουσίαση σαν αναλογική εικόνα, 

αφού πρώτα υποστεί την αντίστροφη μετατροπή (DAC). Η εικόνα μπορεί 

επίσης να αρχειοθετηθεί η να εκτυπωθεί. 

Η ψηφιακή ακτινολογική εικόνα αποτελείται από τα επί μέρους “σημεία 

εικόνας”, τα αποκαλούμενα pixels. Κάθε pixel αντιπροσωπεύει μία τιμή 

της κλίμακας του γκρίζου, η οποία με την σειρά της αντιστοιχεί με την 

φωτεινή ένταση αυτού του σημείου. 

Ο αριθμός των pixels ανά εικόνα καθώς και ο μέγιστος αριθμός 

αποχρώσεων της κλίμακας του γκρίζου ανά στοιχείο εικόνας, αποτελούν 

παραμέτρους που προσδιορίζουν την ποιοτική απόδοση του ψηφιακού 

συστήματος. Μεγαλύτερος αριθμός pixels συνεπάγεται μεγαλύτερη 

χωρική ευκρίνεια ενώ μεγαλύτερο εύρος της κλίμακας του γκρι ανά 

στοιχείο εικόνας συνοδεύεται από μεγαλύτερη ευκρίνεια αντιθέσεως. Ο 

αριθμός των pixels προσδιορίζεται από το μέγεθος της ψηφιακής μήτρας 

(KxK) και ο αριθμός των αποχρώσεων του γκρίζου από το βάθος της 

μήτρας, το οποίο εξαρτάται από τον αριθμό των  bits του ψηφιακού 

μετατροπέα  (8 bits = 28 = 256 Gray levels). 

Τα πλεονεκτήματα τα οποία προσέφερε η απεικόνιση DFR στην κλινική 

πράξη σε σχέση με την κλασική ακτινοσκόπηση [31] είναι : 

Α. Η απομνημόνευση σειράς εικόνων και η δυνατότητα δυναμικής 

επανάληψης (Cine Loop). 



 

Β. Μείωση του χρόνου έκθεσης στην ακτινοβολία 

Γ. Ψηφιακή αφαίρεση εικόνων  (DSA) 

Δ. Επεξεργασία εικόνας με:   

1.  Επιτονισμό σκιαγραφικής αντίθεσης (κοντράστ) 

2.Τεχνική παραθύρου (windowing) 

3.  Αυξομείωση της κλίμακας του γκρίζου 

4. Μεγέθυνση (Zoom) 

Λόγω της ψηφιακής μορφής των στοιχείων που τις συνθέτουν, οι εικόνες 

μπορούν να επεξεργάζονται, να αρχειοθετούνται και να μεταφέρονται, 

μέσω δικτύου, χωρίς την παραμικρή απώλεια της ποιότητάς τους. Οι 

κανόνες για υψηλή ποιότητα εικόνας που ισχύουν για τις συμβατικές 

ακτινογραφικές τεχνικές, εφαρμόζονται και στην ψηφιακή απεικόνιση, 

όπως, κατάλληλα διαφράγματα και φίλτρα, σωστή τοποθέτηση του 

ασθενούς κλπ. [46]. 



Σχήμα 3. Διάταξη ψηφιακού ακτινοσκοπικού συστήματος. 
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2.9 Δημοσιευμένη εμπειρία μελέτης της ΚΟΠ με ψηφιακές ή μη 

ακτινοσκοπικές τεχνικές που συνδυάζονται με ελάττωση της 

ακτινοβόλησης. 

 

Η εφαρμογή ακτινολογικών τεχνικών στην διάγνωση παθολογικών 

καταστάσεων σε ασθενείς παιδικής ηλικίας έχει σαν μόνιμο στόχο, τον 

συνδυασμό της άντλησης διαγνωστικών πληροφοριών, με την μικρότερη 

δυνατή έκθεση των μικρών ασθενών στην ιοντίζουσα ακτινοβολία.  

