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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Εισαγωγή 

 

Ο καρκίνος αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες αιτίες θανάτου 

παγκοσµίως σήµερα. Στη χώρα µας είναι η δεύτερη, µετά τις παθήσεις του 

κυκλοφορικού, αιτία θανάτου σε όλες τις ηλικίες, ενώ σε ηλικίες κάτω των 65 

χρόνων είναι η πρώτη αιτία θανάτου (WHO, European communities, 1998). 

Η θεραπεία του καρκίνου συνίσταται σε αποµάκρυνση ή θανάτωση των 

καρκινικών κυττάρων και την αναστολή της ανάπτυξής τους. Οι βασικότερες 

µέθοδοι θεραπείας είναι: χειρουργική αφαίρεση του όγκου, χρήση φαρµάκων για 

τη θανάτωση και περιορισµό της ανάπτυξης του όγκου (χηµειοθεραπεία), χρήση 

του ίδιου του ανοσοποιητικού συστήµατος του οργανισµού (ανοσοθεραπεία) και 

η χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας (ακτινοθεραπεία). Οι µέθοδοι αυτές 

χρησιµοποιούνται αποκλειστικά ή και σε συνδυασµό. 

Σε µεγάλο ποσοστό των ασθενών που εµφανίζουν κάποια µορφή καρκίνου 

επιτυγχάνεται τοπικός έλεγχος της νόσου σε βάθος χρόνου µε την εφαρµογή 

ακτινοθεραπευτικής αγωγής. Εκτιµάται ότι εν γένει η τοπική αντιµετώπιση 

καρκινικών όγκων σε ασθενείς µε την εφαρµογή χειρουργικής επέµβασης ή/και 

ακτινοθεραπείας είναι επιτυχής σε ένα ποσοστό της τάξης του 40% (βλ. σχήµα 

1). Στο 15% δε όλων των µορφών καρκίνου η ακτινοθεραπεία αποτελεί την 

βασική µορφή θεραπείας, εν αντιθέσει µε την χηµειοθεραπεία για παράδειγµα, η 

οποία επιτυγχάνει θεραπεία σε ένα 2% όλων των περιπτώσεων, µε επέκταση της 

ζωής σε άλλο ένα 10%. Αυτό συµβαίνει διότι οι περιπτώσεις που η 

χηµειοθεραπεία αποδίδει είναι πολύ σπανιότερες.  

Συνολικά, 7 φορές περισσότεροι ασθενείς µε καρκίνο θεραπεύονται µε 

χρήση ακτινοθεραπείας σε σχέση µε αυτούς που θεραπεύονται µε χρήση 

χηµειοθεραπείας. Είναι λοιπόν προφανής η µεγάλη σηµασία της ακτινοθεραπείας 

ως θεραπευτικού παράγοντα ευρείας απήχησης. 
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Σχήµα 1.1: Ποσοστά εφαρµογής µεθόδων αντιµετώπισης καρκινικών όγκων 

 

 

Κάθε ζωντανό κύτταρο µπορεί να θανατωθεί µε ιοντίζουσα ακτινοβολία, 

αλλά η απαιτούµενη δόση για να επιτευχθεί αυτό διαφέρει ανάλογα µε την 

ακτινοευαισθησία καθενός. Το βασικό πρόβληµα στην εφαρµογή της 

ακτινοθεραπείας είναι πως δεν ακτινοβολούµε τα καρκινικά κύτταρα 

αποµονωµένα. Οι όγκοι συνήθως βρίσκονται στην επιφάνεια ή εντός ενός ιστού, 

η λειτουργικότητα του οποίου πρέπει να διατηρηθεί, ενώ παράλληλα η 

ακτινοβολία διέρχεται διαµέσου και άλλων υγιών ιστών, στους οποίους θέλουµε 

να αποφύγουµε τις όποιες ακτινοπροκλητές βλάβες.  
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1.1 Ακτινοθεραπεία 

 

Η ακτινοθεραπεία είναι, µετά τις χειρουργικές επεµβάσεις, η περισσότερο 

χρησιµοποιούµενη µέθοδος αντιµετώπισης (θεραπείας) καρκίνου και παρουσιάζει 

τη µεγαλύτερη επιτυχία. Εφαρµόζεται σε περισσότερο από το 50% των 

πασχόντων από καρκίνο σήµερα, καθώς και σε πολλές περιπτώσεις καλοηθών 

όγκων οι οποίοι είτε δεν µπορεί να χειρουργηθούν, είτε η χειρουργική τους 

αφαίρεση εγκυµονεί πολλούς κινδύνους. Τέλος βρίσκει εφαρµογή και σε πολλές 

άλλες περιπτώσεις όπου απαιτείται τοπική θανάτωση κυττάρων ή έλεγχος της 

ανάπτυξής τους, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση ακτινοβόλησης αρτηριών 

για αποφυγή επαναστένωσής τους ύστερα από απόφραξή τους. 

Η ακτινοθεραπεία αποσκοπεί στην εναπόθεση, µε τη χρήση δέσµης 

ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας (σωµατιδιακής ή ηλεκτροµαγνητικής), της 

µέγιστης δυνατής δόσης στον όγκο-στόχο ώστε να υπάρξει αναστολή της 

ανάπτυξης του όγκου και της περαιτέρω διαίρεσης των κυττάρων και εντέλει 

πλήρης καταστροφή τους. Οι όγκοι που στοχεύουµε (καρκινικοί ή και καλοήθεις) 

όµως γειτνιάζουν συνήθως µε υγιείς ιστούς τους οποίους θέλουµε να 

προστατεύσουµε, ιδιαιτέρως δε όσους από αυτούς είναι και ακτινοευαίσθητοι, 

όπως για παράδειγµα τα µάτια, το οπτικό νεύρο και το εγκεφαλικό στέλεχος, η 

σπονδυλική στήλη, τα έντερα και οι πνεύµονες.  

Το γεγονός αυτό λοιπόν από µόνο του δηµιουργεί µία αρκετά περίπλοκη 

κατάσταση όπου αφενός απαιτείται µεγιστοποίηση της εναποτιθέµενης δόσης σε 

µία περιοχή-στόχο στο σώµα του ασθενούς, αφετέρου δε ελαχιστοποίηση της 

δόσης σε γειτονικές δοµές, έτσι ώστε η πιθανότητα κλινικά σηµαντικής βλάβης, 

λόγω θανάτωσης κυττάρων υγιούς ιστού σε αυτές, να διατηρηθεί σε αποδεκτό 

επίπεδο. 

Η θανάτωση κυττάρων µε τη χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας είναι 

στοχαστικό φαινόµενο όσον αφορά ένα κύτταρο. ∆εν είναι δηλαδή εκ των 

προτέρων γνωστή και προκαθορισµένη η δόση η οποία µπορεί να οδηγήσει σε 
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θανάτωση ενός κυττάρου. Σε µεγάλους πληθυσµούς κυττάρων όµως, σε ιστούς ή 

όργανα δηλαδή, το φαινόµενο γίνεται ντετερµινιστικό. Υπάρχει πλέον ένα 

κατώφλι δόσης, κάτω από το οποίο κανένα κλινικό αποτέλεσµα δεν παρατηρείται 

και ένα άλλο πάνω από το οποίο έχουµε αποτέλεσµα σε όλο τον πληθυσµό των 

κυττάρων. Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν οι λεγόµενες καµπύλες επιβίωσης 

κυττάρων, οι οποίες απεικονίζουν το ποσοστό θανάτωσης κυττάρων ενός 

πληθυσµού σε σχέση µε την εναποτιθέµενη δόση ακτινοβολίας, ουσιαστικά 

δηλαδή την ακτινοευαισθησία ενός ιστού.  

 

Σχήµα 1.2: Πιθανότητα θανάτωσης κυττάρων (ποσοστό θανάτωσης πληθυσµού) σε συνάρτηση  

                  µε την εναποτιθέµενη δόση. Η απόσταση των δύο καµπυλών καθώς και η δόση που  

                      θα αποδοθεί σε έναν ιστό καθορίζουν την πιθανότητα ίασης (cure probability, Tumor  

                      Control Probability, TCP, Normal Tissue Complication Probability, NTCP) 

 

Οι καµπύλες αυτές παρουσιάζουν βασικούς ραδιοβιολογικούς κανόνες 

στους οποίους στηρίζεται η ακτινοθεραπεία. Εάν επιτύχουµε κατά την 

ακτινοβόληση ενός ιστού ελάττωση της δόσης σε υγιείς παρακείµενους ιστούς, 

τότε η δόση στον όγκο-στόχο µπορεί να αυξηθεί. Μία αύξηση δε στη δόση του 
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όγκου – στόχου οδηγεί σε αύξηση της πιθανότητας τοπικού ελέγχου του όγκου 

(Tumor Control Probability, TCP, σχήµα 2) και άρα της εξέλιξης της νόσου. 

Επιπλέον δε µείωση της δόσης σε υγιείς ιστούς έχει σα συνέπεια µείωση των 

επιπλοκών (Normal Tissue Complication Probability, NTCP, σχήµα 2). Συνολικά δε 

αύξηση της πιθανότητας τοπικού ελέγχου του όγκου µε ταυτόχρονη µείωση των 

όποιων επιπλοκών στους υγιείς ιστούς σηµαίνει µεγαλύτερη πιθανότητα ίασης για 

τον ασθενή (cure probability, σχήµα 2). 

Στις συµβατικές µεθόδους ακτινοθεραπείας, η συνηθέστερη τεχνική για 

προστασία των υγιών ιστών που βρίσκονται σε επαφή ή γειτονία µε τον όγκο-

στόχο και ταυτόχρονης αύξησης της δόσης στο στόχο είναι η κλασµατοποίηση 

της δόσης. Με την τεχνική αυτή αυξάνεται η συνολικά εναποτιθέµενη δόση αλλά 

διαµοιράζεται σε ένα αριθµό συνεδριών (~30). Έτσι ενώ στους υγιείς ιστούς 

δίνεται η δυνατότητα να υπερκαλύψουν τις όποιες ακτινοπροκλητές βλάβες 

ανάµεσα σε δύο συνεδρίες, η συνολικά µεγαλύτερη εναποτιθέµενη δόση οδηγεί 

σε καλύτερο τοπικό έλεγχο της νόσου. 

Σε πολλές σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας για την προστασία των 

υγιών ιστών εφαρµόζεται, αντί για την κλασµατοποίηση, η χρήση πολύ στενών 

πεδίων, µε οξέα, απότοµα άκρα και όσο το δυνατόν καλύτερη «συµµόρφωση» 

(εξού και σύµµορφη ακτινοθεραπεία) του συνολικού πεδίου ακτινοβολίας µε το 

περίγραµµα του όγκου στόχου. Τα πεδία αυτά παρουσιάζουν υψηλότατες 

βαθµίδες δόσης στα άκρα τους, οι οποίες µπορεί να φτάσουν και το 30% - 50% 

ανά mm (Mack et al. 2002a). 

 

 

 

 

 

 

 



Φιλµ ∆οσιµετρία Στενών Πεδίων Ακτινοχειρουργικής 
 

 

6 
 

1.2 Σύγχρονες τεχνικές σύµµορφης ακτινοθεραπείας 

 

Τη στιγµή της διάγνωσης, στο 60% περίπου των πασχόντων από καρκίνο 

έχουµε εντοπισµένη βλάβη, δηλαδή ο όγκος δεν διηθεί γειτονικούς ιστούς, οπότε 

δεν έχουµε ακόµη εµφάνιση περιπτώσεων µεταστάσεων. Αυτές οι περιπτώσεις 

θεωρούνται εν δυνάµει ιάσιµες. Εντούτοις, περίπου το ένα τρίτο από τους 

ασθενείς αυτούς δεν καταφέρνει να θεραπευτεί γιατί η θεραπεία αποτυγχάνει στο 

να ελέγξει την τοπική εξέλιξη της νόσου, την ανάπτυξη δηλαδή των καρκινικών 

κυττάρων (βλ. σχήµα 1). 

Τα τελευταία χρόνια νέες τεχνικές στην ακτινοθεραπεία έχουν έρθει στο 

προσκήνιο σε µια προσπάθεια να δώσουν απάντηση στο πρόβληµα αυτό. Οι 

τεχνικές τρισδιάστατης σύµµορφης ακτινοθεραπείας (3D conformal radiotherapy) 

χρησιµοποιούνται ακριβώς για να καταφέρουµε να ελέγξουµε την ανάπτυξη της 

νόσου σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι τεχνικές αυτές συνίστανται σε όσο το δυνατόν 

καλύτερη σύµπτωση διαµορφωµένων πεδίων ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας µε 

τον όγκο στόχο. Μια προσπάθεια δηλαδή να έχουµε σε ένα όγκο, µε καλώς 

καθορισµένα όρια, εναπόθεση πολύ µεγάλης δόσης µε τη χρήση πεδίων 

κατάλληλα διαµορφωµένων ώστε το τελικό πεδίο να ταιριάζει όσο το δυνατόν 

είναι εφικτό µε το περίγραµµα του όγκου στόχου. Έτσι επιτυγχάνεται χαµηλή 

δόση εκτός του πολύ καλά διαµορφωµένου αυτού πεδίου, για την προστασία των 

παρακείµενων υγιών ιστών.  
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1.3 Πορεία Ακτινοθεραπείας 

 

Η πορεία µιας ακτινοθεραπευτικής αγωγής περιλαµβάνει τα βήµατα που 

φαίνονται στο παρακάτω σχήµα 3. 

 

               Σχήµα 1.3: Πορεία ακτινοθεραπευτικής αγωγής 

 

 

Ακινητοποίηση: προσπάθεια για ακριβή και επαναλήψιµη τοποθέτηση 

του ασθενούς κατά την διάγνωση και απεικόνιση του στόχου, αλλά και εν 

συνεχεία στη θεραπεία. Στις σύµµορφες τεχνικές µε στενά πεδία 

χρησιµοποιούνται και τεχνικές στερεοταξίας. 

  

Απεικόνιση: Η διάγνωση και η εν συνεχεία απεικόνιση των καρκινικών 

όγκων γίνεται µε τρισδιάστατες τεχνικές ως επί το πλείστον, ιδιαίτερα δε για την 

εφαρµογή τρισδιάστατων τεχνικών ακτινοθεραπείας. Συνήθως πρόκειται για 

αξονική τοµογραφία (CT), µαγνητική τοµογραφία (MRI) ή τοµογραφία εκποµπής 

ποζιτρονίων (PET).  

 

Εντοπισµός στόχου: Ο όγκος στόχος ανασκευάζεται σε τρεις διαστάσεις, 

αφού περιγραφεί – σχεδιαστεί στις τοµές όπου εµφανίζεται, έτσι ώστε να 

µπορέσουµε να έχουµε και σχεδιασµό θεραπείας σε τρεις διαστάσεις 
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Σχεδιασµός θεραπείας: Με τη βοήθεια του λογισµικού του 

προγράµµατος σχεδιασµού θεραπείας (Treatment Planning System TPS) 

καθορίζονται τα σηµεία εισόδου και τα χαρακτηριστικά των δεσµών για να 

έχουµε ένα τελικό πεδίο κατανοµής δόσης που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις µας 

όσον αφορά στο συνταίριασµά του µε τον όγκο στόχο και την προστασία 

παρακείµενων υγιών ακτινοευαίσθητων ιστών. Μπορεί δε να χωριστεί σε αδρές 

γραµµές σε:  

i) προσδιορισµό του όγκου στόχου και των ακτινοευαίσθητων υγιών 

ιστών,  

ii) προσοµοίωση της θεραπείας και  

iii) υπολογισµό των κατανοµών δόσης. 

 

Τοποθέτηση ασθενούς – Εντοπισµός όγκου-στόχου: Αποτελεί τον 

κρίκο που ενώνει το πλάνο θεραπείας που έχει προκύψει από το πρόγραµµα 

σχεδιασµού µε τη θεραπεία. Απαιτείται ακριβής και επαναλήψιµος τρόπος 

τοποθέτησης του ασθενούς, έτσι ώστε µε ικανοποιητική βεβαιότητα να έχουµε 

εναπόθεση της προϋπολογισθείσας δόσης, επακριβώς σε ποσότητα και ποιότητα, 

στον  όγκο-στόχο. Είναι δε και ο αδύναµος κρίκος στην όλη διαδικασία, διότι 

µπορεί να εισάγει µεγάλα σφάλµατα στη θεραπεία. Γι’αυτό και απαιτούνται πολύ 

ακριβείς µέθοδοι ποιοτικού ελέγχου και επαλήθευσης του πλάνου (ο τελευταίος 

κρίκος). Συνήθως σε σύµµορφες τεχνικές µε στενά πεδία χρησιµοποιούνται 

τεχνικές στερεοταξίας, µε χρήση πλαισίων ακινητοποίησης του ασθενούς, τα 

οποία στερεώνονται επάνω του και προσφέρουν ένα ακριβές σύστηµα αναφοράς 

κατά το σχεδιασµό και την θεραπεία. 

 

Θεραπεία: Οι τρισδιάστατες σύµµορφες τεχνικές ακτινοθεραπείας είναι οι 

πλέον σύγχρονες τεχνικές σήµερα. Συνήθως έχουµε χρήση γραµµικών 

επιταχυντών υψηλής ενέργειας, όπου µε τη χρήση κατάλληλων διαµορφωτών 

των πεδίων επιτυγχάνουµε τα κατάλληλα διαµορφωµένα τελικά πεδία. Τα 
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τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο οι κλασσικοί διαµορφωτές 

αντικαθίστανται από κατευθυντήρες πολλαπλών φύλλων (Multi Leaf Collimators, 

MLC). Με αυτούς προσφέρεται η δυνατότητα διαµόρφωσης εκτός από το 

περίγραµµα και της έντασης της δέσµης, οπότε έχουµε και τις τεχνικές 

διαµορφωµένης έντασης δέσµης (Intensity Modulated Radiation Therapy, IMRT). 

Τέλος έχουµε τις τεχνικές της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής µε γ-knife και 

Χ-knife, και της στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας µε Χ-knife. Το γ-knife 

χρησιµοποιεί πολλές στενές διαµορφωµένες δέσµες 60Co που συγκλίνουν σε ένα 

σηµείο, ενώ στο X-knife έχουµε επίσης στενά διαµορφωµένες δέσµες σε ένα 

επιταχυντή που µε στερεοτακτική ακρίβεια διαγράφουν τόξα που συγκλίνουν στο 

επιθυµητό σηµείο (ισόκεντρο). 

 

Ποιοτικός έλεγχος και επαλήθευση της θεραπείας: Το τελευταίο 

αλλά πολύ σηµαντικό στάδιο, το οποίο αποκτά την πλέον βαρύνουσα σηµασία 

στις σύγχρονες σύµµορφες τεχνικές στενών πεδίων, λόγω των υψηλότατων 

βαθµίδων δόσης, αλλά και του γεγονότος ότι προσπαθούµε να προσδώσουµε 

υψηλότατες δόσεις, µε γεωµετρική ακρίβεια στο χώρο κάτω του 1 mm, ακριβώς 

δίπλα σε υγιείς ιστούς. Η µε πολύ µεγάλη βεβαιότητα γνώση της δόσης 

ακτινοβολίας που εναποτίθεται στο στόχο, όπως επίσης και οι απαιτήσεις σε 

γεωµετρική ακρίβεια απαιτούν την εφαρµογή µεγάλης ακρίβειας τρισδιάστατων 

τεχνικών επιβεβαίωσης του πλάνου θεραπείας.  
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1.4 Ποιοτικός έλεγχος – επιβεβαίωση πλάνου θεραπείας σε τεχνικές  
           σύµµορφης ακτινοθεραπείας µε χρήση στενών πεδίων 

 

Τα συστήµατα που χρησιµοποιούν στενές δέσµες ακτινοβολίας στις 

σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας στηρίζονται στην µε πολύ µεγάλη ακρίβεια 

στο χώρο ακτινοβόληση του όγκου-στόχου. Αυτή προϋποθέτει πως τα 

συστήµατα αυτά παρουσιάζουν πολύ µικρές ανοχές. Η µεγάλη ακρίβεια στην 

εναπόθεση δόσης που επιδεικνύουν οι µονάδες αυτές υποδηλώνει και τη σηµασία 

ποιοτικού ελέγχου της διαδικασίας της ακτινοθεραπείας. 