Σε πολλά κέντρα του εξωτερικού, σαν πρώτη διαγνωστική μέθοδος, για 

τον έλεγχο της κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης, χρησιμοποιείται η 

δια ραδιοϊσοτόπων ανιούσα κυστεοουρηθρογραφία  (radionuclide 

cystography). Η μέθοδος αυτή απαιτεί σημαντικά μικρότερες δόσεις 

ακτινοβολίας στο εξεταζόμενο παιδί, σε σύγκριση με τις ανάλογες 

ακτινολογικές τεχνικές [11,47]. Πάντως η ραδιοισοτοπική αυτή τεχνική 

υπόκειται σε περιορισμούς που σχετίζονται με την χαμηλή διακριτική 

ικανότητά της, με την μεγάλη πιθανότητα αποτυχίας της στην ανίχνευση 

παλινδρόμησης Ι βαθμού, καθώς και με την αποτυχία της να διακρίνει 

τους τέσσερις βαθμούς της παλινδρόμησης που σχετίζονται με την 

μορφολογία του πυελοκαλυκικού συστήματος [17,22,47].Ορισμένοι 

συγγραφείς προτείνουν ακτινοσκοπικές μεθόδους για την ανιούσα 

κυστεογραφία, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ελαττώσουν την 



 

ακτινοβόληση των ασθενών, με δεδομένο ότι οι ακτινοσκοπικές εικόνες 

δεν πάσχουν από τα παραπάνω μειονεκτήματα της ραδιοισοτοπικής  

μεθόδου [11,27,46]. Στην προσπάθειά τους αυτή χρησιμοποίησαν 

ψηφιακά ακτινοσκοπικά συστήματα, τα οποία έχουν την τάση να 

μειώνουν την δόση της ακτινοβολίας στον εξεταζόμενο, εφαρμόζοντας 

είτε ειδικά εξαρτήματα [11], είτε ειδικές τεχνικές [13,22]. Στην παρούσα 

μελέτη χρησιμοποιήθηκε ένα μη εξειδικευμένο ακτινοσκοπικό ψηφιακό 

μηχάνημα και η συνήθης ακτινοσκοπική τεχνική, με σκοπό την 

παραγωγή φωτογραφημένων ψηφιακών ακτινοσκοπικών εικόνων και την 

σύγκρισή τους με τις συνηθισμένες ακτινογραφίες, με βάση την 

διακριτική τους ικανότητα και την δόση ακτινοβολίας που δέχονται τα 

παιδιά. 

 

 



  

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

3.3 Συζήτηση 

Η ακτινολογική απεικόνιση του ουροποιητικού συστήματος θεωρείται 

υπεύθυνη για το 1/4 της έκθεσης στην ακτινοβολία, με γενετική σημασία, 

στην διάρκεια της παιδικής ηλικίας [41]. Αν και η ανιούσα 

κυστεοουρηθρογραφία είναι μία εξεταστική μέθοδος για τoν έλεγχο της 

κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης, η οποία εφαρμόζεται παγκοσμίως 

και απαιτεί σημαντική δόση ακτινοβολίας για τον εξεταζόμενο [10], η 

εστίαση επιστημονικών εργασιών στην ελάττωση της δόσης 

ακτινοβολίας κατά την ανιούσα κυστεογραφία εμφανίζεται μάλλον 

περιορισμένη. Υπάρχουν δύο, απ’ ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, 

επιστημονικές μελέτες οι οποίες εστιάστηκαν στην ελάττωση της δόσης 

ακτινοβολίας στην ανιούσα κυστεοουρηθρογραφία, χρησιμοποιώντας 

ψηφιακές ακτινοσκοπικές εικόνες [11,22]. Και στις δύο αυτές μελέτες 

δημοσιεύθηκαν μετρήσεις δόσεων ακτινοβολίας όχι επί ασθενών αλλά 

επί phantoms, ενώ μόνον στην πρώτη έγιναν συγκρίσεις των δόσεων 

ακτινοβολίας, μεταξύ ακτινογραφιών και ψηφιακών εικόνων, το 

αποτέλεσμα των οποίων ήταν ότι, η συνολική δόση ακτινοβολίας 

δέρματος των ψηφιακών εικόνων ανήλθε στο 44-46% της συνολικής 

δόσης δέρματος των ακτινογραφιών. Στην παρούσα μελέτη, οι 

ποσοστιαίες διαφορές των δόσεων ακτινοβολίας της οφειλόμενης στις 

τέσσερις ακτινογραφίες και των δόσεων ακτινοβολίας των οφειλόμενων 

στις ψηφιακές ακτινοσκοπικές εικόνες σχετίζονταν με την ηλικία και το 



 

βάρος σώματος και ανήλθαν στο 53,8%, 50,5% και 57,1% για τις ομάδες 

Α, Β και Γ αντιστοίχως. Η δική μας μελέτη επιβεβαιώνει σε πραγματικές 

συνθήκες εξέτασης επί ασθενών τα πειραματικά αποτελέσματα των 

Cleveland και συν., στο ότι η αντικατάσταση των κλασσικών 

ακτινογραφιών με ψηφιακές ακτινοσκοπικές εικόνες  έχει ως αποτέλεσμα  

την σημαντική ελάττωση της δόσης ακτινοβολίας στα παιδιά. 

Η αντικατάσταση των ακτινογραφιών με ψηφιακές εικόνες απαιτεί την 

δυνατότητα άντλησης επαρκών διαγνωστικών πληροφοριών από τις 

ψηφιακές εικόνες. Οι φωτογραφημένες ψηφιακές εικόνες αποδείχθηκαν 

ίσης διαγνωστικής αξίας με τις ακτινογραφίες για τον αποκλεισμό ή την 

διάγνωση και σταδιοποίηση της κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης στο 

94,7% των 114 εξετασθέντων ουρητήρων. Η βαρύτητα της 

κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης, με τις φωτογραφημένες ψηφιακές 

εικόνες, υποεκτιμήθηκε σε τέσσερις και υπερεκτιμήθηκε σε δύο 

περιπτώσεις. Στις δύο μόνο από αυτές τις περιπτώσεις, εάν οι αποφάσεις 

για την θεραπεία τους βασιζόταν μόνον στις ψηφιακές εικόνες, θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν τον χειρισμό των ασθενών. Ο Kleinman και 

συν. επίσης, βρήκε πολύ καλή αντιστοιχία, μεταξύ ψηφιακών εικόνων 

και ακτινογραφιών, σε 24 από τα 25 παιδιά που υπέστησαν την πρώτη 

τους απεικονιστική μελέτη για τον έλεγχο λοίμωξης του ουροποιητικού. 

Στην ίδια μελέτη σημειώθηκε πάντως, ότι οι ψηφιακές εικόνες δεν 



 

ανέδειξαν επαρκώς την ανατομική των καλύκων ώστε να επιτρέψουν την 

διαφοροποίηση του ΙΙ από το ΙΙΙ βαθμό της παλινδρόμησης. Τα δικά μας 

αποτελέσματα δεν υποστηρίζουν αυτό το συμπέρασμα. Στους 16 από 

τους 18 ουρητήρες με ΙΙ και ΙΙΙ βαθμού παλινδρόμηση, οι ψηφιακές 

εικόνες βρέθηκαν να συμφωνούν με τις ακτινογραφίες στην διάκριση του 

ΙΙ από τον ΙΙΙ βαθμό παλινδρόμησης. Ο Cleveland και συν. δεν 

ανακοίνωσαν στην μελέτη τους αποτελέσματα σχετικά με συγκρίσεις 

μεταξύ ψηφιακών και ακτινογραφικών εικόνων. Οι συγγραφείς πάντως 

ισχυρίστηκαν πως δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στην διακριτική 

ικανότητα των δύο απεικονίσεων, ψηφιακής και ακτινογραφικής, για την 

παρατήρηση της κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα 

της δικιάς μας μελέτης συμφωνούν με τον ισχυρισμό αυτόν. Η ποιότητα 

της απεικόνισης των ψηφιακών εικόνων ήταν κατώτερη αυτής των 

ακτινογραφιών, ειδικά στην καταγραφή λεπτομερειών των οστών  και 

μαλακών μορίων. Αντιθέτως, οι ψηφιακές ακτινοσκοπικές εικόνες ήταν 

διαγνωστικές σε όλες τις περιπτώσεις, αναδεικνύοντας με επάρκεια το 

σκιαγραφημένο ουροποιητικό σύστημα. 

Δύο ερωτήματα τίθενται στον κλινικό ιατρό όταν παρουσιάζεται ένα 

παιδί με φλεγμονή του ουροποιητικού. 