Επιπλέον το γεγονός πως οι ασθενείς ακτινοβολούνται σε µία ή λίγες µόνο 

συνεδρίες, άρα και µε υψηλούς ρυθµούς δόσης, καθώς και το ότι τα πεδία µε τις 

µεγάλες βαθµίδες δόσης συνήθως απαιτείται να βρίσκονται κυριολεκτικά σε 

απόσταση αναπνοής από ευαίσθητες δοµές κάνει επιτακτικότερη την ανάγκη 

ύπαρξης προσεκτικών και έντονων ποιοτικών ελέγχων της όλης διαδικασίας 

καθώς και ενός συστήµατος επιβεβαίωσης του σχεδιασθέντος πλάνου θεραπείας. 

Σφάλµατα λίγων mm, τα οποία συνήθως µπορεί να υπεισέλθουν στη συµβατική 

ακτινοθεραπεία, είναι απαράδεκτα σε αυτές τις µεθόδους, καθορίζουν δε τη 

διαφορά µεταξύ µιας καλώς εκτελεσµένης θεραπείας και µιας αποτυχηµένης. 

Ένα σύστηµα επιβεβαίωσης του πλάνου θεραπείας, ως µέρος ενός 

συνολικού προγράµµατος ποιοτικού ελέγχου, σε εφαρµογές ακτινοθεραπείας 

όπου έχουµε χρήση στενών πεδίων εµφανίζει πολλές δυσκολίες κατά την 

εφαρµογή του ακριβώς λόγω του µεγέθους των πεδίων αυτών, καθώς και των 

υψηλών βαθµίδων δόσης στα όριά τους. Απαιτούνται δοσίµετρα µε οριακά 

χαρακτηριστικά σε µέγεθος, χωρική διακριτική ικανότητα και ευαισθησία σε 

σχέση µε τα συνήθως χρησιµοποιούµενα στην κλινική πράξη. 

Ακριβώς λόγω αυτών των προβληµάτων, αλλά και της µεγάλης 

αναγκαιότητας δοσιµέτρησης στενών δεσµών, εµφανίζεται µεγάλο θεωρητικό 

ενδιαφέρον, ενώ έχει κατά καιρούς χρησιµοποιηθεί µια πλειάδα δοσιµετρικών 

συστηµάτων, µε σηµαντικότερα εκ των οποίων τα εξής: 
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 Σηµειακά δοσίµετρα: 

i) θάλαµοι ιονισµού 

ii) δοσίµετρα στερεάς κατάστασης όπως δίοδοι, δοσίµετρα 

θερµοφωταύγειας (TLD) και ανιχνευτές αδάµαντα. 

 ∆οσίµετρα δισδιάστατης απεικόνισης κατανοµών δόσης: φιλµ, 

συµβατικά και ραδιοχρωµικά 

 ∆οσίµετρα τρισδιάστατης απεικόνισης κατανοµής δόσης: δοσίµετρα 

gel πολυµερισµού µε απεικόνιση MRI. 
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2. Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία - Ακτινοχειρουργική 

 

Η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία βρίσκεται σε εξέχουσα θέση ανάµεσα 

στις σύγχρονες, τρισδιάστατες τεχνικές ακτινοθεραπείας, οι οποίες εφαρµόζονται 

στην κλινική πράξη σε παγκόσµιο επίπεδο. Βρίσκει εφαρµογή στην µη επεµβατική 

καταστροφή ενδοκρανιακών, κυρίως, στόχων (όγκων ή εστιακών βλαβών) 

σχετικά µικρών διαστάσεων, αν και στις µέρες µας έχει υπό προϋποθέσεις 

υιοθετηθεί και για την αντιµετώπιση όγκων εκτός κρανίου. Ο όρος στερεοταξία 

(προσανατολισµός στον χώρο), στο πλαίσιο της ακτινοθεραπείας αναφέρεται στη 

µέθοδο κατά την οποία ορίζεται µε τρόπο µονοσήµαντο και επαναλήψιµο η θέση 

στο χώρο ενός σηµείου του όγκου-στόχου. Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται µε τη 

βοήθεια άκαµπτου στερεοτακτικού πλαισίου, το οποίο προσαρµόζεται στην 

ανατοµική περιοχή ενδιαφέροντος του ασθενούς (π.χ. κρανίο) και προσδιορίζει 

µονοσήµαντα ένα εξωτερικό, τρισδιάστατο καρτεσιανό σύστηµα αναφοράς. Το 

πλαίσιο παραµένει στον ασθενή σε όλα τα βήµατα της ακτινοθεραπευτικής 

διαδικασίας: Από την συλλογή δεδοµένων για το σχεδιασµό της θεραπείας µέσω 

κάποιας απεικονιστικής µεθόδου (CT, MRI, CT-MRI fusion κ.α.) µέχρι την 

τοποθέτηση του ασθενούς στη θέση θεραπείας και την ακτινοβόληση. Με αυτόν 

τον τρόπο επιτυγχάνεται µε µεγάλη ακρίβεια, αφενός η σύµπτωση του σηµείου 

αναφοράς στον στόχο µε το ισόκεντρο της µονάδας ακτινοβόλησης, αφετέρου ο 

συντεταγµένος προσδιορισµός της χωρικής κατανοµής του όγκου-στόχου. 

Εποµένως, καθίσταται δυνατή η εναπόθεση υψηλής δόσης ακτινοβολίας στον 

όγκο-στόχο µε µεγάλη χωρική ακρίβεια, ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα 

ακτινοπροκλητής βλάβης στους περιβάλλοντες υγιείς ιστούς. Αυτό επιτυγχάνεται 

µε τη διαµόρφωση τρισδιάστατων πεδίων ακτινοβολίας, τα οποία 

χαρακτηρίζονται από υψηλές βαθµίδες δόσης στα άκρα τους ενώ η γεωµετρική 

τους µορφή στο χώρο βρίσκεται σε όσο το δυνατόν καλύτερη σύµπτωση µε το 

περίγραµµα του όγκου-στόχου. Έτσι, κατά τον σχεδιασµό της θεραπείας, 

ελαχιστοποιείται το (χωρικό) περιθώριο ασφαλείας (margin) γύρω από το GTV 
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(Gross Tumor Volume) ή το CTV (Clinical Target Volume) που χρησιµοποιείται για 

την οριοθέτηση του PTV (Planning Target Volume). Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί, 

ότι στις µέρες µας έχουν αναπτυχθεί πλήρως αυτοµατοποιηµένες τεχνικές 

στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας όπου τη θέση και τη λειτουργία του 

στερεοτακτικού πλαισίου αντικαθιστούν συστήµατα ψηφιακής απεικόνισης  τα 

οποία ελέγχουν σε πραγµατικό χρόνο τυχόν αποκλίσεις του ασθενούς από την 

σχεδιασµένη θέση θεραπείας. Τα συστήµατα αυτά συνήθως επικοινωνούν µε 

έναν κεντρικό υπολογιστή, ο οποίος ελέγχει τις κινήσεις του κρεβατιού ή ακόµα 

και της µονάδας ακτινοβόλησης (π.χ. µονάδες θεραπείας cyber knife) και εκτελεί 

τις απαραίτητες διορθώσεις διακόπτοντας προσωρινά την ακτινοβόληση. 

Η Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία σήµερα πραγµατοποιείται µε την βοήθεια 

τεχνολογικών κατασκευών όπως το Gamma Knife (γ-Knife), κατάλληλα 

τροποποιηµένους Γραµµικούς Επιταχυντές (π.χ. το X-Knife), το CyberKnife καθώς 

και Επιταχυντές βαρέων σωµατιδίων (πρωτονίων ή νετρονίων). Η θεραπεία 

χορηγείται είτε εφάπαξ (στερεοτακτική ακτινοχειρουργική) είτε σε µικρό αριθµό 

συνεδριών (στερεοτακτική κλασµατοποιηµένη ακτινοθεραπεία). Η βιολογική 

δράση της ακτινοχειρουργικής είναι ίδια µε κάθε άλλης µορφής ακτινοθεραπεία, 

αλλά µε το ραδιοβιολογικό αποτέλεσµα της εφάπαξ εναπόθεσης υψηλής δόσης. 

∆εν αφαιρεί το στόχο, αλλά καταστρέφει το DNA των κυττάρων του όγκου-

στόχου, τα οποία χάνουν την ικανότητα αναπαραγωγής, λύονται και 

αποµακρύνονται µε τη βοήθεια του αµυντικού συστήµατος. Παρόλα αυτά, 

επιστηµονικές µελέτες ενοχοποιούν την εφάπαξ χορήγηση υψηλών δόσεων 

ακτινοβολίας για την επαγωγή σηµαντικών παρενεργειών στους περιβάλλοντες 

υγιείς ιστούς. Η στερεοτακτική κλασµατοποιηµένη ακτινοθεραπεία συνδυάζει την 

υψηλή χωρική ακρίβεια στον προσδιορισµό του όγκου-στόχου και την εναπόθεση 

της δόσης, µε τα ραδιοβιολογικά οφέλη της κλασµατοποιηµένης ακτινοθεραπείας, 

όπου η χορήγηση της θεραπευτικής δόσης σε κλάσµατα επιτρέπει την 

αυτοεπιδιόρθωση των ακτινοπροκλητών βλαβών στο DNA των υγιών κυττάρων 

κατά το χρονικό µεσοδιάστηµα µεταξύ διαδοχικών συνεδριών. Μελέτες έδειξαν 
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Εικόνα 2.1: Ο Lars Leksell 

ότι χρονικά µεσοδιαστήµατα µεγαλύτερα των 6 ωρών µειώνουν σηµαντικά την 

πιθανότητα εµφάνισης παρενεργειών στους υγιείς ιστούς. 

 

2.1 Η µονάδα Gamma Knife 

 

Η παρούσα εργασία, αντλεί τα  δεδοµένα της από τον συνδυασµό της 

σχετικής δοσιµετρίας των πεδίων ακτινοβολίας της µονάδας Gamma Knife και της 

χρήσης  δοσιµέτρων δισδιάστατης απεικόνισης 

κατανοµών δόσης, των ραδιοχρωµικών φιλµ. Γι’ αυτό το 

λόγο, κρίνεται σκόπιµη µια σύντοµη περιγραφή των 

βασικών παραµέτρων µιας µονάδας θεραπείας γ-Knife. 

Ο πρώτος που συνδύασε σε κλινικό επίπεδο την 

στερεοταξία, η οποία έως τότε χρησιµοποιούταν ως 

τεχνική για τις ανάγκες της νευροχειρουργικής, µε την 

ακτινοθεραπεία, ήταν ο Σουηδός νευρολόγος Lars Leksell. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ‘50 είχε ξεκινήσει να χρησιµοποιεί συσκευές 

παραγωγής ακτίνων Χ µέσης ενέργειας για να καταστρέφει δυσλειτουργικές 

περιοχές στον εγκέφαλο. Το 1968, συνέχισε την εργασία του και έτσι προέκυψε η 

πρώτη εξειδικευµένη µονάδα ακτινοχειρουργικής το γ-knife, η οποία 

χρησιµοποιούσε πολλές, στενές δέσµες ακτίνων γ από πηγές Κοβαλτίου (60Co), οι 

οποίες ήταν και οι µόνες διαθέσιµες πηγές φωτονίων υψηλής ενέργειας στην 

εποχή του. Με λίγες µετατροπές η µονάδα αυτή χρησιµοποιείται έως σήµερα για 

επεµβάσεις Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής σε περισσότερα από 120 κέντρα 

διεθνώς. 
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Εικόνα 2.2: Leksell Gamma knife, Model C. Βασική µονάδα ακτινοβόλησης µε το κρεβάτι 

                                   θεραπείας, το κράνος κατευθυντήρων 4 mm και το στερεοτακτικό πλαίσιο  

                                   µε το αυτόµατο σύστηµα τοποθέτησης (APS) τοποθετηµένα στο σύστηµα  

                                   ανάρτησης. 

 

Μία µονάδα γ-knife (Leksell Gamma Knife, Elekta, Sweden) αποτελείται 

ουσιαστικά από τρία µέρη: 

i) Τη µονάδα ακτινοβόλησης µε τις πηγές Κοβαλτίου και το κρεβάτι 
θεραπείας 

ii) Το στερεοτακτικό εντοπιστικό πλαίσιο που δίνει ένα τρισδιάστατο 
κατρεσιανό σύστηµα συντεταγµένων 

iii)  Το σύστηµα σχεδιασµού θεραπείας GammaPlan® 
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2.1.1 Η µονάδα ακτινοβόλησης 

 

Οι σηµερινές µονάδες ακτινοβόλησης Gamma Knife χρησιµοποιούν διάταξη 

201 πηγών 60Co, οι οποίες είναι κατανεµηµένες στην επιφάνεια ηµισφαιρικού 

κελύφους (εικόνα 2.3), έτσι ώστε οι άξονες των δεσµών που εκπέµπουν να 

τέµνονται σε ένα σταθερό ισόκεντρο, το οποίο στην ορολογία του Gamma Knife 

  

Εικόνα 2.3: Αρχή λειτουργίας µονάδας γ-knife. 201 πηγές 60Co βρίσκονται διατεταγµένες µαζί µε τους 

διαµορφωτές τους σε επιφάνεια ηµισφαιρίου. Οι λεπτές, διαµορφωµένες δέσµες ακτινοβολίας γ συγκλίνουν 

σε ένα σηµείο (ισόκεντρο), όπου τοποθετείται ο όγκος-στόχος αποδίδοντας υψηλή δόση ακτινοβολίας σε 

αυτόν ενώ οι γύρω ιστοί δέχονται εξαιρετικά χαµηλότερες δόσεις, λόγω των πολλών διαφορετικών σηµείων 

εισόδου των δεσµών. 

 

καλείται Unit Center Point (UCP) και απέχει από κάθε πηγή απόσταση ίση µε 41,3 

cm. Όπως προκύπτει από τη γεωµετρία της διάταξης, το UCP αποτελεί κέντρο 

συµµετρίας του πεδίου ακτινοβολίας στο οποίο λόγω της επαλληλίας πολλών 

λεπτών («ασθενών») και καλά καθορισµένων δεσµών (µέσω του συστήµατος 

κατευθυντήρων που θα αναλυθεί στην συνέχεια) καθίσταται δυνατή η εναπόθεση 

υψηλής δόσης ακτινοβολίας στον όγκο-στόχο προστατεύοντας παράλληλα τους 

περιβάλλοντες υγιείς ιστούς από τους οποίους διέρχεται η δέσµη. 
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Οι πηγές 60Co βρίσκονται µαζί µε τους αρχικούς σταθερούς κατευθυντήρες 

δεσµών µέσα στην κυρίως µονάδα, η οποία έχει θωράκιση 40 cm χυτοσιδήρου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιστρεφόµενες θωρακισµένες πόρτες, επιτρέπουν στο κρεβάτι θεραπείας µε 

τον ασθενή να εισέλθει σε θέση θεραπείας. Στην εικόνα 2.4 φαίνεται οι τοµή µιας 

µονάδας ακτινοβόλησης µε το κρεβάτι σε θέση θεραπείας. 

Οι πηγές (εικόνα 2.5) αποτελούνται από 20 κυλινδρικές κάψουλες 60Co 

διαµέτρου 1 mm και ύψους 1 mm (συνολικό ύψος 20 mm), οι οποίες είναι 

«πακεταρισµένες» σε ένα τριπλό κυλινδρικό περίβληµα από ανοξείδωτο ατσάλι. 

Για την στερέωση τους χρησιµοποιούνται ειδικές θήκες από Αλουµίνιο. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.5: Το τριπλό περίβληµα και οι «φωλιές» των πηγών 60Co. 

Κράνος – 

κατευθυντήρας σε θέση
Θύρα 

Εικόνα 2.4: Τοµή µονάδας ακτινοβόλησης γ-knife µε τις θωρακισµένες θύρες ανοικτές και το κρεβάτι 

                        σε θέση θεραπείας. 
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Η διαµόρφωση των δεσµών γίνεται από δύο κατευθυντήρες, τον 

πρωτεύοντα και τον δευτερέυοντα (Εικόνα 2.6).  

 

 

Εικόνα 2.6: Τοµή πηγής 60Co µε το σταθερό και τον τελικό διαµορφωτή δέσµης. Η ονοµαστική 
                        διάσταση του κράνους κατευθυντήρων καθορίζεται από τη διάµετρο της δέσµης  
                        στο ισόκεντρο (UCP) της µονάδας. 

 
 

Ο πρώτος (primary collimator) είναι σταθερός, βρίσκεται στο εσωτερικό 

του µηχανήµατος και ξεκινάει αµέσως µετά τις πηγές. Η τελική διαµόρφωση της 

δέσµης γίνεται από τον δευτερεύοντα (αποσπώµενο) κατευθυντήρα. Πρόκειται 

για ένα κράνος που αποτελεί τµήµα ηµισφαιρίου, µέσα στο οποίο προορίζεται να 

τοποθετηθεί το κεφάλι του ασθενούς (Εικόνα 2.7). Στην πραγµατικότητα, το 

κράνος αποτελεί των φορέα των κατευθυντήρων της κάθε ξεχωριστής δέσµης, 

αλλά για λόγους ευκολίας οι όροι κράνος και κατευθυντήρας ή και κώνος (από το 

κωνικό σχήµα της δέσµης) θα χρησιµοποιούνται χωρίς διάκριση. Υπάρχουν  4 

τέτοια διαφορετικά κράνη, η γεωµετρική προβολή της κάθε οπής των οποίων στο 

επίπεδο του ισοκέντρου είναι κύκλος διαµέτρου αντίστοιχα 18mm, 14mm, 8mm 

και 4mm αντίστοιχα. Βέβαια, ο συνδυασµός της δοσιµετρικής παρασκιάς, η οποία 
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εφόσον µιλάµε για την µέση ενέργεια του 60Co – 1.25MeV – είναι µεγαλύτερη 

από την γεωµετρική παρασκιά και της υπέρθεσης της παρασκιάς 201 πηγών από 

διαφορετικές διευθύνσεις οδηγεί σε αύξηση του FWHM της κατανοµής δόσης στο 

επίπεδο του ισοκέντρου σε 24, 19, 11 και 6mm περίπου αντίστοιχα (Mack et al 

2002b).  

 

Εικόνα 2.7: Ο κατευθυντήρας των 4 mm 

 

2.1.2 Το στερεοτακτικό πλαίσιο 

 

Όπως προαναφέρθηκε, για της ανάγκες της στερεοτακτικής 

ακτινοχειρουργικής, είναι απαραίτητη η ύπαρξη αυστηρώς καθορισµένου 

τρισδιάστατου συστήµατος συντεταγµένων, σύµφωνα µε το οποίο οριοθετείται 

χωροταξικά τόσο ο όγκος-στόχος όσο και οι ακτινοευαίσθητοι περιβάλλοντες 

ιστοί (κρίσιµα όργανα) καθ’ όλη τη διάρκεια της ακτινοθεραπευτικής διαδικασίας. 

Σε µία µονάδα Gamma Knife το σύστηµα αναφοράς αυτό, το παρέχει ειδικά 

σχεδιασµένο πλαίσιο (εικόνα 2.8), το οποίο προσαρµόζεται στο κεφάλι του 

ασθενούς µε ακίδες που στερεώνονται στην επιφάνεια του κρανίου του. 
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                                 Εικόνα 2.8: Το στερεοτακτικό πλαίσιο Leksell. 

Κάθε σηµείο εντός του κρανίου είναι δυνατόν να οριστεί γεωµετρικώς σε 

ένα καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων που καθορίζει το πλαίσιο. Η αρχή του 

συστήµατος συντεταγµένων, που εν συνεχεία θα ταυτιστεί µε το ισόκεντρο 

ορίζεται σαν  (x,y,z)=(100,100,100), ώστε να αποφεύγονται οι αρνητικές τιµές 

για οποιοδήποτε σηµείο εντός του κρανίου. Καθώς ο ασθενής τοποθετείται 

ξαπλωµένος ανάσκελα µε το κεφάλι προς το εσωτερικό του µηχανήµατος, ο 

άξονας Χ έχει διεύθυνση από το αριστερό προς το δεξιό µέρος του ασθενή, ο 

άξονας Y από το πάτωµα προς τον ουρανό και ο άξονας Z από το κεφάλι προς τα 

πόδια ασθενούς (Σχήµα 2.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.9: Το Καρτεσιανό σύστηµα αναφοράς, όπως ορίζεται από το στερεοτακτικό πλαίσιο Leksell. 
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2.1.3 Σύστηµα σχεδιασµού θεραπείας 

 

Το σύστηµα σχεδιασµού θεραπείας GammaPlan της κατασκευάστριας 

εταιρείας Elekta προορίζεται αποκλειστικά για το Gamma Knife. Αυτό από την 

άλλη µεριά σηµαίνει ότι το Gamma Knife δεν είναι συµβατό µε κάποιο από τα 

άλλα εµπορικά διατιθέµενα συστήµατα σχεδιασµού θεραπείας. 

 Η ιδιαιτερότητα του συνδυασµού Gamma Knife – GammaPlan συνίσταται 

κυρίως στο γεγονός, ότι αντίθετα µε τη συνήθη πρακτική στα υπόλοιπα 

συστήµατα ακτινοθεραπείας (επιταχυντές, µονάδες 60Co, κλπ.) όπου το σύστηµα 

σχεδιασµού θεραπείας απαιτεί την είσοδο µιας σειράς πειραµατικών δεδοµένων 

από τη συγκεκριµένη µονάδα ακτινοβόλησης (PDD, off – axis profiles, κλπ.), το 

GammaPlan περιλαµβάνει εκ των προτέρων όλα τα απαραίτητα δεδοµένα, µε 

µόνη απαίτηση κατά τον έλεγχο αποδοχής την µη απόκλιση των πειραµατικών 

δεδοµένων από αυτά του GammaPlan πέρα από κάποια όρια ανοχής. Η επιλογή 

αυτή δικαιολογείται από δύο κυρίως απόψεις. Πρώτον, η µηχανική  

κατασκευαστική ακρίβεια είναι τέτοια, έτσι ώστε η κατασκευάστρια εταιρεία να 

εγγυάται την οµοιότητα των µονάδων Gamma Knife µεταξύ τους στο επίπεδο 

του 1mm. ∆εύτερον, όπως θα φανεί και παρακάτω, η µέτρηση των δοσιµετρικών 

χαρακτηριστικών, ιδιαίτερα στα µικρά πεδία όπως αυτό των 4mm, παρουσιάζει 

σηµαντικές δυσκολίες µε τα καθιερωµένα στην κλινική πράξη µετρητικά 

συστήµατα. ∆ηλαδή, θα υπήρχε πρόβληµα αξιοπιστίας των πειραµατικών 

δοσιµετρικών δεδοµένων. 

Η αδυναµία της παραπάνω προσέγγισης, είναι κατά τη γνώµη µας το 

γεγονός ότι, ακόµη κι αν δεχτούµε ότι η µηχανουργική κατασκευή είναι τέλεια, 

είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλιστεί ότι και οι 201 πηγές 60Co θα είναι 

πανοµοιότυπες µεταξύ τους και ότι κάθε φορά που πρέπει να αλλαχτούν θα 

τοποθετούνται ακριβώς στη σωστή θέση. 

Το GammaPlan® δίνει δυνατότητες συγχώνευσης-σύντηξης εικόνων 

διαφορετικών απεικονιστικών τεχνικών (CT, MRI και αγγειογραφία) και 
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τρισδιάστατης απεικόνισης επιφανειών και όγκων, όπως φαίνεται και στην εικόνα 

2.10. Ο σχεδιασµός γίνεται σε πραγµατικό χρόνο και χρησιµοποιούνται και 

ρουτίνες αυτόµατου σχεδιασµού. Η δε εναποτιθέµενη δόση υπολογίζεται σε 

τρισδιάστατη µορφή, λαµβάνοντας υπόψιν την συνεισφορά όλων των ενεργών  

δεσµών. 

Εικόνα 2.10: Σύστηµα σχεδιασµού θεραπείας GammaPlan 

 

Η διαδικασία σχεδιασµού θεραπείας µπορεί να χωριστεί στα εξής βήµατα: 

 

i) Υπολογισµός και κατασκευή µοντέλου του κεφαλιού του ασθενούς 

ii) Ορισµός του στερεοτακτικά καθορισµένου συστήµατος 

συντεταγµένων βάσει σηµαδιών στο πλαίσιο 
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iii) Ηµι-αυτόµατος κερµατισµός του στόχου 

iv) Επιλογή µεγέθους κατευθυντήρων και προσαρµογή του όγκου-

στόχου µε αυτόν που ακτινοβολείται 

v) Υπολογισµός δόσεων 

vi) Υπολογισµός των παραµέτρων θεραπείας. Μετατόπιση του 

στερεοτακτικού πλαισίου και πιθανή γωνία περιστροφής του 

vii)  Εκτύπωση των παραµέτρων 

Στο σχήµα 2.11 παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο, χρησιµοποιώντας το 

Gamma Plan, µπορεί να «καλυφθεί» ένας περίπλοκος όγκος – στόχος µε ένα 

συνδυασµό περίπου σφαιρικών κατανοµών δόσης από διαφορετικούς 

κατευθυντήρες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.11: Κάλυψη όγκου-στόχου µε «σφαιρικές» κατανοµές από διαφορετικού µεγέθους 
                         κατευθυντήρες 
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2.1.4 Ακρίβεια συστήµατος - Ποιοτικός έλεγχος 

 

Η χωρική ακρίβεια στην εναπόθεση της δόσης σε µια µονάδα 

στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής είναι εν γένει συνάρτηση 2 παραγόντων: α) 

της ακρίβειας εντοπισµού, απεικόνισης και τελικά σχεδιασµού του στόχου, η 

οποία έχει άµεση εξάρτηση από την χωρική διακριτική ικανότητα της µεθόδου 

απεικόνισης που χρησιµοποιείται για το σχεδιασµό της θεραπείας και β) της 

συνολικής µηχανικής ακρίβειας της µονάδας ακτινοβόλησης 

(συµπεριλαµβανοµένης αυτής του στερεοτακτικού πλαισίου) . 

Σύµφωνα µε την κατασκευάστρια εταιρεία του Gamma Knife (Elekta), το 

σηµείο τοµής στον χώρο των αξόνων των 201 δεσµών 60Co, συµπίπτει µε το 

ισόκεντρο (UCP) της µονάδας µε ακρίβεια κάτω από 0,5 mm. Όσον αφορά στην 

ακρίβεια της θέσης των κατευθυντήρων, η ευθυγράµµιση του κράνους των 

δευτερευόντων κατευθυντήρων µε το σύστηµα πηγές-πρωτεύοντες (σταθεροί) 

κατευθυντήρες, έχει απόκλιση 0,1 mm. Επιπλέον, η ακρίβεια προσδιορισµού 

θέσης στο εντοπιστικό πλαίσιο είναι 0,6 mm σε κάθε ένα από τους ορθογώνιους 

άξονες που αυτό ορίζει (Mack et al. 2003, 2002b, AAPM 1995). Συνολικά λοιπόν, 

η εταιρεία ισχυρίζεται µηχανική ακρίβεια της τάξης των 0,7 mm σε κάθε µονάδα 

γ-knife. 

Στη διαδικασία εντοπισµού του στόχου οι πιθανές ανακρίβειες είναι 

συνυφασµένες µε τη διακριτική ικανότητα του συστήµατος απεικόνισης και τη 

σχέση της µακροσκοπικής εικόνας µε τη µικροσκοπική εξάπλωση της νόσου. Η 

διακριτική ικανότητα µονάδας απεικόνισης µαγνητικού συντονισµού (MRI) µπορεί 

να είναι της τάξης του 1 mm (AAPM 1995). 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω µπορούµε να συνάγουµε, πως συνολικά 

έχουµε ακρίβεια της τάξης των 1,2 mm στον προσδιορισµό της θέσης του όγκου 

στόχου στο στερεοτακτικό σύστηµα αναφοράς της µονάδας ακτινοβόλησης, σε 

µια εφαρµογή στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής µε γ-knife. 
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Όσον αφορά στην ακρίβεια των δοσιµετρικών χαρακτηριστικών µιας 

µονάδας γ-knife, αυτή προσδιορίζεται καταρχάς κατά τη διαδικασία ελέγχων 

αποδοχής της µονάδας. Οι µετρήσεις αυτές αναφέρονται σε απόλυτη δοσιµετρία 

του µεγαλύτερου πεδίου των 18 mm. Για τα υπόλοιπα πεδία γίνεται σχετική 

δοσιµετρία, δηλαδή καθορίζονται οι αντίστοιχοι παράγοντες παροχής (output 

factors) οι οποίοι συσχετίζουν τη δόση σε αυτά τα πεδία σε σχέση µε το πεδίο 

αναφοράς των 18 mm. Τέλος, προφίλ των δεσµών µετρούνται και στους τρεις 

άξονες και συγκρίνονται µε τα υπολογισθέντα από το πρόγραµµα σχεδιασµού 

θεραπείας έτσι ώστε να εκτιµηθεί το κατά πόσον η τελικώς προκύπτουσα 

κατανοµή δόσης είναι η αναµενόµενη, αλλά και πόσο αποκλίνει από αυτή που 

υπολογίζει το πρόγραµµα σχεδιασµού. Το κάθε ζευγάρι ακτινικών κατανοµών 

δόσης δεν θα πρέπει να εµφανίζει αποκλίσεις άνω του 1 mm. Όπως θα αναδειχθεί 

στην επόµενη ενότητα, ακόµα και η σχετική δοσιµετρία των στενών πεδίων 

ακτινοβολίας όπως αυτών του Gamma Knife (και ιδιαίτερα των δύο µικρότερων, 

4mm και 8mm) αποτελεί την «αχίλλειο πτέρνα» των συστηµάτων δοσιµετρίας 

που έχουν καθιερωθεί στην κλινική πράξη.   

Ο ρυθµός δόσης στο ισόκεντρο της µονάδας ακτινοβόλησης µετράται µε 

το κράνος κατευθυντήρων των 18 mm και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο από 3 Gy/min. Η απαίτηση αυτή 

είναι αναγκαία έτσι ώστε ο ρυθµός δόσης στον όγκο στόχο να είναι αρκετά 

µεγάλος για την επίτευξη από ραδιοβιολογικής απόψεως των προσδόκιµων 

αποτελεσµάτων, δηλαδή τοπικό έλεγχο της νόσου, αλλά και για την ολοκλήρωση 

µιας θεραπείας σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Για το λόγο αυτό µάλιστα οι πηγές 

θα πρέπει να αλλάζονται σε ένα διάστηµα από πέντε έως επτά χρόνια. 

Η συνολική αποτίµηση της ακρίβειας που επιτυγχάνεται σε κάθε επιµέρους 

στάδιο της στερεοτακτικής διαδικασίας καθώς και των ανοχών της µονάδας είναι 

απαραίτητη για τη θέσπιση των συνολικών ορίων της τεχνικής. Σε αυτά δε τα 

όρια εν συνεχεία και σε βάθος χρόνου ελέγχεται εάν η µονάδα συνεχίζει να 

ανταποκρίνεται, µέσα από ένα πρόγραµµα διασφάλισης ποιότητας. 
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2.2 Προβλήµατα στη δοσιµετρία στενών πεδίων 

 

Στις τεχνικές στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας-ακτινοχειρουργικής, η 

θεραπεία βασίζεται στην εφάπαξ ή σε µικρό αριθµό συνεδριών εναπόθεση της 

απαιτούµενης δόσης στον στόχο, διαµορφώνοντας πεδία ακτινοβολίας τα οποία 

βρίσκονται σε όσο το δυνατόν καλύτερη σύµπτωση µε το σχήµα του 

στερεοτακτικά προσδιορισµένου στόχου στο χώρο. Τα πεδία αυτά, συνήθως, 

διαµορφώνονται από την επαλληλία στενών δεσµών ακτινοβολίας, 

χρησιµοποιώντας διαφορετικά σηµεία εισόδου και χαρακτηρίζονται από 

υψηλότατες βαθµίδες δόσης στα άκρα τους (~50% ανά mm). Έτσι, στο βαθµό 

που η χωρική κατανοµή της δόσης συµπίπτει µε την κατανοµή του όγκου-στόχου 

στο χώρο, η απορροφούµενη δόση και εποµένως η πιθανότητα ακτινοπροκλητής 

βλάβης των περιβαλλόντων υγιών ιστών ελαχιστοποιείται.  

Οι τεχνικές στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας εφαρµόζονται κατά κόρον σε 

περιπτώσεις όπου η βλάβη βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από κρίσιµα 

ακτινοευαίσθητα όργανα, στις οποίες κάθε προσπάθεια επεµβατικής αφαίρεσης 

του όγκου εγκυµονεί σηµαντικούς κινδύνους ή είναι πρακτικά ανέφικτη (εικόνες 

2.12 και 2.13). Ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις, αντιλαµβάνεται κανείς ότι τυχόν 

λάθη στην χωρική εναπόθεση της δόσης ακόµα και της τάξης των λίγων 

χιλιοστών, τα οποία συνήθως είναι αµελητέα στις κλασικές µεθόδους 

ακτινοθεραπείας, µπορούν να αποβούν µοιραία όχι µόνο για την θεραπεία της 

νόσου αλλά και για την πρόκληση επιπλέον βλαβών στην υγεία του ασθενούς. 
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Εικόνα 2.12: Εικόνα βλάβης σε αλλεπάλληλες τοµές και ισοδοσικών (καµπυλών και επιφανείας) 
                          από ακτινοβόληση µε πολλαπλά ισόκεντρα σε γ-knife. 

 

 Εικόνα 2.13: Κατανοµή δόσης σε µηνιγγίωµα, το οποίο ακτινοβολείται µε 6 ισόκεντρα σε πολύ µικρή 

                           απόσταση από οπτικό χίασµα. Με κίτρινο χρώµα εµφανίζεται η 50% και µε πράσινο                                    

                           χρώµα η 10% ισοδοσική καµπύλη.    
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Η ολοένα και µεγαλύτερη υιοθέτηση τέτοιων τεχνικών στην κλινική πράξη 

κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη ποιοτικού ελέγχου και µετρήσεων των 

κατανοµών δόσης, εξοµοιώνοντας σε δοσιµετρικά οµοιώµατα τη θεραπεία, για 

επιβεβαίωση του πλάνου θεραπείας, ίσως και σε καθηµερινή βάση. Είναι πολύ 

σηµαντικό να είναι µε τη µέγιστη δυνατή ακρίβεια γνωστές και επιβεβαιωµένες, οι 

θέσεις των πεδίων στο χώρο, οι διαστάσεις τους καθώς και επακριβώς 

καθορισµένη η δόση που προσδίδεται στον όγκο. Χρειάζεται δε να µετρούνται και 

να καταγράφονται τα δοσιµετρικά χαρακτηριστικά της κατανοµής δόσης και των 

πεδίων που την απαρτίζουν, για κάθε πολύπλοκο πλάνο δόσης που υπολογίζεται 

από το πρόγραµµα σχεδιασµού θεραπείας, ώστε µε βεβαιότητα να γίνεται η 

ακτινοβόληση όπως απαιτείται και έχει υπολογιστεί. 

Από την άλλη µεριά, οι συµβατικές δοσιµετρικές µέθοδοι, όπως οι θάλαµοι 

ιονισµού, οι οποίες είναι καθιερωµένες σ’ ένα τµήµα ακτινοθεραπείας, δεν 

µπορούν να ανταποκριθούν το ίδιο καλά στην περίπτωση των πεδίων της 

στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας. Η αιτία έγκειται κυρίως στο πολύ µικρό µέγεθος 

των χορηγούµενων πεδίων ακτινοβολίας, από το οποίο αναδεικνύονται µια σειρά 

από προβλήµατα, αλλά και στις πολύπλοκες τρισδιάστατες κατανοµές δόσεις που 

τα χαρακτηρίζουν. Οι δυσκολίες αυξάνονται όσο το πεδίο γίνεται µικρότερο. 

Χωρίς βλάβη της γενικότητας, στα επόµενα θα εστιάσουµε το ενδιαφέρον µας 

στα πεδία του Gamma Knife. 

Αρχίζοντας από την πρακτική µεριά του θέµατος, το ζήτηµα της ακριβούς 

τοποθέτησης ενός δοσιµετρικού συστήµατος στο επιθυµητό σηµείο στο χώρο 

(π.χ, για µια µέτρηση του παράγοντα παροχής σε πεδίο του Gamma Knife αυτό 

θα πρέπει να είναι το UCP) παύει να είναι τετριµµένο. Το πρόβληµα συνίσταται 

στην σύµπτωση στο χώρο του σηµείου που θέλουµε να µετρήσουµε µε το 

ενεργό σηµείο µέτρησης (effective point of measurement) του δοσιµέτρου. Η 

συνήθης διαδικασία είναι να λαµβάνονται προφίλ σε κάθε διάσταση διαδοχικά έως 

ότου  βρεθεί το σηµείο του µεγίστου, το οποίο, όµως, δεν συµπίπτει κατ’ ανάγκη 

µε το UCP.  
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Ας θεωρήσουµε την περίπτωση του PinPoint θαλάµου ιονισµού (PTW), ο 

οποίος προτείνεται και από την κατασκευάστρια εταιρεία. Έχει σχήµα σχεδόν 

κυλινδρικό, µε διάµετρο 2 mm και µήκος 5 mm, οπότε ο ευαίσθητος όγκος του 

θαλάµου είναι περίπου 15 mm3. Αν ο θάλαµος αυτός πρόκειται να χρησιµοποιηθεί 

για µέτρηση στο UCP µε χρήση του κατευθυντήρα των 8 mm, ο οποίος 

παρουσιάζει πλατό εύρους 4-5 mm και στις 3 διαστάσεις, είναι εφικτό µε τη 

βοήθεια αυτόµατου µικροµετρικού µηχανισµού να µετρήσουµε την τιµή της 

δόσης στο UCP µε ανεκτό σφάλµα, καθότι όντας σε πλατό, οι όποιες µικρές 

µετακινήσεις δεν επηρεάζουν πολύ την ένδειξη. Πρέπει όµως να τονιστεί ότι µε 

αυτόν τον τρόπο έχει µεν µετρηθεί σωστά η τιµή της δόσης στο UCP, ωστόσο 

δεν έχει βρεθεί απαραιτήτως το ίδιο το σηµείο στο χώρο.  Αυτό γίνεται ιδιαίτερα 

αντιληπτό καθώς µικραίνει το πεδίο. Αν θελήσουµε να κάνουµε την ίδια µέτρηση 

για τον κατευθυντήρα των 4 mm, όπου δεν υπάρχει καθόλου πλατό, αυτό θα 

είναι στην πράξη πολύ δύσκολο και µη επαναλήψιµο. Στην πραγµατικότητα, σε 

κάθε προσπάθεια τοποθέτησης του PinPoint  στο UCP προκύπτει διαφορετική 

τιµή δόσης, οπότε αναγκάζεται κανείς να παίρνει τη µέση τιµή πολλών 

µετρήσεων. 

Το ζήτηµα της ακριβούς τοποθέτησης (του ακριβούς προσδιορισµού του 

UCP) σχετίζεται µόνο εν µέρει µε την χωρική διακριτική ικανότητα του 

δοσιµέτρου, στο βαθµό που είναι ακριβής η µετακίνησή του στο χώρο. Το 

γεγονός ότι η µέτρηση είναι αντικειµενικά µονοδιάστατη δεν µπορεί να 

ξεπεραστεί εύκολα  και οδηγεί αναγκαστικά στην εύρεση του µεγίστου της 

κατανοµής και όχι του UCP. Ακόµη και στην περίπτωση του film (ακτινολογικό ή 

ραδιοχρωµικό), που έχει άριστη διακριτική ικανότητα σε δύο διαστάσεις, η 

εύρεση του UCP στο χώρο προϋποθέτει ακριβή τοποθέτηση αλλεπάλληλων film, 

κάτι που είναι στην πράξη εξίσου δύσκολο. 

Έστω ότι έχει ξεπεραστεί το παραπάνω πρόβληµα, δηλαδή είµαστε 

σίγουροι ότι έχουµε βρει το UCP και έχουµε τοποθετήσει το ενεργό σηµείο 

µέτρησης ακριβώς εκεί. Ο ευαίσθητος όγκος του δοσιµέτρου δεν είναι σηµειακός 
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αλλά εκτείνεται στο χώρο, µε συνέπεια να περιλαµβάνει περιοχές διαφορετικής 

δόσης. Η ένδειξη του δοσιµέτρου θα είναι η µέση τιµή από ολόκληρο τον 

ευαίσθητο όγκο (volume averaging effect). Και πάλι, όπως στο προηγούµενο 

παράδειγµα, εφόσον ο ευαίσθητος όγκος περιορίζεται σε περιοχή όπου υπάρχει 

πλατό, η µέση τιµή από ολόκληρο τον όγκο δεν θα διαφέρει από την πραγµατική 

τιµή στο σηµείο ενδιαφέροντος. Αν όµως ο ευαίσθητος  όγκος του δοσιµέτρου 

εκτείνεται και πέρα από την περιοχή του πλατό, η ένδειξή του παύει  να είναι 

αντιπροσωπευτική της πραγµατικής δόσης στο ενεργό σηµείο µέτρησης, εκτός 

από την περίπτωση όπου η δόση µεταβάλλεται γραµµικά µε την απόσταση 

(Dawson 1986). Εποµένως, οι διαστάσεις του δοσιµέτρου καθορίζουν έναν 

εγγενή περιορισµό στην «ενεργή» χωρική διακριτική του ικανότητα. Εκτός αυτού, 

η χρησιµοποίηση δοσιµετρικών διατάξεων µε όσο το δυνατόν µικρότερες 

διαστάσεις διατηρώντας παράλληλα την ευαισθησία σε επαρκή επίπεδα, 

ικανοποιεί την απαίτηση για όσο το δυνατόν µικρότερη διαταραχή του πεδίου στο 

οποίο γίνεται η µέτρηση. 