1.  Εάν υπάρχει ανατομική ανωμαλία στο ουροποιητικό του σύστημα που 

προδιαθέτει τον οργανισμό του σε φλεγμονή και θα δυσκολέψει την 



 

θεραπευτική του αντιμετώπιση όπως απόφραξη, παραουρητηρικό 

εκκόλπωμα, λίθοι ή κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση. 

2.  Εάν το ουροποιητικό σύστημα έχει υποστεί βλάβη από τους 

προαναφερθέντες παράγοντες ή από παλιότερες φλεγμονές. 

Για να απαντηθούν τα δύο αυτά ερωτήματα απαιτούνται τουλάχιστον δύο 

απεικονιστικές μελέτες, η ανιούσα απεκκριτική κυστεογραφία και μελέτη 

του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος. Η προσέγγιση αυτή είναι 

απαραίτητη για να αποκλειστεί η ύπαρξη πρωτοπαθούς ή δευτεροπαθούς 

κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης, εκκόλπωμα της ουροδόχου κύστης, 

πυελοουρητηρική ή ουρητηροκυστική απόφραξη, βαλβίδα πρόσθιας ή 

οπίσθιας ουρήθρας, ουρητηροκήλη ή ουρητηρική εκτοπία. Η ανιούσα 

απεκκριτική κυστεογραφία παραμένει η μέθοδος επιλογής για την μελέτη 

της ουρήθρας, για την ανεύρεση και σταδιοποίηση της 

κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης και για να διευκρινίσει τα αίτια της 

δευτεροπαθούς παλινδρόμησης [22].  

Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης μαρτυρούν το όφελος της 

αντικατάστασης των κλασσικών ακτινογραφιών με φωτογραφημένες 

ψηφιακές ακτινοσκοπικές εικόνες, στην βάση της ελάττωσης της δόσης 

ακτινοβολίας. Οι ψηφιακές εικόνες φαίνονται χρήσιμες στον έλεγχο της 

παλινδρόμησης και στην εκτίμηση του βαθμού αυτής. Με βάση τα 

αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δεν μπορεί να συσταθεί ο πλήρης 



 

αποκλεισμός των ακτινογραφιών, ιδίως στην περίπτωση όπου 

ακτινοσκοπικά διαπιστώνεται ΚΟΠ μεγαλύτερη του Ι βαθμού. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις η εξέταση θα μπορούσε να συμπληρώνεται με δύο 

ακτινογραφικές λήψεις, μία με γεμάτη ουροδόχο κύστη και μία στην 

τελευταία φάση της ούρησης. Η ψηφιακή τεχνική μπορεί όμως με 

ασφάλεια να χρησιμοποιηθεί ως η μόνη μέθοδος εξέτασης για τον 

αποκλεισμό ΚΟΠ ή για την παρακολούθηση γνωστής ΚΟΠ. Τέλος οι 

δόσεις ακτινοβολίας, αν και χαμηλότερες με την χρήση των ψηφιακών 

εικόνων, απέχουν πολύ από εκείνες της ραδιοισοτοπικής κυστεογραφίας, 

γι’ αυτό και δεν συνιστώνται για τον screening έλεγχο πληθυσμιακών 

ομάδων όπως των αδελφών ή παιδιών ασθενών με γνωστή ΚΟΠ.  

Μελλοντικά, τόσο η βελτίωση των ψηφιακών εικόνων ( ανάλυση της 

ψηφιακής εικόνας σε μήτρα 1024 Χ 1024 pixels και βάθος 8 bits ), όσο 

και η χρησιμοποίηση εξειδικευμένων ακτινοσκοπικών διατάξεων ( low 

dose fluoroscopy, pulsed fluoroscopy ) προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις 

των παιδιατρικών ακτινολογικών εξετάσεων, κατά πάσα πιθανότητα θα 

επιτρέψουν την βελτίωση της ποιότητας εικόνας και την περαιτέρω 

ελάττωση της δόσεως. Είναι πολύ πιθανό την επόμενη δεκαετία η 

ψηφιακή κυστεοουρηθρογραφία να αντικαταστήσει αφ’ ενός την 

κλασσική ανιούσα κυστεοουρηθρογραφία παρέχοντας ισοδύναμες 

ποιοτικά εικόνες, και αφ’ ετέρου την ραδιοισοτοπική κυστεογραφία, 



 

ελαττώνοντας στο ελάχιστο την δόση ακτινοβολίας, την οποία δέχονται 

τα παιδιά. 