Ένα τρίτο πρόβληµα αφορά στις συνθήκες ηλεκτρονικής ισορροπίας. Πιο 

συγκεκριµένα, επειδή τα σηµεία ενδιαφέροντος στις εφαρµογές της 

στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής βρίσκονται στο εσωτερικό του κρανίου και όχι 

στην επιφάνειά του, το πρόβληµα περιορίζεται στις συνθήκες πλάγιας 

ηλεκτρονικής ισορροπίας. Καταρχάς υπενθυµίζεται ότι η µη ικανοποίηση των 

συνθηκών πλάγιας ηλεκτρονικής ισορροπίας (lateral electronic equilibrium) στα 

όρια ενός οποιουδήποτε πεδίου ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας οδηγεί στο 

σχηµατισµό της δοσιµετρικής παρασκιάς. Με λίγα λόγια, επειδή στα όρια του 

πεδίου τα ηλεκτρόνια που παραγόµενα από το εσωτερικό του πεδίου κινούνται 

προς το εξωτερικό του, δεν αναπληρώνονται από ίσο αριθµό ηλεκτρονίων 

κινούµενων από το εξωτερικό προς το εσωτερικό, η απορροφούµενη δόση στο 

όριο του πεδίου φθίνει απότοµα. 

 Στην περίπτωση του Gamma Knife, δηλαδή για την ενέργεια του 60Co 

(1.25 MeV) οι συνθήκες πλάγιας ηλεκτρονικής ισορροπίας στο κέντρο του πεδίου 
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στο νερό παύουν να ισχύουν για πεδία ακτίνας µικρότερης από ~0.35cm (Nizin 

1998).  Με άλλα λόγια, το εύρος του πεδίου έχει γίνει τόσο µικρό, µε δεδοµένη 

την εµβέλεια των δευτερογενών ηλεκτρονίων από φωτόνια ενέργειας 1.25 MeV 

στο νερό,  που υπάρχει απώλεια ηλεκτρονικής ισορροπίας στο ίδιο το κέντρο του 

πεδίου. Το Gamma Knife χρησιµοποιεί τέσσερις κατευθυντήρες που δηµιουργούν 

πεδία ονοµαστικής διαµέτρου 4, 8, 14 και 18mm στο επίπεδο του ισοκέντρου. 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι για τον κατευθυντήρα των 4mm, 

παρατηρείται απώλεια πλάγιας ηλεκτρονικής ισορροπίας ακόµα και στο κέντρο 

του.  

 Η απώλεια των συνθηκών πλάγιας ηλεκτρονικής ισορροπίας αρχίζει 

πράγµατι να είναι πρόβληµα από τη στιγµή που το χρησιµοποιούµενο δοσίµετρο 

έχει βαθµονοµηθεί σε µεγαλύτερα πεδία αναφοράς, δηλαδή σε συνθήκες πλήρους 

πλάγιας ηλεκτρονικής ισορροπίας, µε συνέπεια το φάσµα των δευτερογενών 

ηλεκτρονίων στο πεδίο χρήσης να διαφέρει από το αντίστοιχο φάσµα του πεδίου 

βαθµονόµησης. Εποµένως, η χρήση του σε πεδία διαµέτρου <0.35cm µπορεί να 

γίνει µόνο µε την εισαγωγή διορθωτικών παραγόντων. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι ο έλεγχος των δοσιµετρικών 

χαρακτηριστικών των πολύπλοκων τρισδιάστατων πεδίων ακτινοβολίας, τα οποία 

εµπλέκονται στις εφαρµογές της στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας–

ακτινοχειρουργικής, επιτάσσει την χρησιµοποίηση δοσιµετρικών συστηµάτων 

πολύ υψηλών προδιαγραφών όσον αφορά στην ακρίβεια, την επαναληψιµότητα 

και τη χωρική διακριτική τους ικανότητα και στις τρεις διαστάσεις. Εάν η 

ευαισθησία του δοσιµέτρου, οριζόµενη ως ο λόγος του µετρήσιµου µεγέθους 

(σήµατος) ανά µονάδα απορροφούµενης δόσης στον ενεργό του όγκο, είναι η 

κρίσιµη παράµετρος για τον ακριβή και επαναλήψιµο προσδιορισµό της 

κατανοµής των τιµών δόσης, οι διαστάσεις και ο τρόπος καταγραφής της δόσης 

στο χώρο (σηµειακός, επίπεδος ή τρισδιάστατος) καθορίζουν τα εγγενή 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατα της κάθε δοσιµετρικής διάταξης όσον 

αφορά στην χωρική διακριτική της ικανότητα.  
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Για τις ανάγκες της δοσιµετρίας των πεδίων του Gamma Knife, είναι 

επιτακτική η χρήση δοσιµέτρων µε χωρική διακριτική ικανότητα κοντά στο 1 mm, 

ή και ακόµα καλύτερη. Οι συνθήκες έλλειψης πλάγιας ηλεκτρονικής ισορροπίας, 

αλλά και το µέγεθος των δεσµών (συγκρίσιµο µε την εµβέλεια των δευτερογενών 

σωµατιδίων) συνιστούν την εµφάνιση µεταβολών στο ενεργειακό φάσµα της 

δέσµης, αλλά και σε αυτό των παραγόµενων ηλεκτρονίων. Αυτό, δίνει ένα µέτρο 

του πόσο σηµαντικό χαρακτηριστικό σε αυτήν την περίπτωση είναι η 

γραµµικότητα της απόκρισης του χρησιµοποιούµενου δοσιµέτρου, ανεξαρτήτως 

της ενέργειας της προσπίπτουσας δέσµης και του ρυθµού δόσης. Η µη 

ενεργειακή εξάρτηση της απόκρισης του δοσιµέτρου είναι απαραίτητη επίσης για 

την δυνατότητα µέτρησης κατανοµής δόσης ή προφίλ σε όλη την έκταση του. 

Είναι δε σηµαντικό, η µετρούµενη κατανοµή δόσης, να µπορεί να απεικονιστεί σε 

δύο ή ακόµα καλύτερα σε τρεις διαστάσεις. Επιπλέον, ο ιδανικός ανιχνευτής θα 

πρέπει να είναι ισοδύναµος ιστού, έτσι ώστε αφενός µεν να διαταράσσει όσο το 

δυνατόν λιγότερο τις πολύ στενές δέσµες, αλλά και για να µπορούµε µε αξιόπιστο 

τρόπο να µετατρέπουµε την καταµετρούµενη ένδειξη, συνήθως ευθέως ανάλογη 

του kerma κρούσεων, σε δόση. Τέλος, εφόσον στις µονάδες γ-knife έχουµε 201 

διαφορετικές δέσµες, που ταυτόχρονα εισέρχονται στο κεφάλι του ασθενούς 

προς το στόχο, η όσο το δυνατόν µικρότερη εξάρτηση της απόκρισης του 

χρησιµοποιούµενου ανιχνευτή από τη γωνία πρόσπτωσης της ακτινοβολίας είναι 

απαραίτητη για την αποφυγή συστηµατικών σφαλµάτων στις µετρήσεις λόγω της 

θέσης του δοσιµέτρου σε διαφορετικά σηµεία και µε διαφορετικούς 

προσανατολισµούς. 

Έχοντας αυτές τις παραµέτρους κατά νου, θα πρέπει να γίνει επιλογή του 

κατάλληλου δοσιµετρικού συστήµατος, λαµβάνοντας υπόψιν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του, γεγονός το οποίο θα επιτρέψει αφενός την πλήρη και ακριβή 

δοσιµετρία τέτοιων πεδίων και αφετέρου την κατάρτιση διαδικασιών 

επιβεβαίωσης του πλάνου θεραπείας. Τα πλέον χρησιµοποιούµενα δοσίµετρα σε 

αυτές τις περιπτώσεις στην κλινική πράξη σήµερα είναι οι θάλαµοι ιονισµού 
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(µονοδιάστατη-σηµειακή απεικόνιση) και τα φιλµ (δισδιάστατη απεικόνιση). Οι 

βασικές αρχές της φιλµ δοσιµετρίας, τα χαρακτηριστικά, τα συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα που εµφανίζει έναντι των συµβατικών δοσιµετρικών µεθόδων 

αλλά και οι ιδιαιτερότητές της, θα περιγραφούν στο επόµενο κεφάλαιο.  Παρόλα 

αυτά, η ενδεχοµένως βέλτιστη διαθέσιµη µέθοδος είναι η δοσιµετρία µε χρήση 

πολυµερούς γέλης (Polymer gel) που αποτελεί ένα τρισδιάστατο, ισοδύναµο 

νερού, δοσιµετρικό σύστηµα, µε µεγάλο δυναµικό εύρος µέτρησης δόσης και σε 

συνδυασµό µε απεικόνιση µαγνητικού συντονισµού παρέχει εξαιρετική χωρική 

διακριτική ικανότητα και απευθείας τρισδιάστατη απεικόνιση της κατανοµής 

δόσης στο χώρο. Οι ιδιαιτερότητές της όµως, στερούν ακόµα στην µέθοδο αυτή 

την κλινική της εφαρµογή.   
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3. Φιλµ ∆οσιµετρία στην Ιατρική 

 

Η ακτινοβόληση µε φωτόνια, πρωτόνια και ηλεκτρόνια αποτελεί µέθοδο η 

οποία χρησιµοποιείται ευρέως στην ιατρική τόσο για διαγνωστικές όσο και για 

θεραπευτικές διαδικασίες. Η δοσιµετρία τέτοιων πηγών ακτινοβολίας µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µε ραδιοχρωµικά φιλµ, τα οποία κατά την αλληλεπίδρασή τους 

µε την ακτινοβολία εµφανίζουν µία ορατή αλλαγή στον χρωµατισµό τους. Τα 

τελευταία 10 χρόνια η χρήση των ραδιοχρωµικών φιλµ στην ιατρική παρουσιάζει 

ραγδαία ανάπτυξη κυρίως λόγω της ευκολίας στην χρήση τους, την υψηλή τους 

ευαισθησία καθώς και του γεγονότος ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας στην 

απεικόνιση έδωσε την δυνατότητα πραγµατοποίησης δύο διαστάσεων (2D) 

δοσιµετρία µε µεγαλύτερη ακρίβεια και λιγότερο κόστος. Ένα από τα 

σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν τα ραδιοχρωµικά φιλµ 

συγκρινόµενα µε άλλα δοσίµετρα είναι η δυνατότητα αναλυτικής χαρτογράφησης 
του πεδίου ακτινοβολίας, όπου µία περιοχή δόσης µπορεί να αναλυθεί, σε 

αντίθεση µε τη µέτρηση σε ένα σηµείο του πεδίου ακτινοβολίας που 

επιτυγχάνεται µε τη χρήση οποιουδήποτε άλλου είδους δοσιµέτρου. Παράγεται 

δηλαδή µία δισδιάστατη κατανοµή οπτικής πυκνότητας  η οποία µε κατάλληλες 

διορθώσεις µπορεί να µετατραπεί σε δύο διαστάσεων κατανοµή δόσης (2D dose 

map), γεγονός που αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο στη δοσιµετρία. Με τα 

φιλµ συνήθως πραγµατοποιείται σχετική δοσιµετρία. Συνεπώς, είναι σαφές ότι οι 

πληροφορίες που παρέχει η δοσιµετρία µε φιλµ (ποσοτικές και ποιοτικές) σε 

συνδυασµό µε τη χρήση ενός δεύτερου δοσιµέτρου σηµειακής µέτρησης της 

δόσης είναι εξαιρετικά χρήσιµες στη µελέτη της κατανοµής της δόσης 

ακτινοβολίας στην ιατρική πράξη.  

 Τα ραδιοχρωµικά φιλµ σήµερα είναι διαθέσιµα σε διάφορους τύπους, 

παρέχοντας ακρίβεια στην µέτρηση της δόσης η οποία καλύπτει ένα εύρος από 

λιγότερο του ενός Gy έως και πολλά kGy. Επίσης η σχετική τους ενεργειακή 
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ανεξαρτησία στην απόκριση της δόσης σε συνδυασµό µε την εξέλιξή τους έκανε 

τα δοσίµετρα αυτά πολύ πιο χρήσιµα. 

 

3.1 Φιλµ ∆οσιµετρία 

 

3.1.1 Σχέση Οπτικής Πυκνότητας – ∆όσης 

 

 Όταν ένα ραδιοχρωµικό φιλµ εκτίθεται σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, αλλάζει 

ο χρωµατισµός του. Τα µη εκτεθειµένα φιλµ είναι διαφανή, ενώ µε την αύξηση 

της εναποτιθέµενης δόσης αυξάνεται η µπλε απόχρωση στην εκάστοτε περιοχή. 

Ο χρωµατισµός αυτός του φιλµ αποτελεί µέτρο της οπτικής του πυκνότητας 

(optical density, OD), θεωρώντας ότι η δόση η οποία αποδίδεται στο φιλµ οδηγεί 

σε µεταβολή στη οπτική πυκνότητα σύµφωνα µε τη σχέση: 

0
10

IOptical Density = log
I

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

,  

όπου I0 είναι η ένταση του φωτός απουσία φιλµ και I η ένταση του φωτός µετά 

τη διέλευση του από φιλµ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι εφόσον ο  λόγος I0/I 

συνδέεται εκθετικά µε τη δόση ακτινοβολίας, η σχέση OD-δόσης είναι γραµµική. 

Η αποδοχή της σχέσης αυτής ήταν ο λόγος που οδήγησε στην ευρεία χρήση του 

φιλµ ως δοσιµέτρου (Ju et al, Suchowerska et al, Robar et al, Danciu et al)  

 

3.1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την δοσιµετρία µε φιλµ 

 

 Το πιο µελανό σηµείο της φιλµ δοσιµετρίας είναι η ευθραυστότητα της 

σχέσης µεταξύ δόσης και οπτικής πυκνότητας. Η σχέση αυτή µπορεί επίσης να 

εκφραστεί και ως η ευαισθησία του φιλµ στην απόκριση της δόσης. Έχει 

παρατηρηθεί ότι η ευαισθησία των φιλµ επηρεάζεται από την ενέργεια της 

δέσµης των φωτονίων, τις ενδεχόµενες διαφορές του γαλακτώµατος µεταξύ των 

διαφορετικών παρτίδων φιλµ, τον προσανατολισµό του επιπέδου του φιλµ, τόσο 
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κατά την ακτινοβόληση όσο και κατά την διαδικασία µέτρησης, τον σχεδιασµό 

του, τις συνθήκες µετά την ακτινοβόληση καθώς και από τον τύπο οπτικού 

πυκνόµετρου που χρησιµοποιείται. Ένα φιλµ µπορεί να τοποθετηθεί ανάµεσα σε 

πλάκες υλικού που προσοµοιάζει το νερό (solid water) και να εκτεθεί παράλληλα 

στην κατεύθυνση της δέσµης. Έχει όµως αποδειχθεί ότι η έκθεση ενός φιλµ 

κάθετα στην δέσµη παρουσιάζει λιγότερες αβεβαιότητες όσον αφορά στα κενά 

αέρος που δηµιουργούνται µεταξύ των πλακών solid water και η ενεργειακή 

απόκριση µπορεί να χαρακτηριστεί καλύτερα εάν βαθµονοµηθεί η παρτίδα των 

φιλµ στο ίδιο βάθος. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ποσοτική µελέτη των παράλληλα 

στην δέσµη εκτεθειµένων φιλµ παρουσιάζει µία πρόκληση στην φιλµ δοσιµετρία 

καθώς οι καµπύλες βαθµονόµησης είναι εξαρτώµενες από το βάθος 

ακτινοβόλησης και τα κενά αέρος που µεσολαβούν, όπως επίσης και τα 

φαινόµενα διαταραχής των φιλµ είναι µεγαλύτερα σε γεωµετρίες έκθεσης 

παράλληλες της δέσµης.  

 

3.2 Ραδιοχρωµικά Φιλµ 

 

3.2.1 Φυσικές και χηµικές ιδιότητες των ραδιοχρωµικών φιλµ  

 

 Εξ’ορισµού, ραδιοχρωµική αλληλεπίδραση είναι ο άµεσος χρωµατισµός 

ενός µέσου από απορρόφηση ακτινοβολίας  χωρίς την απαίτηση περεταίρω  

θερµικής, οπτικής ή χηµικής επεξεργασίας (McLaughlin et al, Kosar et al, Brown 

et al, Metcalfe et al). Οι ραδιοχρωµικές αλληλεπιδράσεις παρατηρήθηκαν και 

καταγράφηκαν πρώτη φορά από τον Niepce το 1826. 

 Καθώς πολλά υλικά παρουσιάζουν ραδιοχρωµικές ιδιότητες, προκύπτει 

µεγάλη ποικιλία στα φυσικά χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών. Στην ιατρική 

πράξη τα GafChromic φιλµ δοσιµετρίας θεωρούνται τα πλέον κατάλληλα και 

χρησιµοποιούνται ευρέως για τη µέτρηση της απορροφούµενης δόσης σε υψηλής 

ενέργειας φωτόνια, ηλεκτρόνια και πρωτόνια. Ο χρωµατισµός ο οποίος λαµβάνει 
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χώρα µετά την ακτινοβόληση του φιλµ οφείλεται σε µια πολύπλοκη και 

αλυσιδωτή διαδικασία αντιδράσεων. Το ενεργό στρώµα του GafChromic φιλµ 

αποτελείται από µια µεγάλη αλυσίδα λιπαρού οξέος, όµοια µε το στεατικό οξύ, 

στην οποία υπάρχει µια τάξη µορίων γνωστά ως διακετυλένια. Κατά την έκθεση 

του φιλµ σε ακτινοβολία, τα ενεργά µόρια διακετυλενίου υφίστανται 

αλληλεπίδραση πολυµερισµού µε αποτέλεσµα να παράγεται ένα έγχρωµο 

πολυµερές γνωστό ως πολυδιακετυλένιο (σχήµα 3.1). Το χρώµα και το φάσµα 

απορρόφησης του διακετυλένιου είναι χαρακτηριστικό και εκφράζει τη 

συγκεκριµένη µοριακή δοµή του. Το πολυδιακετυλένιο που προκύπτει µετά την 

έκθεση του GafChromic φιλµ σε ακτινοβολία, έχει στο φάσµα απορρόφησης του 

µία κύρια φωτοκορυφή και µία δευτερεύουσα µικρότερη φωτοκορυφή οι οποίες 

εµφανίζονται σε συγκεκριµένα µήκη κύµατος.  

 

Σχήµα 3.1: Χηµική σύσταση των Gafchromic φιλµ δοσιµετρίας 

 

Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν δύο είδη GafChromic φιλµ 

δοσιµετρίας: τα EBT (External Beam Therapy) φιλµ και τα ISP MD-55-2 φιλµ. Και 

οι δύο τύποι είναι φιλµ τύπου µετάδοσης ακτινοβολίας (transmission type). Η 

δοµή των φιλµ αυτών φαίνεται στα σχήµατα που ακολουθούν.  
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Σχήµα 3.2: Φυσική δοµή των ISP GafChromic MD-55-2 ραδιοχρωµικών φιλµ 

 

 

 

Σχήµα 3.3: Φυσική δοµή των EBT GafChromic ραδιοχρωµικών φιλµ 
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Και στα δύο είδη φιλµ, το ενεργό στρώµα πάχους 16µm (MD-55-2) και 

17µm (EBT) βρίσκεται ανάµεσα σε δύο φύλλα πολυεστερινίου πάχους 67µm και 

97µm αντίστοιχα. Τα δύο υποστρώµατα πολυεστερινίου είναι διαφανή. Το 

διαφανές αυτό υπόστρωµα παρουσιάζει κίτρινο χρώµα µε αποτέλεσµα να είναι 

εµφανή, µε γυµνό µάτι, τα διάφορα στάδια χρωµατισµού του φιλµ όταν αυτό 

εκτεθεί σε διαφορετικά ποσά ακτινοβολίας. Επιπλέον, η ύπαρξη του διαφανούς 

στρώµατος προστατεύει το ενεργό στρώµα από έκθεση σε UV ακτινοβολία. 

Παρόλο που και οι δύο αυτοί τύποι φιλµ πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 

της δοσιµετρίας σε πραγµατικό χρόνο, έχει αποδειχθεί από µετρήσεις της οπτικής 

πυκνότητας µία µείωση της απόκρισής της στα MD-55 καθώς µειώνεται η 

ενέργεια της δέσµης.  Έρευνες µεταξύ όλων των τύπων των ραδιοχρωµικών φιλµ 

έδειξαν ότι µόνο τα ΕΒΤ παρουσιάζουν απόκριση δόσης στο νερό ανεξάρτητη 

από την ενέργεια της δέσµης. Αυτό συµβαίνει επειδή είναι τα µόνα που έχουν 

ενεργό ατοµικό αριθµό (effective atomic number, Zeff) 6.98 πιο κοντά σ’αυτόν 

του νερού, ο οποίος είναι 7.3, σε αντίθεση µε τα ΜD-55 τα οποία έχουν Zeff=6.5.  

 

 

Σχήµα 3.4: Σύγκριση των ιδιοτήτων απορρόφησης των GafChromic EBT φιλµ µε αυτές των MD-55, 

                      MD-55-2 και HS film τα οποία έχουν λάβει 5Gy απορροφούµενης δόσης  
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3.2.2 Φάσµα απορρόφησης και ευαισθησία ραδιοχρωµικών φιλµ 

 

Το πολυµερές πολυδιακετυλένιο, που προκύπτει µετά την έκθεση των 

GafChromic φιλµ δοσιµετρίας σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, παρουσιάζει φάσµα 

απορρόφησης µε δύο χαρακτηριστικές φωτοκορυφές σε µήκη κύµατος 675 nm 

και 617 nm για τα MD-55, και 636 nm και 585 nm για τα EBT. Στα παρακάτω 

σχήµατα φαίνονται τα φάσµατα απορρόφησης των δύο αυτών τύπων φιλµ. 

 

 

 

Σχήµα 3.5: Φάσµα απορρόφησης ακτινοβοληµένου MD-55 ραδιοχρωµικού φιλµ. Η net OD προέκυψε 
  από αφαίρεση της οπτικής πυκνότητας υποστρώµατος από την τελική OD 
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Σχήµα 3.6: Φάσµα απορρόφησης ακτινοβοληµένου EBT ραδιοχρωµικού φιλµ σε δέσµη ακτίνων-Χ 6MV. 
                        Η net OD προέκυψε και πάλι από αφαίρεση της οπτικής πυκνότητας υποστρώµατος από την 
                      τελική OD 

 

Η απόκριση στη δόση ακτινοβολίας που λαµβάνουν τα ραδιοχρωµικά φιλµ 

ποικίλει ανάλογα µε το µήκος κύµατος στο οποίο προσδιορίζεται. Μεγαλύτερη 

ευαισθησία παρουσιάζεται όταν η ανάλυση γίνεται σε µήκος κύµατος ίδιο µε το 

µήκος κύµατος της κύριας φωτοκορυφής του φάσµατος απορρόφησης. 

Συγκριτικά µε ανάλυση σε µικρότερα µήκη κύµατος, η απόκριση του 

ραδιοχρωµικού φιλµ µπορεί να είναι έως και τρεις φορές µικρότερη. Παρακάτω 

φαίνεται σχηµατικά η απόκριση της δόσης των δύο αυτών τύπων φιλµ όταν αυτά 

αναλυθούν σε διαφορετικά µήκη κύµατος. 
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Σχήµα 3.7: Απόκριση δόσης του ΜD-55 φιλµ όταν αυτό αναλυθεί σε διαφορετικά µήκη κύµατος 

 

 

Σχήµα 3.8: Απόκριση δόσης του ΕΒΤ φιλµ όταν αυτό αναλυθεί σε διαφορετικά µήκη κύµατος 
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3.2.3 Αύξηση ευαισθησίας ραδιοχρωµικών φιλµ 

 

Τα ραδιοχρωµικά φιλµ παρουσιάζουν σχετικά µικρή απόκριση στη δόση 

συγκρινόµενα µε τα ακτινογραφικά φιλµ. Αύξηση στην απόκρισή τους µπορεί να 

επιτευχθεί µε αύξηση των ενεργών στρωµάτων τους. Συγκεκριµένα, µε την 

αύξηση των ενεργών στρωµάτων στο ραδιοχρωµικό φιλµ αυξάνεται σηµαντικά η 

µεταβολή στην οπτική πυκνότητα συναρτήσει της απορροφούµενης δόσης στο 

φιλµ. Αυτό πηγάζει ουσιαστικά από το γεγονός ότι η απορροφούµενη ακτινοβολία 

σε ένα µέσο εξαρτάται εκθετικά από το µήκος της διαδροµής της ακτινοβολίας 

στο µέσο ακτινοβόλησης. 

 

 

Σχήµα 3.9: Αύξηση της ευαισθησίας των φιλµ αυξάνοντας τον αριθµό των ενεργών τους στρωµάτων, 

                      σε συγκεκριµένο µήκος κύµατος 
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3.2.4 Κλασµατική απόδοση δόσης (Dose fractionation) 

 

Τα ραδιοχρωµικά φιλµ έχουν το πλεονέκτηµα του ότι οι αλλαγές στον 

χρωµατισµό τους συµβαίνουν αυτόµατα χωρίς την ανάγκη κανενός είδους 

επεξεργασία. Το πλεονέκτηµα αυτό τα καθιστά επαναχρησιµοποιήσιµα, γεγονός 

που είναι ιδιαίτερα χρήσιµο κατά την εφαρµογή της µεθόδου κλασµατικής 

απόδοσης της δόσης. Στην ακτινοθεραπεία µε την χρήση υψηλής ενέργειας 

γραµµικών επιταχυντών, εφαρµόζεται η µέθοδος θεραπείας κατά συνεδρίες. Με 

την µέθοδο αυτή, µεγιστοποιείται η απόδοση δόσης στον όγκο, προστατεύοντας 

ταυτόχρονα τους γειτονικούς υγιείς ιστούς στους οποίους δίνεται η δυνατότητα 

να ανακάµψουν ως προς την βιωσιµότητά τους στον χρόνο που µεσολαβεί 

µεταξύ των συνεδριών.   

Μελέτη της απόκρισης των ραδιοχρωµικών φιλµ ως προς τον τρόπο 

ακτινοβόλησής τους έχει δείξει ότι η µετρούµενη µεταβολή στην οπτική 

πυκνότητα του φιλµ είναι ίδια, ανεξαρτήτως του τρόπου απόδοσης της δόσης: 

εφάπαξ ή κλασµατικά. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει καµία εξάρτηση στην 

απόκριση των ραδιοχρωµικών φιλµ από τον τρόπο ακτινοβόλησής τους. 

 

3.2.5 Απόκριση ραδιοχρωµικών φιλµ σε διαφορετικούς ρυθµούς δόσης 

 

Η απόκριση των ραδιοχρωµικών φιλµ ως προς τον ρυθµό απόδοσης της 

δόσης έχει µελετηθεί και τα φιλµ έχουν χαρακτηριστεί ανεξάρτητα από τον 

ρυθµό δόσης στο εύρος ρυθµών από 0.034 Gy min-1 (Lewis et al) έως και 80 Gy 

min-1 (Li et al, Hansen et al). Εντούτοις έχει παρατηρηθεί µία µικρή εξάρτηση της 

απόκρισης των MD-55-2 φιλµ από τον ρυθµό απόδοσης της δόσης για 

αποδιδόµενες δόσεις µεγαλύτερες των 60 Gy (McLaughlin et al.). Σε τέτοιες 

σχετικά µεγάλες δόσεις έχει αποδειχθεί µία περίπου 10% µεγαλύτερη απόκριση 

των φιλµ στους χαµηλότερους ρυθµούς δόσης (0.08 Gy min-1) σε σύγκριση µε 

τους µεγαλύτερους (80 Gy min-1). Παρόλα αυτά, στους ρυθµούς απόδοσης της 
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δόσης που χρησιµοποιούνται στην κλινική πράξη (2-4 Gy min-1), η απόδοση όλων 

των ραδιοχρωµικών φιλµ είναι ανεξάρτητη από τον ρυθµό δόσης. Αυτό φαίνεται 

και στο παρακάτω σχήµα. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 3.10: Εξάρτηση ραδιοχρωµικού φιλµ από τον ρυθµό απόδοσης της δόσης µε γραµµικό 

                         επιταχυντή 

 

3.2.6 Χρωµατισµός του φιλµ κατά το χρονικό διάστηµα που διέρχεται µετά την 

ακτινοβόλησή του (Post-irradiation colouration) 

 

Κατά την ακτινοβόληση των ραδιοχρωµικών φιλµ, παρατηρείται 

χρωµατισµός της επιφάνειας του φιλµ. Αυτό συµβαίνει λόγω του ότι στο ενεργό 

στρώµα του φιλµ γίνεται µία αντίδραση πολυµερισµού και παράγεται ένα 

έγχρωµο πολυµερές. Ο πολυµερισµός όµως, συνεχίζεται και µετά το πέρας της 

ακτινοβόλησης µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται σηµαντική αύξηση στην οπτική 

πυκνότητα του φιλµ τις επόµενες ώρες µετά την ακτινοβόληση. Η αύξηση στην 

οπτική πυκνότητα του φιλµ οφείλεται στον συνεχώς αυξανόµενο αριθµό µορίων 

πολυµερισµού που δηµιουργούνται στο ενεργό στρώµα του φιλµ, διαδικασία η 

οποία µετά από περίπου 24-48 ώρες σταµατά µε αποτέλεσµα η οπτική πυκνότητα 
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του φιλµ να τείνει ασυµπτωτικά σε µια σταθερή τιµή (McLaughlin et al, Klassen 

et al, Danchenko et al).  

Έχει αποδειχθεί ότι τα Gafchromic EBT φιλµ παρουσιάζουν µία αύξηση 

στην οπτική τους πυκνότητα της τάξεως του 6%-9% σε διάστηµα 12 ωρών µετά 

την ακτινοβόληση σε αντίθεση µε τα MD-55-2, XR τύπου T and HS ραδιοχρωµικά 

φιλµ τα οποία παρουσιάζουν αύξηση 13%, 15% και 19% αντίστοιχα (Σχήµα 

3.10). Έχει επίσης αποδειχθεί ότι για τα ΕΒΤ φιλµ το φαινόµενο αυτό 

σταθεροποιείται στο περίπου 1% στις πρώτες 6 ώρες µετά την ακτινοβόληση. 

Συνεπώς, τα ΕΒΤ φιλµ παρέχουν µεγαλύτερη ακρίβεια στην µέτρηση σε 

µικρότερο χρονικό διάστηµα µετά την ακτινοβόληση συγκρινόµενα µε τους 

υπόλοιπους τύπους ραδιοχρωµικών φιλµ. Για κάθε τύπο ραδιοχρωµικού φιλµ 

συνίσταται, πριν τη χρήση του για σκοπούς δοσιµετρίας, να γίνεται µελέτη της 

εξάρτησης της απόκρισης του, έτσι ώστε να καθορίζεται ένα ασφαλές χρονικό 

διάστηµα µετά την πάροδο του οποίου στην επεξεργασία του φιλµ δεν θα 

υπεισέρχονται σφάλµατα οφειλόµενα σε τέτοιου είδους διακυµάνσεις. Παρόλα 

αυτά, σύµφωνα µε τα διεθνή πρωτόκολλα, για την αύξηση της ακρίβειας της 

φιλµ δοσιµετρίας συνίσταται η µέτρηση των φιλµ να πραγµατοποιείται 

τουλάχιστον 24 ώρες µετά την ακτινοβόλησή τους. Επίσης, για ακόµα 

µεγαλύτερη αύξηση της ακρίβειας είναι καλό να µεσολαβεί το ίδιο χρονικό 

διάστηµα µεταξύ ακτινοβόλησης και µέτρησης τόσο των ακτινοβοληθέντων φιλµ 

όσο και των φιλµ που χρησιµοποιούνται για την βαθµονόµησή τους.            
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Σχήµα 3.11: Σύγκριση του φαινοµένου χρωµατισµού των φιλµ κατά το χρονικό διάστηµα που 

        διέρχεται µετά την ακτινοβόληση για διάφορους τύπους ραδιοχρωµικών φιλµ 

 

 

3.2.7 Οµοιογένεια ραδιοχρωµικών φιλµ 

 

Κατά την έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, ένα ιδανικό φιλµ δοσιµετρίας 

εµφανίζει οµοιογενή απόκριση στη δισδιάστατη περιοχή ακτινοβόλησης. Στη 

δοσιµετρία µε την χρήση ραδιοχρωµικών φιλµ θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν δύο 

είδη οµοιογένειας: η οµοιογένεια µικροσκοπικής κλίµακας (microscopic 

uniformity) και η οµοιογένεια µακροσκοπικής κλίµακας (macroscopic uniformity).  

 

• Οµοιογένεια µικροσκοπικής κλίµακας (microscopic uniformity) ορίζεται ως 

ο βαθµός διακύµανσης στην οπτική πυκνότητα (συγκριτικά µε τη µέση 

οπτική πυκνότητα) στο φιλµ σε ένα σηµείο ενδιαφέροντος. Ο βαθµός 

διακύµανσης είναι πιθανόν να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες όπως η 

δοµή του ενεργού στρώµατος του φιλµ, ελαττώµατα στη γενική δοµή του 
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καθώς επίσης και σωµατίδια σκόνης στην επιφάνεια του φιλµ. Επιπλέον, ο 

ηλεκτρονικός θόρυβος λόγω του συστήµατος σάρωσης του φιλµ, που 

χρησιµοποιείται ως προτεινόµενη µέθοδος επεξεργασίας των 

ραδιοχρωµικών φιλµ, επηρεάζει την οµοιογένεια µικροσκοπικής κλίµακας. 

Οι διακυµάνσεις που οφείλονται στους προαναφερθέντες παράγοντες, 

είναι συνάρτηση της χωρικής διακριτικής ικανότητας (spatial resolution) 

του προς χρήση συστήµατος σάρωσης των ραδιοχρωµικών φιλµ. Συνεπώς, 

µεγάλη ανάλυση του συστήµατος σάρωσης είναι πιθανόν να προκαλέσει 

διακυµάνσεις φαινοµενικά µεγαλύτερες στην οµοιογένεια µικροσκοπικής 

κλίµακας (Σχήµα 3.11). Για παράδειγµα, ένα σωµατίδιο σκόνης διαµέτρου 

1 µm το οποίο επικάθεται στην επιφάνεια του ραδιοχρωµικού φιλµ δεν θα 

επηρεάσει σηµαντικά την µετρούµενη απόκριση του φιλµ όταν η σάρωση 

του γίνεται µε χωρική ικανότητα 1 mm καθώς το αποτέλεσµα που θα 

προκύψει σε ένα σηµείο θα συµψηφιστεί για την εξαγωγή µέσης τιµής σε 

µια περιοχή 1 mm. Αντιθέτως, η παρουσία του συγκεκριµένου σωµατιδίου 

σκόνης θα επηρεάσει σηµαντικά την απόκριση του φιλµ όταν η σάρωση 

του γίνεται µε υψηλής διακριτικής ικανότητας σύστηµα σάρωσης, όταν για 

παράδειγµα αυτή είναι της τάξεως των µερικών µm.  
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Σχήµα 3.12: Μικροσκοπική ανοµοιογένεια ραδιοχρωµικού φιλµ. ∆ιακυµάνσεις της µετρούµενης οπτικής    

                         πυκνότητας συναρτήσει της χωρικής διακριτικής ικανότητας του συστήµατος σάρωσης 

 

• Οµοιογένεια µακροσκοπικής κλίµακας (macroscopic uniformity) ορίζεται ο 

βαθµός διακύµανσης στην οπτική πυκνότητα του φιλµ που οφείλεται σε 

διακυµάνσεις που αφορούν τις φυσικές ή χηµικές ιδιότητες του ενεργού 

στρώµατος του φιλµ ή σε συστηµατικές διακυµάνσεις του πυκνοµέτρου 

(densitometer, scanner) που χρησιµοποιείται. Η οµοιογένεια 

µακροσκοπικής κλίµακας µπορεί να εξακριβωθεί και να εκτιµηθεί µετά από 
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οµοιογενή ακτινοβόληση µιας περιοχής του ραδιοχρωµικού φιλµ και εν 

συνεχεία µέτρηση της οπτικής πυκνότητας στο πεδίο ακτινοβόλησης και 

καθορισµό του βαθµού διακύµανσης. Η µακροσκοπική οµοιογένεια 

διαφορετικών τύπων φιλµ έχει µελετηθεί και έχει βρεθεί ότι διαφέρει από 

παρτίδα σε παρτίδα και εξαρτάται από την κατεύθυνση κατά την οποία 

κατασκευάστηκε το φιλµ (coating direction). Έχει αποδειχθεί ότι 

παράλληλα στην κατεύθυνση αυτή η οµοιογένεια του φιλµ είναι καλύτερη 

(Σχήµα 3.12). Στους νέους όµως τύπους φιλµ, όπως τα EBT, δεν υπάρχει 

ουσιαστική διαφορά µεταξύ των δύο διευθύνσεων (Σχήµα 3.13).   

 

 

 

Σχήµα 3.13: Οµοιογένεια της οπτικής πυκνότητας παλαιότερων ραδιοχρωµικών φιλµ 
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Σχήµα 3.14: Οµοιογένεια της οπτικής πυκνότητας ραδιοχρωµικού ΕΒΤ φιλµ.  

 

Είναι σαφές ότι οι διακυµάνσεις στην οµοιογένεια απόκρισης των 

ραδιοχρωµικών φιλµ (µικροσκοπικής και µακροσκοπικής κλίµακας) θα 

επηρεάσουν τα αποτελέσµατα δοσιµετρίας και κατά συνέπεια θα οδηγήσουν σε 

εσφαλµένη εκτίµηση δοσιµετρικών µεγεθών στην ιατρική πράξη. Παρόλα αυτά, 

το επίπεδο ανοχής της ανοµοιογένειας, εξαρτάται φυσικά από το επίπεδο 

ακριβείας που απαιτείται στην κάθε ιατρική εφαρµογή. Στην ακτινοθεραπεία, ένα 

αποδεκτό επίπεδο διακύµανσης είναι της τάξεως του 3%-5%. Για τον έλεγχο της 

οµοιογένειας ενός ραδιοχρωµικού φιλµ απαιτείται ένα οµοιογενές πεδίο για την 

ακτινοβόλησή του, το οποίο επιτυγχάνεται συνήθως µε τη χρήση µεγάλου πεδίου 

ακτινοβολίας σε γραµµικό επιταχυντή όπου η διακύµανση στην επιπεδότητά του 

(flatness variation) είναι συνήθως µικρότερη από 2% σε ένα εύρος 10-15 cm. 
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► Τεχνικές διπλής έκθεσης για ελαχιστοποίηση της ανοµοιογένειας 

µακροσκοπικής κλίµακας (Double exposure techniques) 

 

Στις περιπτώσεις όπου η ανοµοιογένεια µακροσκοπικής κλίµακας είναι 

σηµαντικά αυξηµένη και ενδέχεται να επηρεάσει την ακρίβεια και την 

επαναληψιµότητα των αποτελεσµάτων δοσιµετρίας, χρησιµοποιούνται διάφορες 

τεχνικές προκειµένου η ανοµοιογένεια αυτή να µειωθεί στον ελάχιστο δυνατό 

βαθµό. Μια σχετικά απλή διαδικασία η οποία εφαρµόζεται για το σκοπό αυτό είναι 

η τεχνική διπλής έκθεσης. 