Το Αμερικανικό Ακτινολογικό Κολλέγιο έχει εφαρμόσει ένα πρότυπο 

λήψης - μετάδοσης - αρχειοθέτησης και παρουσίασης των ακτινολογικών 

εικόνων που το αποκαλεί DICOM ( digital imaging and communication 

in medicin ) [24]. Το πρότυπο αυτό έχει διευκολύνει την πρόοδο και την 

εξάπλωση της τηλε-ακτινολογίας. Καθώς τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα των 

ΗΠΑ επενδύουν στην λήψη ακτινολογικών εικόνων χωρίς ακτινογραφικό 

φιλμ και προτρέπουν τους Ιατρούς στην ανάγνωση των ιατρικών εικόνων 

από monitors ( soft copy interpretation ), ο τομέας της Ακτινολογίας 

εξελίσσεται ταχύτατα σε ψηφιακή επιχείρηση [24]. 

Στο πεδίο της Ακτινολογίας    χρησιμοποιούνται τέσσερις μέθοδοι 

απεικόνισης. Η Συμβατική ακτινογραφία, η Υπολογιστική τομογραφία, ο 

Μαγνητικός συντονισμός και η Υπερηχοτομογραφία. Οι τρεις τελευταίες 

μέθοδοι παράγουν ψηφιακές εικόνες τις οποίες ο εξεταστής ιατρός 

μπορεί να τις βελτιστοποιήσει αυξάνοντας την διαγνωστική τους αξία και 

ακρίβεια. Τα ψηφιακά συστήματα μπορούν να συνδεθούν άμεσα με 

συστήματα DICOM. Με την σύνδεσή τους αυτή οι παραγόμενες 

ψηφιακές εικόνες μπορούν να αρχειοθετηθούν σε οπτικούς δίσκους και 

να μεταφερθούν μέσω τηλεφωνικών δικτύων σε monitors εγκατεστημένα 



 

σε σημεία απομακρυσμένα από το τόπο παραγωγής τους όπως οι κλινικές 

του Νοσοκομείου ακόμα και σε άλλα Νοσοκομεία. 

Η μοναδική απεικονιστική μέθοδος  που δεν έχει ενταχθεί ακόμη 

πλήρως στην ψηφιακή οικογένεια είναι η συμβατική ακτινογραφία. Η 

αποτελεσματική ψηφιοποίησή της θα της προσδώσει τις ιδιότητες των 

υπολοίπων απεικονιστικών μεθόδων και θα συμβάλλει στην πρόοδο της 

Ακτινολογίας και στην ασφαλέστερη, από την άποψη της ακτινοβολίας, 

αντιμετώπιση των ασθενών ανεξαρτήτως ηλικίας.  
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	Στο πεδίο της Ακτινολογίας    χρησιμοποιούνται τέσσερις μέθοδοι απεικόνισης. Η Συμβατική ακτινογραφία, η Υπολογιστική τομογραφία, ο Μαγνητικός συντονισμός και η Υπερηχοτομογραφία. Οι τρεις τελευταίες μέθοδοι παράγουν ψηφιακές εικόνες τις οποίες ο εξεταστής ιατρός μπορεί να τις βελτιστοποιήσει αυξάνοντας την διαγνωστική τους αξία και ακρίβεια. Τα ψηφιακά συστήματα μπορούν να συνδεθούν άμεσα με συστήματα DICOM. Με την σύνδεσή τους αυτή οι παραγόμενες ψηφιακές εικόνες μπορούν να αρχειοθετηθούν σε οπτικούς δίσκους και να μεταφερθούν μέσω τηλεφωνικών δικτύων σε monitors εγκατεστημένα σε σημεία απομακρυσμένα από το τόπο παραγωγής τους όπως οι κλινικές του Νοσοκομείου ακόμα και σε άλλα Νοσοκομεία. 
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