Η τεχνική διπλής έκθεσης των ραδιοχρωµικών φιλµ χρησιµοποιείται 

ευρέως σήµερα στη δοσιµετρία. Λόγω της σχετικής ανεξαρτησίας των 

ραδιοχρωµικών φιλµ στην κλασµατική απόδοση δόσης ακτινοβολίας, 

συγκεκριµένο ποσό δόσης προκαλεί µεταβολή στην οπτική πυκνότητα του φιλµ 

χωρίς όµως σηµαντική επίδραση σε µελλοντική απόκριση του φιλµ ως προς τη 

δόση που αποδίδεται σ’αυτό. Στην τεχνική διπλής έκθεσης, το ραδιοχρωµικό φιλµ 

εκτίθεται σε ένα οµοιογενές πεδίο ακτινοβολίας και εν συνεχεία προσδιορίζεται 

ένας πίνακας συντελεστών διόρθωσης ευαισθησίας σε όλο το εύρος της 

δισδιάστατης περιοχής ακτινοβόλησης του φιλµ. Το µέγεθος και η χωρική 

διακριτική ικανότητα του πίνακα αυτού εξαρτάται από τη διακριτική ικανότητα 

(spatial resolution) του συστήµατος σάρωσης που χρησιµοποιείται και φυσικά 

από αυτή που απαιτείται στη συγκεκριµένη εφαρµογή.  Αρχικά το ραδιοχρωµικό 

φιλµ εκτίθεται σε οµοιογενή γνωστή δόση ακτινοβολίας (Di) αφού προηγουµένως 

έχει σηµειωθεί σ’αυτό σειρά από καθοδηγητικά σηµάδια (τουλάχιστον τρία σε 

αριθµό). Εν συνεχεία, µετά την πάροδο συγκεκριµένης χρονικής περιόδου από 

την ακτινοβόληση, προσδιορίζεται η µέση οπτική πυκνότητα ODi(x,y) στην 

περιοχή ενδιαφέροντος του φιλµ. Η µεταβολή στην οπτική πυκνότητα OD, 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό ενός µοναδικού δείκτη 

ευαισθησίας για το φιλµ που εκφράζεται ως: 
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i 0

i 0

OD (x,y)-OD (x,y)S(x,y)=
<OD (x,y)-OD (x,y)>  

 

όπου OD0 είναι η οπτική πυκνότητα υποβάθρου του φιλµ. 

Ακολούθως, εάν το φιλµ εκτεθεί σε άγνωστη δόση ακτινοβολίας Dj , τότε η 

διορθωµένη οπτική πυκνότητα που θα αντιστοιχεί σ’αυτή θα είναι: 

 

i j
net

OD (xy)-OD (xy)
OD corr(x,y)=

S(xy)  

 

Συµπερασµατικά, η εξαγωγή του δισδιάστατου πίνακα συντελεστών 

διόρθωσης του ραδιοχρωµικού φιλµ µπορεί σχετικά εύκολα να χρησιµοποιηθεί µε 

τη χρήση κατάλληλου λογισµικού σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή και τελικά να 

συντελέσει στη σηµαντική µείωση του βαθµού ανοµοιογένειας µακροσκοπικής 

κλίµακας που εµφανίζεται στα ραδιοχρωµικά φιλµ. 

 

3.2.8 UV ακτινοβολία, ακτινοβολία υποβάθρου και συστήµατος σενσιτοµετρίας 

 

 Τα ραδιοχρωµικά φιλµ παρουσιάζουν ευαισθησία στην υπεριώδη 

ακτινοβολία. Στη δοσιµετρία, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση και 

φύλαξη των ραδιοχρωµικών φιλµ δεδοµένου του ότι η υπεριώδης ακτινοβολία 

(ultraviolet light) προκαλεί ανεπιθύµητο χρωµατισµό του ραδιοχρωµικού φιλµ. Ο 

βαθµός επίδρασης της υπεριώδους ακτινοβολίας εξαρτάται από το µήκος κύµατος 

και την ένταση της πηγής της. Πηγές υπεριώδους ακτινοβολίας είναι ο ήλιος ή 

φθορίζουσες πηγές (π.χ. λαµπτήρας φθορισµού). Η επίδραση του φωτός 

υποβάθρου (ambient light) καθορίζεται µε το µέγεθος ισοδύναµης δόσης 

χρωµατισµού (dose equivalent coloration) το οποίο εκφράζει το ποσό έκθεσης σε 

φως το οποίο προκαλεί ίδια µεταβολή στην οπτική πυκνότητα του ραδιοχρωµικού 

φιλµ µε οµοιογενές πεδίο ακτίνων-Χ. Έκθεση σε φως φθορισµού κατά µεγάλα 
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χρονικά διαστήµατα επηρεάζει σηµαντικά την απόκριση του ραδιοχρωµικού φιλµ 

και κατά συνέπεια την ακρίβεια στην δοσιµετρία. Τα συστήµατα σενσιτοµετρίας 

είναι πιθανόν να επηρεάσουν την απόκριση των ραδιοχρωµικών φιλµ, εάν αυτά 

περιέχουν UV συνιστώσα φωτός στην φωτεινή πηγή που χρησιµοποιούν. 

∆ιάφορες µελέτες υποδεικνύουν ότι έκθεση των ραδιοχρωµικών φιλµ για 

µικρό χρονικό διάστηµα σε φως δωµατίου κατά τη διάρκεια των µετρήσεων, δεν 

επηρεάζει σηµαντικά την ακρίβεια στη δοσιµετρία ακτινοβολίας ενώ έκθεση σε 

φως δωµατίου κατά τη διάρκεια 1 ηµέρας θα οδηγήσει σε δόση 0.8 cGy στο 

ραδιοχρωµικό φιλµ, ποσό όµως που συνεισφέρει ασήµαντα (<3%) σε µετρήσεις 

δόσεων ακτινοβολίας µεγαλύτερων των 25 cGy. 

 

Σχήµα 3.15: Επίδραση διαφορετικών πηγών ακτινοβολίας στον χρωµατισµό των ραδιοχρωµικών φιλµ  

 

 

 

 

 

 



Φιλµ ∆οσιµετρία Στενών Πεδίων Ακτινοχειρουργικής 
 

 

55 
 

3.2.9 Ενεργειακή εξάρτηση ραδιοχρωµικών φιλµ  

 

Ο βαθµός ενεργειακής εξάρτησης επηρεάζει σηµαντικά τις δοσιµετρικές 

ιδιότητες των φιλµ. Έχει επανειληµµένως µελετηθεί η ενεργειακή εξάρτηση των 

ραδιοχρωµικών φιλµ σε πολλές εφαρµογές. Ο χαµηλός ατοµικός αριθµός των 

περισσότερων εµπορικά διαθέσιµων ραδιοχρωµικών φιλµ τα καθιστά πιο 

ενεργειακά ανεξάρτητα από άλλους ανιχνευτές. Τα ραδιοχρωµικά φιλµ είναι φιλµ 

χαµηλού ατοµικού αριθµού και σε χαµηλές ενέργειες παρουσιάζουν µικρή 

απόκριση. Το αντίθετο συµβαίνει σε πολλά άλλα δοσίµετρα που χρησιµοποιούνται 

ως ανιχνευτές ακτινοβολίας όπως τα δοσίµετρα θερµοφωταύγειας (TLD), 

ακτινογραφικά φιλµ (X-Omat) κ.λ.π. τα οποία στις χαµηλές ενέργειες ακτίνων Χ 

παρουσιάζουν µεγάλη ευαισθησία λόγω του αυξηµένου αριθµού φωτοηλεκτρικών 

αντιδράσεων που παρουσιάζουν ως συνέπεια του µεγάλου ατοµικού αριθµού 

τους και της υψηλής πυκνότητας των συστατικών τους (σχήµα 3.16). Παρόλα 

αυτά ένας µικρός βαθµός εξάρτησης υπάρχει στα περισσότερα ραδιοχρωµικά 

φιλµ παρουσιάζοντας χαµηλότερη απόκριση σε χαµηλές ενέργειες ακτίνων-Χ. 

                         (i)                                                            (ii) 

Σχήµα 3.16: Ενεργειακή εξάρτηση (i)διαφόρων ανιχνευτών ακτινοβολίας σε σύγκριση µε 
                         ραδιοχρωµικά φιλµ (ii) διαφορετικών τύπων ραδιοχρωµικά φιλµ 
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Η ενεργειακή εξάρτηση του ραδιοχρωµικού Gafchromic EBT φιλµ έχει 

διερευνηθεί για ένα µεγάλο εύρος δεσµών ακτίνων-Χ ενέργειας από 75 kVp έως 

18 MV. Το φιλµ αυτό είναι ευαίσθητο και παρέχει ακριβή καθορισµό της δόσης 

στην περιοχή χαµηλών δόσεων που χρησιµοποιούνται στην ακτινοθεραπεία 

(περίπου 1-2 Gy). Η ενεργειακή του εξάρτηση είναι πολύ ασθενής και οι 

διακυµάνσεις δεν ξεπερνούν το 10%, σε ένα εύρος ενεργειών ακτίνων-Χ από 50 

kVp έως 10 MV, σε αντίθεση µε τα HS φιλµ οι διακυµάνσεις των οποίων είναι της 

τάξεως του 30% ή των ακτινογραφικών φιλµ που είναι µία τάξη µεγέθους 

µεγαλύτερες. Αυτή η ασθενής τους ενεργειακή εξάρτηση παρέχει σηµαντικά 

µεγαλύτερη ακρίβεια στην µέτρηση της δόσης για οποιαδήποτε ποιότητα δέσµης 

που χρησιµοποιείται στην ακτινοθεραπεία (Σχήµα 3.17).  

Είναι σαφές ότι, η ευαισθησία των ραδιοχρωµικών φιλµ ως προς την 

ενέργεια της δέσµης ακτινοβολίας ποικίλει ανάλογα µε το µήκος κύµατος στο 

οποίο γίνεται η ανάλυση του.  
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Σχήµα 3.17: Ενεργειακή εξάρτηση των ΜD-55, HS και ΕΒΤ ραδιοχρωµικών φιλµ 

 

 

3.2.10  Παράµετροι ακτινοβόλησης: Βάθος και Μέγεθος πεδίου 

 

 Η απόκριση των ραδιοχρωµικών φιλµ δεν επηρεάζεται από τα διαφορετικά 

βάθη ακτινοβόλησης. Συγκρίνοντας τις µετρηθείσες τιµές δόσεις σε διαφορετικά 

βάθη ακτινοβόλησης µε τις αναµενόµενες από µία καµπύλη αναφοράς, βρίσκεται 

µία απόκλιση της τάξεως του 2% (Σχήµα 3.18). Η επίδραση των διαφορετικών 

µεγεθών πεδίων ακτινοβόλησης στην απόκριση των φιλµ είναι επίσης αµελητέα. 

Και πάλι από συγκρίσεις των µετρηθέντων τιµών δόσεων για διαφορετικά µεγέθη 

πεδίων ακτινοβόλησης µε τις αναµενόµενες από καµπύλες αναφοράς οι 
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αποκλίσεις δεν ξεπερνάνε το 2.5% (Fuss et al), όπως φαίνεται και στο σχήµα 

3.19.  

 

Σχήµα 3.18: Απόκριση της δόσης µετρηµένη στα 2 cm (ο), 5 cm ( ), 10 cm (◊), 15 cm (x) and 25 

                           cm (+) βάθος στα  X10MV και (——) η καµπύλη αναφοράς 
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Σχήµα 3.19: Απόκριση της δόσης µετρηµένη για διαφορετικά µεγέθη πεδίων: 3 Χ 3 cm2 (ο), 5 Χ 5 cm2 

                            ( ), 15 Χ 15 cm2 (∆) and 40 Χ 40 cm2 (+) στα X10MV και(——) η καµπύλη αναφοράς 

 

 

3.2.11  Γραµµικότητα απόκρισης (Linearity) 

 

Η γραµµικότητα απόκρισης εκφράζει τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται η 

απόκριση του φιλµ (οπτική πυκνότητα) και η δόση ακτινοβολίας. Ανάλογα µε τον 

τύπο του ραδιοχρωµικού φιλµ που χρησιµοποιείται στη δοσιµετρία ακτινοβολίας, 

η σχέση ανάµεσα στην απόκριση του φιλµ και τη δόση ποικίλει. Τα ραδιοχρωµικά 

φιλµ Gafchromic παρουσιάζουν καλή γραµµικότητα για εύρος δόσεων από 1 έως 

10 Gy περίπου (τρίτου βαθµού πολυώνυµο), ενώ σε πολύ µεγαλύτερες δόσεις 

εµφανίζεται το φαινόµενο του κορεσµού. 
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Η γραµµικότητα των διαφόρων τύπων ραδιοχρωµικών φιλµ είναι σαφές ότι 

θα πρέπει να ελέγχεται και να διερευνάται πριν την έναρξη οποιασδήποτε 

διαδικασίας δοσιµετρίας στην ιατρική πράξη. Λαµβάνοντας υπόψη το 

συγκεκριµένο εύρος ενεργειών που χρησιµοποιείται στην ιατρική εφαρµογή, θα 

πρέπει να µελετηθεί η γραµµικότητα του φιλµ και να γίνει η καλύτερη δυνατή 

προσαρµογή γραµµικής, πολυωνυµικής ή οποιασδήποτε άλλης µαθηµατικής 

έκφρασης. 

 

3.2.12  Προσανατολισµός δέσµης ακτινοβολίας και φιλµ 

 

∆ιακυµάνσεις στη µετρούµενη δόση ακτινοβολίας στα ραδιοχρωµικά φιλµ 

είναι δυνατόν να οφείλονται στη µη ισοτροπική κατανοµή της ακτινοβολίας και 

στον προσανατολισµό του φιλµ εντός του πεδίου ακτινοβολίας. Στην ιατρική 

πράξη υπάρχουν και χρησιµοποιούνται χάρτες δόσης βάθους πεδίων ακτινοβολίας 

κατά µήκος του κεντρικού άξονα της δέσµης. Σε περιοχές εκτός του κεντρικού 

άξονα της δέσµης, όπου η δέσµη ακτινοβολίας προσπίπτει υπό γωνία στο φιλµ, 

υπεισέρχονται παρεµβολές που σχετίζονται µε φαινόµενα σκέδασης της 

ακτινοβολίας στο φιλµ.   

Στα ραδιοχρωµικά φιλµ, τα φαινόµενα σκέδασης θεωρούνται αµελητέα 

λόγω του σχετικά χαµηλού ατοµικού αριθµού τους και της χαµηλής τους 

πυκνότητας. Σε στερεό οµοίωµα όπου η εισαγωγή των φιλµ µπορεί να 

δηµιουργήσει κενά αέρος, το φαινόµενο αυτό είναι πιο έντονο (Σχήµα 3.18). 

Γενικά όµως, η απόκριση των ραδιοχρωµικών φιλµ θεωρείται ανεξάρτητη του 

προσανατολισµού της δέσµης ακτινοβολίας ως προς το φιλµ.  
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Σχήµα 3.20: Απόκριση ραδιοχρωµικών φιλµ εκτεθειµένων παράλληλα στην δέσµη 

                         ακτινοβολίας 

 

3.2.13  Θερµοκρασία και Υγρασία 

 

 Τα ραδιοχρωµικά φιλµ παρουσιάζουν χαµηλή εξάρτηση από την 

θερµοκρασία και την υγρασία. Σε εύρος θερµοκρασιών 20-40 οC και σχετικής 

υγρασίας 25-50%, συνθήκες δηλαδή εργαστηρίου, οι διακυµάνσεις της απόκρισης 

των φιλµ είναι αµελητέες.  
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

4. Εισαγωγή 

 

Κατά την εγκατάσταση µιας µονάδας ακτινοθεραπείας και πριν τη 

χρησιµοποίησή της σε ασθενείς, προβλέπονται από τα διεθνή πρωτόκολλα αλλά 

και από τους κανονισµούς ακτινοπροστασίας έλεγχοι αποδοχής της µονάδας. 

Γίνεται δηλαδή έλεγχος και επαλήθευση της αξιοπιστίας, των µηχανικών ανοχών 

και των δοσιµετρικών χαρακτηριστικών της µονάδας. Τα δεδοµένα από τους 

ελέγχους αποδοχής αποτελούν  τη βάση αναφοράς για τον έλεγχο της µονάδας 

κατά τη χρήση της στην καθηµερινή κλινική πρακτική στα πλαίσια ενός 

προγράµµατος ποιοτικού ελέγχου, αλλά και στην κατάρτιση µεθόδων και 

προγράµµατος επιβεβαίωσης πλάνου θεραπείας. Πολλά δε από τα δοσιµετρικά 

δεδοµένα που µετρούνται χρησιµοποιούνται ως δεδοµένα εισόδου στα εκάστοτε 

προγράµµατα σχεδιασµού θεραπείας. 

Το πρώτο βήµα στη δοσιµετρία µονάδας στερεοτακτικής 

ακτινοχειρουργικής συνίσταται στη λήψη και την επαλήθευση των βασικών 

δοσιµετρικών δεδοµένων. Γίνεται απόλυτη δοσιµετρία σε πεδίο αναφοράς, το 

οποίο είναι συνήθως και το µεγαλύτερο έτσι ώστε να εξασφαλίζονται ιδανικές 

συνθήκες ηλεκτρονιακής ισορροπίας και ελάχιστη διαταραχή του πεδίου από την 

εισαγωγή του δοσιµέτρου. Αφού βρεθεί ο ρυθµός δόσης του πεδίου αναφοράς 

γίνεται η σχετική δοσιµετρία για όλα τα µεγέθη πεδίων-κατευθυντήρων της 

µονάδας ακτινοβόλησης (παράγοντες παροχής, κατανοµή δόσης βάθους και 

προφίλ δόσης). Τα δεδοµένα αυτά αποτελούν δεδοµένα εισόδου για το σύστηµα 

σχεδιασµού θεραπείας, βάσει των οποίων υπολογίζονται αλγοριθµικά 

οποιεσδήποτε τρισδιάστατες κατανοµές δόσης. Το δε αποτέλεσµα του 

σχεδιασµού θεραπείας (πλάνο θεραπείας) πρέπει να επαληθεύεται µε την 

πραγµατοποίηση µετρήσεων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πολύπλοκων κατανοµών 

δόσης, κοντά σε ευαίσθητους υγιείς ιστούς. 
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Το βασικότερο πρόβληµα, το οποίο επισηµαίνεται και στη διεθνή 

βιβλιογραφία, είναι η µεγάλη δυσκολία στη δοσιµετρία των µικρότερων πεδίων, 

ιδιαίτερα κάτω του 1 cm, όπου καί η δοσιµέτρηση καί ο ακριβής καθορισµός των 

ορίων των πεδίων αποτελούν πολύπλοκες διαδικασίες λόγω της εµφάνισης 

υψηλότατων βαθµίδων δόσης. Θα πρέπει δε να ληφθεί υπόψιν πως σε πολλές 

περιπτώσεις η προϋπολογισθείσα δόση προσδίδεται µε χρήση πολλών, 

επικαλυπτόµενων πεδίων σε αλλεπάλληλα ισόκεντρα. Όπως έχει τονιστεί στα 

προηγούµενα, οι κατανοµές δόσης που προκύπτουν είναι περίπλοκες και είναι 

δύσκολο να µετρηθούν και να αποτυπωθεί η έκτασή τους στο χώρο, ιδιαίτερα µε 

τη χρήση δοσιµέτρων που απεικονίζουν τη δόση σε ένα σηµείο, ή ακόµη και σε 

δύο διαστάσεις. 

Στην περίπτωση των µονάδων γ-knife τα δεδοµένα για τους παράγοντες 

παροχής των µικρότερων πεδίων είναι εισηγµένα στο πρόγραµµα σχεδιασµού 

θεραπείας από την κατασκευάστρια εταιρία και έχουν προκύψει από µετρήσεις σε 

συνδυασµό µε προσοµοιώσεις Monte Carlo και αναλυτικούς υπολογισµούς. 

Αποτελούν δε αντικείµενο ενδελεχούς µελέτης και συζήτησης µέχρι σήµερα από 

πολλούς ερευνητές παγκοσµίως, διότι οι τιµές που παρουσιάζονται σε διάφορες 

εργασίες, ιδιαίτερα για τους διαµορφωτές των 4 mm, παρουσιάζουν διακυµάνσεις 

µέχρι και 11% (Mack et al 2002b). 

Τα ενδεδειγµένα δοσίµετρα για την απόλυτη δοσιµετρία του µεγαλύτερου 

των πεδίων καθώς και τη σχετική δοσιµετρία των µικρότερων πεδίων είναι 

ανιχνευτής αδάµαντα ή θάλαµος ιονισµού υγρού. Και τα δύο σήµερα δεν 

απαντώνται όµως σε κλινικό περιβάλλον και δύσκολα µπορεί κανείς να αποκτήσει 

πρόσβαση σε κάποια από αυτά. Για τους λόγους αυτούς για την απόλυτη 

δοσιµετρία του µεγαλύτερου πεδίου χρησιµοποιείται µικρός θάλαµος ιονισµού 

αερίου (PinPoint ionization chamber). Στην κλινική πρακτική σήµερα ο θάλαµος 

ιονισµού αποτελεί το µόνο δοσίµετρο αναφοράς, το οποίο βαθµονοµείται σε 

πρότυπα εργαστήρια και είναι σε καλό βαθµό γνωστά τα χαρακτηριστικά 

απόκρισής του. Για την σχετική δοσιµετρία των µικρότερων στερεοτακτικών 
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πεδίων όµως, ακόµη και οι µικρότεροι θάλαµοι ιονισµού αερίου σήµερα, 

εµφανίζουν τα προβλήµατα που έχουµε ήδη αναφέρει κατά τη χρήση τους στα 

πεδία διαστάσεων κάτω του 1 cm.  

Επίσης συχνά χρησιµοποιούνται στην κλινική πρακτική για την απόλυτη και 

τη σχετική δοσιµετρία στερεοτακτικών πεδίων δίοδοι πολύ µικρών διαστάσεων 

καθώς και ανιχνευτές θερµοφωταύγειας και ραδιοχρωµικά φιλµ. Στις 

περισσότερες των περιπτώσεων πάντως χρησιµοποιούνται άνω της µίας 

ανιχνευτικές διατάξεις, ακριβώς για να αυξηθεί η αξιοπιστία µέτρησης της 

µεθόδου και να µειωθεί το όποιο στατιστικό σφάλµα.  

Η συνηθέστερα χρησιµοποιούµενη ανιχνευτική διάταξη για την 

αποτύπωση των προφίλ δόσης των δεσµών είναι τα φιλµ κι αυτό γιατί 

παρουσιάζουν εξαιρετική χωρική διακριτική ικανότητα, αλλά και απευθείας 

δυνατότητα απεικόνισης σε δύο διαστάσεις. Μάλιστα προτιµούνται τα 

ραδιοχρωµικά φιλµ λόγω καλής ισοδυναµίας µε ιστό και µη ενεργειακής 

εξάρτησης της απόκρισής τους, κάτι που επιτρέπει αξιόπιστες µετρήσεις σε 

περιοχές έλλειψης ηλεκτρονιακής ισορροπίας.  

Τα προφίλ δόσης σε περιοχές γύρω από το ισόκεντρο συγκρίνονται µε 

κατανοµές δόσης που υπολογίζει το εκάστοτε πρόγραµµα σχεδιασµού θεραπείας 

για τα ίδια µεγέθη πεδίων και τις ίδιες συνθήκες ακτινοβόλησης. Με τη σύγκριση 

των δύο ακτινικών κατανοµών δόσης καθορίζεται το κατά πόσον οι υπολογισµοί 

του συστήµατος σχεδιασµού ανταποκρίνονται στις κατανοµές που στην 

πραγµατικότητα δίνει κάθε µονάδα ακτινοβόλησης. Καθορίζεται δε η ακρίβεια του 

συστήµατος στη διαµόρφωση των στερεοτακτικών δεσµών όπως και στην 

σύγκλισή τους σε µία περιοχή γύρω από το ισόκεντρο. Από τα προφίλ δόσης 

υπολογίζονται οι διαστάσεις του κάθε πεδίου (Full Width at Half Maximum, 

FWHM). Σύµφωνα δε µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, στη µονάδα γ-

knife οι µετρούµενες κατανοµές δόσης δεν θα πρέπει να αποκλίνουν από τις 

υπολογιζόµενες από το πρόγραµµα σχεδιασµού θεραπείας άνω του 1 mm. 
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Οι ανιχνευτές σε όλες τις περιπτώσεις τοποθετούνται εντός οµοιώµατος 

υλικού ισοδύναµο ιστού, το οποίο και προσαρτάται στο στερεοτακτικό σύστηµα. 

Με τη χρήση των αξόνων του καρτεσιανού συστήµατος αναφοράς τα δοσίµετρα 

τοποθετούνται στην επιθυµητή θέση στο χώρο. Η θέση αυτή συνήθως είναι το 

ισόκεντρο και πάντα επί του κεντρικού άξονα της δέσµης.  

Στην εργασία αυτή έγινε µια προσπάθεια µέτρησης του παράγοντα 

παροχής µονάδας στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής Gamma-knife µε την χρήση 

ραδιοχρωµικών φιλµ, ΕΒΤ και MD-55, στα πλαίσια αφενός µεν ποιοτικού ελέγχου 

της µονάδας, αλλά και προς την κατεύθυνση κατάρτισης µεθόδου επιβεβαίωσης 

πλάνου θεραπείας στη κλινική πρακτική, κάτι ιδιαίτερα απαιτητικό, αλλά και 

αναγκαίο.  

 

4.1 Βαθµονόµηση των φιλµ 

 

Τα ΕΒΤ GAfChromic ραδιοχρωµικά φιλµ είναι ένα σχετικά νέο προϊόν 

σχεδιασµένο ειδικά για δοσιµετρία στην ακτινοθεραπεία. Λόγω της ασθενούς 

εξάρτησης της απόκρισής τους από την ενέργεια της δέσµης φωτονίων 

(µικρότερη από 10% σε εύρος ενεργειών από 50kVp-10MVp, Butson et al. 2005a,  

Cheung et al. 2004), καθώς της ανεξαρτησίας της απόκρισής τους από το 

µέγεθος του πεδίου ακτινοβόλησης για δεδοµένη ενέργεια (εύρος µεγέθους 

πεδίων 5×5cm2 - 40×40cm2 για ενέργεια δέσµης 6MV, Cheung et al. 2006), τα 

φιλµ αυτά είναι ιδανικά για δοσιµετρία όταν η ενέργεια της δέσµης είναι 

µεταβαλλόµενη ή άγνωστη, όπως επίσης και σε περιπτώσεις πολύ µικρών πεδίων 

όπου ξεχωριστές καµπύλες βαθµονόµησης για τα µεγέθη αυτά είναι δύσκολο να 

παραχθούν, π.χ. Gamma-knife.  

Για την µετατροπή λοιπόν της δισδιάστατης κατανοµής οπτικών 

πυκνοτήτων των φιλµ σε δύο διαστάσεων κατανοµή δόσης, κατασκευάστηκε µία 

καµπύλη βαθµονόµησης, σύµφωνα µε τα διεθνή πρωτόκολλα βαθµονόµησης των 

φιλµ.   
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Τα φιλµ κόπηκαν σε κοµµάτια µεγέθους 2.5×2.5 cm2 και τοποθετήθηκαν 

ανάµεσα σε πλάκες solid water 30×30 cm2 διαφορετικού πάχους σε βάθος 10cm 

κάθετα στον κεντρικό άξονα της δέσµης. Κάτω από τα φιλµ τοποθετήθηκαν 

ακόµη 10cm πλακών solid water έτσι ώστε να υπάρχει εξασφάλιση συνθηκών 

πλήρους οπισθοσκέδασης. Η ακτινοβόληση πραγµατοποιήθηκε για πεδίο 

φωτονίων 10×10 cm2 και SSD=100cm σε γραµµικό επιταχυντή ενέργειας 6MV 

(Siemens Oncor) που βρίσκεται τοποθετηµένος στο Αρεταίειο Νοσοκοµείο, 

δίνοντας κάθε φορά τον κατάλληλο αριθµό monitor units έτσι ώστε η 

αποδιδόµενη δόση να καλύπτει ένα εύρος από 10-2000 cGy (Εικόνα 4.1). Η 

διαδικασία επαναλήφθηκε 2 φορές και σαν τελική καµπύλη βαθµονόµησης 

θεωρήθηκε η µέση τιµή των δύο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.1: Ακτινοβοληµένα φιλµ σε dδιαφορετικές δόσεις. Το πρώτο πάνω αριστερά είναι εικόνα 

χωρίς φιλµ και το δεύτερο ανακτινοβόλητο φιλµ. Στην συνέχεια ακολουθούν κατά σειρά οι δόσεις (i)10cGy, 

(ii)30cGy, (iii)50cGy, (iv)70cGy, (v)100cGy, (vi)130cGy, (vii)150cGy, (viii)170cGy, (ix)200cGy, (x)230cGy, 

(xi)250cGy, (xii)270cGy, (xiii)300cGy, (xiv)350cGy, (xv)400cGy, (xvi)500cGy, (xvii)600cGy, (xviii)700cGy, 

(xix)800cGy, (xx)1000cGy, (xxi)1500cGy, (xxii)2000cGy  
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Η ανάλυση των φιλµ πραγµατοποιήθηκε 24 ώρες µετά την ακτινοβόληση 

έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα φαινόµενα χρωµατισµού των φιλµ µετά την 

ακτινοβόληση (Post-irradiation colouration effects, Cheung et al., 2005). Για την 

µέτρησή τους χρησιµοποιήθηκαν 3 διαφορετικοί επίπεδοι σαρωτές (flatbed colour 

scanners): 

• Microtek ScanWizard Pro (ScanMaker 9800XL) του εργαστηρίου ιατρικής 

φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθήνας 

• Μicrotek ScanWizard Pro (ScanMaker 9800XL) του Αρεταιείου 

Νοσοκοµείου 

• Hewlett Packard ScanJet του εργαστηρίου ιατρικής φυσικής του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης  

Η σάρωση και στους τρείς scanner έγινε µε την χρήση της ειδικής µονάδας για 

σάρωση µε την µέθοδο διέλευσης (transparency unit, transmissive mode), µε 

ανάλυση 300ppi (pixels per inch) σε 48 δυφία (δυαδικά ψηφία ή binary digits, 

bits) βάθος εικόνας (RGB), χωρίς την εφαρµογή καµίας µεθόδου επεξεργασίας 

εικόνας και τέλος αποθηκεύτηκαν υπό µορφή αρχείου TIFF (Tagged Image File 

Format). Οι 3 χρωµατικές συνιστώσες (Red (R), Green (G), Blue (B)) χωρίστηκαν 

και επιλέχθηκε για την ανάλυση των φιλµ και τον προσδιορισµό της καµπύλης 

βαθµονόµησης η Red συνιστώσα γιατί παρουσίασε µεγαλύτερη ευαισθησία στην 

περιοχή δόσεων που µας ενδιέφερε (βλ.καµπύλη βαθµονόµησης). Η ανάλυση 

πραγµατοποιήθηκε µε την χρήση του λογισµικού Μatlab (R2007a, Τhe 

Mathworks, Natick USA), εκτός των άλλων και γιατί µπορεί να χειριστεί τις 48-bits 

εικόνες (σε αντίθεση µε το ImageJ).  

 Για την ακτινοβόληση και την µέτρηση των φιλµ ακολουθήθηκαν όλες οι 

οδηγίες των διεθνών πρωτοκόλλων φιλµ δοσιµετρίας µε σκοπό την επίτευξη 

µέγιστης επαναληψιµότητας. Η µεταχείριση των φιλµ γινόταν πάντα µε γάντια και 

δόθηκε µεγάλη προσοχή στην αποφυγή οποιασδήποτε µηχανικής ζηµιάς στην 

επιφάνειά τους (Butson et al. 2003). Επίσης, τα φιλµ κόπηκαν σε κοµµάτια µία 

µέρα πριν την ακτινοβόλησή τους έτσι ώστε το ενεργό τους στρώµα να έχει 
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επανέλθει σε ηρεµία από οποιαδήποτε διαταραχή µπορεί να προκλήθηκε κατά την 

διαδικασία κοψίµατος (Martina Fuss et al. 2007) και χρησιµοποιήθηκε ένα πλαίσιο 

τοποθέτησης έτσι ώστε κάθε φιλµ να τοποθετείται πάντα στο κέντρο του 

scanner µε ένα εύκολο και επαναλήψιµο τρόπο, το οποίο όµως αφαιρείτο κατά 

την διαδικασία σάρωσης.    

 Πριν όµως παρουσιαστεί η καµπύλη βαθµονόµησης των φιλµ, καλό θα 

ήταν να αναφερθούν ορισµένα στοιχεία σχετικά µε τους scanner που 

χρησιµοποιήθηκαν, τα οποία οδήγησαν στην επιλογή του κέντρου της επιφάνειας 

του scanner ως βέλτιστη περιοχή σάρωσης. Ως σαρωτής αναφοράς (reference 

scanner) θεωρήθηκε αυτός του εργαστηρίου ιατρικής φυσικής του πανεπιστηµίου 

Αθηνών, καθώς ήταν ο µόνος που χαρακτηρίστηκε ως προς την οµοιογένεια τόσο 

του υποβάθρου του όσο και της απόκρισής του, την επίδραση του 

προσανατολισµού του φιλµ κατά την διαδικασία σάρωσης και την 

επαναληψιµότητά του. Η βέλτιστη περιοχή σάρωσης που βρέθηκε σε αυτόν τον 

scanner ήταν αυτή που χρησιµοποιήθηκε και στους άλλους δύο. 

                                                                         z                                                  

  

                                                                     

           

 

                                       

  

 

 

Σχήµα 4.1: Σύστηµα Συντεταγµένων του µηχανήµατος σάρωσης 
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 Οµοιογένεια Scanner 

Για τον προσδιορισµό της οµοιογένειας της απόκρισης του scanner δύο 

κοµµάτια φιλµ, ένα εκτεθειµένο στα 8Gy και ένα µη ακτινοβοληµένο, 

σαρώθηκαν σε 9 διαφορετικές θέσεις στην επιφάνεια του scanner.  

 

Πίνακας 1. Επίδραση της θέσης του φιλμ στην επιφάνεια του scanner. Οι 
σχετικές συντεταγμένες είναι σύμφωνα με την αρχή που ορίστηκε 
παραπάνω δηλ. το κέντρο του  σαρωτή. 
Οριζόντια   Κάθετη   (x,y)   Pixel Value   Rel.pv  Pixel  Value   Rel.pv  
θέση  θέση     (0 Gy)  (0 Gy)  (8 Gy)  (8 Gy) 

Κέντρο  Κέντρο  (0,0)  64809  100%  19401  100% 
Κέντρο  Πάνω  (0,1)  64809  100%  19391  99.9% 
Κέντρο  Κάτω  (0,‐1)  64809  100%  19261  99.3% 
Δεξιά  Κέντρο  (1,0)  64809  100%  19243  99.2% 
Αριστερά  Κέντρο  (‐1,0)  64809  100%  19203  99.0% 
Δεξιά  Πάνω  (1,1)  64809  100%  19180  98.9% 
Δεξιά  Κάτω  (1,‐1)  64809  100%  19209  99.0% 
Αριστερά  Πάνω  (‐1,1)  64809  100%  19082  98.4% 

Αριστερά  Κάτω  (‐1,‐1)  64809  100%  18968  97.8% 

 

Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουµε ότι η πιο οµοιογενής περιοχή του 

scanner είναι η περιοχή που βρίσκεται στο κέντρο του.  

 

 Επαναληψιµότητα του scanner 

Για τον καθορισµό της επαναληψιµότητας του scanner χρησιµοποιήθηκαν 

23 φιλµ ακτινοβοληµένα µερικούς µήνες πριν την διαδικασία αυτή σε 

δόσεις από 10-2000cGy τα οποία σαρώθηκαν 4 φορές σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους κατά την διάρκεια ενός µήνα. ∆ύο µε διαφορά µερικών 

λεπτών (intra-session), µία µετά από µερικές ώρες (inter-session) και µία 

µετά από µερικές µέρες. Στον πίνακα 2 φαίνονται οι µέγιστες διαφορές 

των µέσων τιµών των pixel που µετρήθηκαν σε καθένα από τα χρονικά 

διαστήµατα.  
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Πίνακας 2. Επαναληψιμότητα του scanner σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα       

   Intra‐session (~min)  Inter‐session (~h)  Διαφορετικές μέρες 

Συνιστώσα χρώματος  Red  Green  Blue  Red  Green  Blue  Red  Green  Blue 

Μέγιστη διαφορά (Δ)  0.03%  0.03%  0.03%  0.5%  0.3%  0.1%  0.7%  0.5%  0.1% 

 

Όπως παρατηρούµε σε όλες τις περιπτώσεις η τιµή του ∆ είναι µικρότερη 

από 1% γεγονός που εκφράζει εξαίρετη επαναληψιµότητα του 

συστήµατος σάρωσης.  

 

 Προσανατολισµός του φιλµ 

Για τον προσδιορισµό της επίδρασης του προσανατολισµού του φιλµ στην 

επιφάνεια του scanner κατά την διαδικασία σάρωσης 3 κοµµάτια φιλµ 

εκτεθειµένα σε δόσεις 0Gy, 1Gy και 8Gy σαρώθηκαν παράλληλα και 

κάθετα στην διεύθυνση σάρωσης (portrait and landscape orientation). Ο 

προσανατολισµός των φιλµ κατά την διαδικασία σάρωσης έδειξε να 

επηρεάζει σηµαντικά τα αποτελέσµατα. Για τα 3 αυτά κοµµάτια φιλµ οι 

τιµές των pixel που µετρήθηκαν όταν τα φιλµ σαρώθηκαν τοποθετηµένα 

κάθετα και παράλληλα στην διεύθυνση σάρωσης διέφεραν κατά 4.7%, 

6.2% και 10.0% για τις δόσεις των 0Gy, 1Gy και 8Gy αντίστοιχα (η τυπική 

απόκλιση 5 σαρώσεων του ίδιου φιλµ και κατά τον ίδιο προσανατολισµό 

ήταν κάτω του 0.1%). Τα νούµερα αυτά αντιστοιχούν σε διαφορές 

οπτικής πυκνότητας της τάξεως 9.5%-19%. Για όλες τις δόσεις, η σάρωση 

του φιλµ τοποθετηµένου κάθετα στην διεύθυνση σάρωσης είχε ως 

αποτέλεσµα υψηλότερες τιµές pixel, δηλαδή µικρότερες τιµές οπτικής 

πυκνότητας. Σαν βέλτιστος τρόπος λοιπόν τοποθέτησης του φιλµ στον 

scanner επιλέχθηκε ο παράλληλα στην διεύθυνση σάρωσης (portrait) κατά 

τον οποίο υπάρχει καλύτερη διακριτική ικανότητα δόσης.  
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Για τα ΕΒΤ οι καµπύλες βαθµονόµησης που προέκυψαν τελικά από σαρώσεις των 

φιλµ στους 3 διαφορετικούς scanner φαίνονται παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σχήµα 4.2: Καµπύλη Βαθµονόµησης από τον scanner του εργαστηρίου ιατρικής φυσικής του 

                                 πανεπιστηµίου Αθήνας 
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Σχήµα 4.3: Καµπύλη Βαθµονόµησης από τον scanner του Αρεταιείου Νοσοκοµείου 
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Σχήµα 4.4: Καµπύλη Βαθµονόµησης από τον scanner του εργαστηρίου ιατρικής φυσικής του 

                               πανεπιστηµίου Κρήτης 

 

 Για την περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκε το 

κόκκινο κανάλι χρώµατος του οπτικού φάσµατος καθώς στα ραδιοχρωµικά φιλµ 

παρουσιάζει την µεγαλύτερη ευαισθησία (Stevens et al.). To γεγονός αυτό 

φαίνεται καί στις τρείς καµπύλες, καθώς το κόκκινο χρώµα ξεκινάει να “γράφει” 

σε χαµηλότερες δόσεις και δίνει υψηλότερο σήµα. Το εύρος δόσεων στο οποίο 

βρέθηκε ότι τα φιλµ έχουν γραµµική απόκριση είναι 0.3-10Gy το οποίο βρίσκεται 

σε συµφωνία µε την βιβλιογραφία (Devic et al.)  
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Παρατηρώντας τις 3 καµπύλες βαθµονόµησης διακρίνουµε µία αισθητή 

αύξηση των µετρούµενων τιµών pixel σε αυτήν που προέκυψε απ’τον scanner 

του εργαστηρίου ιατρικής φυσικής του πανεπιστηµίου Κρήτης. Κανονικά, λόγω 

του ασθενούς αλλά υπαρκτού φαινοµένου χρωµατισµού των φιλµ στο διάστηµα 

που διέρχεται µετά την ακτινοβόληση και λόγω του γεγονότος ότι η σάρωση 

αυτή πραγµατοποιήθηκε 3 µήνες µετά την ακτινοβόληση, θα έπρεπε να συµβαίνει 

το αντίθετο. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στο ότι τα φιλµ 

κατά την διάρκεια των πειραµάτων ξεχάστηκαν για ένα χρονικό διάστηµα µέσα 

στον χώρο του γραµµικού επιταχυντή του Αρεταιείου Νοσοκοµείου και µάλλον 

απορρόφησαν παραπάνω δόση από αυτήν που τους είχε αρχικά αποδοθεί.  

 

4.2 Πειραµατική ∆ιαδικασία 

 

Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της στερεοτακτικής 

ακτινοχειρουργικής το γ-Knife πρέπει να ικανοποιεί πολύ αυστηρά όρια ακριβείας. 

Πιο συγκεκριµένα, το σηµείο όπου τέµνονται τα πρωτογενή πεδία ακτινοβολίας 

των 201 δεσµών δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 0,5 mm από το 

µηχανικό ισόκεντρο ή αλλιώς UCP (το θεωρητικό σηµείο τοµής των 201 δεσµών). 

Επιπλέον, τα πειραµατικά προσδιοριζόµενα προφίλ δόσης δεν θα πρέπει να 

αποκλίνουν περισσότερο από 1 mm από τα δεδοµένα του GammaPlanΤΜ για την 

50% ισοδοσική (Mack et al.2002, 2003, Karaiskos et al., 2005). Έτσι, για να 

µελετήσει κανείς πειραµατικά τις κατανοµές δόσης του γ-Knife, θα πρέπει η 

µέθοδος που ακολουθεί να εξασφαλίζει τουλάχιστον παρόµοια ακρίβεια. 

Στην περίπτωση των φιλµ, επειδή η καταγραφή της δόσης είναι 

δισδιάστατη, το κρισιµότερο σηµείο της πειραµατικής διαδικασίας είναι ο 

καθορισµός ενός συστήµατος συντεταγµένων το οποίο να διατηρείται σε όλα τα 

στάδια: set-up, σχεδιασµό θεραπείας (ακτινοβόλησης) και επεξεργασία εικόνας. 

Στο σύστηµα συντεταγµένων που χρησιµοποιήθηκε, το οποίο χρησιµοποιείται 

επίσης στη συνέχεια για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων, ο άξονας x είναι ο 
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οριζόντιος άξονας µε θετική φορά αυτή προς τα δεξιά, ο άξονας y είναι ο 

κατακόρυφος άξονας µε θετική φορά αυτή προς τα πάνω και ο άξονας z είναι 

κατά µήκος του σώµατος ασθενή µε θετική φορά αυτή προς το κεφάλι. 

 

4.2.1 Οµοίωµα Plexiglas 

 

Για να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες σκέδασης κατά την 

ακτινοβόληση, τα φιλµ τοποθετήθηκαν στο εσωτερικό ενός ειδικά 

κατασκευασµένου σφαιρικού οµοιώµατος από Plexiglas, διαµέτρου 16,3 cm. Το 

Plexiglas (πυκνότητα 1,19 g/cm3) χρησιµοποιείται συνηθέστατα σαν υλικό 

οµοιώµατος, αντί του νερού στην ακτινοθεραπεία. Ειδικά για το γ-Knife, 

θεωρείται αποδεκτό υλικό για τη διενέργεια σχετικής δοσιµετρίας. Ωστόσο, 

ιδιαίτερα εάν πρόκειται να διεξαχθούν απόλυτες µετρήσεις δόσης, πρέπει να 

χρησιµοποιείται µε προσοχή, διότι οι λίγο διαφορετικοί, σε σχέση µε το νερό, 

συντελεστές αλληλεπίδρασης και η λίγο διαφορετική πυκνότητά του (άρα και 

διαφορετική εµβέλεια των δευτερογενών ηλεκτρονίων) µπορεί να οδηγήσουν σε 

διαφορετικές συνθήκες σκέδασης σε σχέση µε το νερό. Στην εικόνα 4.2 φαίνεται 

το οµοίωµα, το οποίο αποτελείται από δύο ηµισφαίρια. Στο µέσο των δύο 

ηµισφαιρίων έχει τορνευτεί ειδικό κυλινδρικό άνοιγµα διαµέτρου 5cm και ύψους 

9.5cm. Ο κύλινδρος ο οποίος εξήχθη από το σφαιρικό οµοίωµα κόπηκε στο 

κεντρικό του επίπεδο και τα φιλµ τοποθετήθηκαν ανάµεσα στα δύο ηµικυλινδρικά 

τµήµατα που δηµιουργήθηκαν. Όταν ο κύλινδρος µε το φιλµ στο εσωτερικό του 

τοποθετείται µέσα στο σφαιρικό οµοίωµα, το κέντρο του συστήµατος 

συντεταγµένων που έχει οριστεί ταυτίζεται µε το κέντρο της σφαίρας.  
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Εικόνα 4.2:  Το σφαιρικό οµοίωµα από Plexiglas 

 

4.2.2 Ακτινοβόληση 

 

Το οµοίωµα περιέχοντας το προς ακτινοβόληση φιλµ βιδώθηκε στο 

στερεοτακτικό πλαίσιο Leksell (βλέπε εικόνα 4.3) και υποβλήθηκε σε αξονική 

τοµογραφία. Τα δεδοµένα της τοµογραφίας µεταφέρθηκαν (µέσω DICOM) στο 

σύστηµα σχεδιασµού θεραπείας GammaPlan. Σχεδιάστηκαν οκτώ ακτινοβολήσεις, 

δύο σε κάθε φιλµ. Τα πρώτα τρία φιλµ ήταν τύπου EBT ενώ το τέταρτο MD-55. 

Όλες οι ακτινοβολήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε τους κατευθυντήρες διαµέτρων 

4mm και 18mm σε διαφορετικούς συνδυασµούς. Το πρώτο ΕΒΤ φιλµ 

ακτινοβολήθηκε για χρόνο τέτοιον ώστε να του εναποτεθεί δόση 5Gy ενώ τα 

επόµενα δύο ΕΒΤ για χρόνο τέτοιον ώστε να τους εναποτεθεί δόση 6Gy. Στο MD-

55 εναποτέθηκε δόση 40Gy.  
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 Εικόνα 4.3: Το οµοίωµα από Plexiglas βιδωµένο στο στερεοτακτικό πλαίσιο Leksell (αριστερά). Το 

                    στερεοτακτικό πλαίσιο µε το οµοίωµα µέσα στον κατευθυντήρα των 8 mm (δεξιά). 

 

Στο σχήµα 4.5 παρουσιάζεται ενδεικτικά το φιλµ MD-55, µετά από χρόνο 

περίπου 10 min από την ακτινοβόληση του, στη µονάδα γ- Knife µε τον 

κατευθυντήρα διαµέτρου 4 mm και 18 mm. Το αποτέλεσµα του πολυµερισµού 

µπορεί να παρατηρηθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.5: Το φιλµ µετά την ακτινοβόληση στη µονάδα γ- 

Knife  µε τον κατευθυντήρα διαµέτρου 18mm (πάνω) και  4mm 

(κάτω). 
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4.3 Μέτρηση – Επεξεργασία των αποτελεσµάτων 
 

Όλα τα δοσίµετρα (τα τέσσερα φιλµ) ακτινοβολήθηκαν την ίδια ηµέρα και 

µετρήθηκαν 24 ώρες µετά. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε ώστε τα δοσίµετρα να 

διατηρηθούν στις ίδιες συνθήκες (θερµοκρασίας, φωτισµού) τόσο πριν όσο και 

κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης η οποία  διήρκεσε τον ίδιο περίπου χρόνο 

(µερικά λεπτά) και για τα τέσσερα. Οι εικόνες που προέκυψαν µετά την σάρωση 

των τεσσάρων φιλµ φαίνονται παρακάτω.  

 

 

   (α)                                (β)                               (γ)                             (δ) 

 

Σχήµα 4.6: Οι εικόνες των τεσσάρων φιλµ µετά την σάρωσή τους (α) ΕΒΤ φιλµ 5Gy, (β) ΕΒΤ φιλµ 6Gy, 

                      (γ) ΕΒΤ φιλµ 6Gy και (δ) MD-55 φιλµ 40Gy 
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4.3.1 Εύρεση του κέντρου κατανοµής της δόσης 

 

Οι γεωµετρικές συνθήκες ακτινοβόλησης στο γ-Knife εξασφαλίζουν 

συµµετρικότητα στο παραγόµενο πεδίο ακτινοβολίας, και άρα την ύπαρξη 

κέντρου κατανοµής της δόσης, το οποίο, όπως έχει προαναφερθεί, θα πρέπει να 

συµπίπτει µε ακρίβεια µικρότερη από 0,5mm µε το κέντρο ακτινοβόλησης 

(ισόκεντρο ή UCP) της µονάδας (AAPM, June 1995), στο οποίο η δόση 

καθίσταται µέγιστη. Γίνεται λοιπόν προφανές , ότι ο έλεγχος αυτής της 

σύµπτωσης είναι κρίσιµος, ώστε ο όγκος-στόχος να απορροφά τη µέγιστη δυνατή 

δόση ακτινοβολίας. Η µέθοδος που ακολουθήθηκε για την εύρεση του κέντρου 

αυτού περιγράφεται στην συνέχεια.  

Με την χρήση του λογισµικού MATLAB, η εικόνα του φιλµ που προέκυψε 

µετά ην σάρωση κωδικοποιήθηκε σε έναν δισδιάστατο πίνακα µεγέθους τέτοιου, 

όσο ο αντίστοιχος αριθµός pixel της κάθε διεύθυνσης της εικόνας (επίπδο xz) για 

το κόκκινο κανάλι χρώµατος. Το κάθε στοιχείο (i,j) του πίνακα, αντιστοιχεί στην 

αντίστοιχη τιµή του (i,j) pixel της εικόνας του φιλµ. Με αυτόν τον τρόπο, και 

γνωρίζοντας τις διαστάσεις του pixel οι οποίες είναι 0.085x0.085 mm (555x1046 

διάσταση της εικόνας σε pixel και 300 dpi ανάλυση σάρωσης), είµαστε σε θέση 

να προσδιορίσουµε τις συντεταγµένες του κέντρου ακτινοβόλησης στο χώρο µε 

βάση ένα τυχαίο καρτεσιανό σύστηµα αξόνων. Για την αρχική όµως επεξεργασία 

των εικόνων, οι οποίες είναι ψηφιοποιηµένες σε pixels (στοιχειώδης επιφάνεια) 

χρησιµοποιήθηκε ως µονάδα το pixel.  

Σε µία εικόνα του κόκκινου καναλιού χρώµατος κάθε pixel φέρει µια τιµή 

έντασης, η οποία αντιστοιχεί στην τιµή της οπτικής πυκνότητας που εµφανίζει η 

περιοχή του φιλµ, την οποία οριοθετεί και για λόγους παρουσίασης του 

αποτελέσµατος αντιστοιχείται σε απόχρωση του γκρι. Στην πράξη, αυτή η τιµή, 

είναι η µέση τιµή των τιµών OD που εµφανίζουν τα σηµεία που εµπεριέχονται σε 

ένα pixel. Όσο πιο σκούρα είναι η απόχρωση, τόσο πιο µικρή είναι η τιµή του 
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pixel, αλλά τόσο µεγαλύτερη είναι η OD και άρα η εναπόθεση της δόσης (Σχήµα 

4.7).  

 

 

          (α)                              (β)                                    (γ) 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.7: Οι εικόνες των τεσσάρων φιλµ µετά την      

                     σάρωσή τους του κόκκινου καναλιού  

                     χρώµατος (α), (β), (γ) ΕΒΤ φιλµ και  

                     (δ) MD-55 φιλµ  

 

 

                                                                                  (δ) 
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Λόγω της συµµετρικότητας του πεδίου ακτινοβολίας ως προς το 

ζητούµενο κέντρο κατανοµής της δόσης, οι αναµενόµενες ισοδοσικές καµπύλες 

στο επίπεδο, άρα και οι ισο-pixel, θα εµφανίζουν την ίδια συµµετρία. Εποµένως, 

σχεδιάζοντας µερικές τέτοιες καµπύλες σε µία εικόνα και προσεγγίζοντας αυτές 

στο µέγιστο δυνατό βαθµό µε οµόκεντρους κύκλους, µπορούµε να έχουµε µία 

εκτίµηση για το ποιές είναι οι συντεταγµένες του κέντρου (x0,z0). Οι 

συντεταγµένες αυτές αναφέρονται σε ορθοκανονικό πλαίσιο αναφοράς, το οποίο 

είναι βαθµονοµηµένο σε pixel και προσαρτάται στην δισδιάστατη κατανοµή της 

εικόνας µε τέτοιο τρόπο ώστε το (0,0,0) να βρίσκεται στο άνω και αριστερό 

σηµείο αυτής. Η διαδικασία θα περιγραφεί αναλυτικά στην συνέχεια µόνο για το 

1ο φιλµ, αλλά οµοίως πραγµατοποιήθηκε και για τα υπόλοιπα.  

Πάνω στην εικόνα σχεδιάζουµε τρεις ισο-pixel καµπύλες (τυχαίες) και τις 

προσεγγίζουµε µε οµόκεντρους κύκλους, ελέγχοντας την όσο το δυνατόν 

καλύτερη σύµπτωσή τους (σχήµα 4.8).  

 

Σχήµα 4.8: Τρεις διαδοχικές 

προσπάθειες προσέγγισης τριών τυχαίων 

ισο-pixel καµπύλων µε ισάριθµους 

οµόκεντρους κύκλους για το 1ο φιλµ. 
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Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήµα, οι ισο-pixel καµπύλες όσο 

αποµακρυνόµαστε από το κέντρο µοιάζουν περισσότερο µε ελλείψεις παρά µε 

κύκλους. Η κυριότερη αιτία γι αυτή την µικρή απόκλιση από τη σφαιρική 

συµµετρία είναι η µη-συµµετρική ακτινοβόληση των φιλµ στον άξονα z, λόγω της 

κατασκευαστικής γεωµετρίας της µονάδας ακτινοβόλησης (ηµισφαιρικό κράνος 

τελικών κατευθυντήρων το οποίο είναι επίσης και ανοικτό στην κορυφή του, Tsai 

et al). Εποµένως, ίσως να ήταν ορθότερο να προσεγγίσουµε τις ισο-pixel 

καµπύλες στο επίπεδο µε ελλείψεις. Σε αυτήν την περίπτωση όµως, η έννοια του 

κέντρου συµµετρίας (δηλαδή του κέντρου κατανοµής της δόσης) θα γινόταν 

αρκετά πιο περίπλοκη, σε σχέση µε την περίπτωση των οµόκεντρων κύκλων (θα 

ήταν το σηµείο τοµής του µεγάλου και του µικρού ηµιάξονα κάθε έλλειψης). Για 

λόγους, λοιπόν, απλότητας αλλά και για να διατηρήσουµε στενούς δεσµούς µε τη 

φυσική σηµασία της όλης µεθοδολογίας, επιλέγουµε να προσεγγίσουµε τις ισο-

pixel καµπύλες µε οµόκεντρους κύκλους, ελέγχοντας όχι τόσο την εξ’ολοκλήρου 

σύµπτωσή τους, αλλά το «πλάτος» και το «ύψος» αυτών, δεδοµένης της 

απόλυτης συµµετρικότητας του κύκλου.  

Από τη διαδικασία, λοιπόν, που αποτυπώνεται στο σχήµα 4.8 και οµοίως 

εφαρµόζοντάς την και στα υπόλοιπα φιλµ, βρίσκουµε τα κέντρα των ισο-pixel 

καµπυλών για τα πεδία 4mm και 18mm καί για τα τέσσερα φιλµ. Οι 

συντεταγµένες τους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 3. Κέντρο κατανομής δόσης    

Tύπος Φιλμ  Κατευθηντήρας 4mm  Κατευθηντήρας 18mm 

   x0  z0  x0  z0 

ΕΒΤ φιλμ 1ο  268.4  696.2  270.3  283.6 

ΕΒΤ φιλμ 2ο  294.5  295.2  295.6  708.9 

ΕΒΤ φιλμ 3ο  290.0  725.2  295.2  312.4 

Φιλμ MD‐55  293.1  677.1  292.5  264.4 

 



Φιλµ ∆οσιµετρία Στενών Πεδίων Ακτινοχειρουργικής 
 

 

83 
 

Γνωρίζοντας το µέγεθος του pixel (0.085mm x 0.085mm) µπορούµε να 

υπολογίσουµε τις αποστάσεις µεταξύ των 2 κέντρων κατανοµής της δόσης (4mm 

και 18mm) κατά µήκος του άξονα z και να τις συγκρίνουµε µε αυτήν που 

υπολογίζεται από το σύστηµα σχεδιασµού θεραπείας LGP (Leksell Gamma Plan) η 

οποία είναι 35mm. Οι αποστάσεις που βρίσκουµε για τα 4 φιλµ (1ο ΕΒΤ, 2ο ΕΒΤ, 

3ο ΕΒΤ, MD-55) είναι 35.071mm, 35.165mm, 35.088mm και 35.079mm 

αντίστοιχα και απόκλιση <0.5% σε όλες τις περιπτώσεις. Έτσι µπορούµε να 

είµαστε σίγουροι ότι έχουµε προσδιορίσει σωστά το κέντρο κατανοµής της δόσης 

των 2 κατευθυντήρων, τουλάχιστον στον z άξονα.  

 

4.3.2 Κατανοµές δόσης των πεδίων ακτινοβόλησης 

 

Γνωρίζοντας επίσης τις διαστάσεις του ενός pixel, µπορούµε να 

προσδιορίσουµε τις συντεταγµένες του κέντρου κατανοµής της δόσης σε mm, ως 

προς ένα σταθερό καρτεσιανό σύστηµα αναφοράς. Το τελευταίο, καθορίζεται 

στην κλινική πράξη από το στερεοτακτικό πλαίσιο, το οποίο τοποθετείται κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε το UCP (ισόκεντρο) της µονάδας να συµπίπτει µε την αρχή 

των αξόνων του (σηµείο (100,100,100)γ-knife = σηµείο (0,0,0)κέντρου κατανοµής δόσης).  

Όπως έχει αποδειχθεί από τους Καραΐσκος και συνεργάτες (Karaiskos et al, 

2005), οι οποίοι παρουσίασαν για πρώτη φορά την πειραµατική µεθοδολογία που 

ακολουθήσαµε και στην παρούσα εργασία, το κέντρο κατανοµής της δόσης 

µπορεί να προσδιοριστεί, ακολουθώντας την συγκεκριµένη πειραµατική 

µεθοδολογία, µε χωρική ακρίβεια µικρότερη των 0,5 mm. Το ισόκεντρο (UCP) δε 

της µονάδας, βρέθηκε να απέχει από το πειραµατικά προσδιοριζόµενο κέντρο, 

απόσταση µικρότερη από 0,5 mm. Εποµένως, θεωρώντας µε ακρίβεια καλύτερη 

του 0,5 mm, ότι το κέντρο κατανοµής της δόσης συµπίπτει µε το ισόκεντρο, θα 

παρουσιάσουµε τα δοσιµετρικά χαρακτηριστικά των δύο πεδίων του γ-knife      

(4 mm και 18 mm), ως προς το σύστηµα αναφοράς που ορίζει το στερεοτακτικό 

πλαίσιο, την αρχή των αξόνων του οποίου ορίζει το ισόκεντρο. Στο ίδιο σύστηµα 
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αναφέρονται και τα δοσιµετρικά χαρακτηριστικά που λαµβάνονται από το TPS 

της µονάδας, τα οποία αντιπαραβάλλονται σε κάθε περίπτωση µε τα αντίστοιχα 

πειραµατικά.  

 

4.3.2.1 Προφίλ σχετικής δόσης σε κάθε διάσταση 

 

Tα δεδοµένα από το Σύστηµα Πλάνου Θεραπείας (TPS), παρέχονται υπό 

µορφή κανονικοποιηµένων προφίλ απορροφούµενης δόσης, µε δόση αναφοράς 

αυτήν του ισοκέντρου. Τα πειραµατικά δεδοµένα για τα ΕΒΤ φιλµ τα οποία είναι 

αρχικά τιµές pixel µετατρέπονται σε τιµές δόσης χρησιµοποιώντας την καµπύλη 

βαθµονόµησης  και   κανονικοποιούνται επίσης ως προς την δόση του ισοκέντρου 

για λόγους σύγκρισης. Τα δεδοµένα του MD-55 φιλµ παραµένουν σε τιµές pixel 

καθώς δεν υπάρχει καµπύλη βαθµονόµησης γι αυτά και κανονικοποιούνται επίσης 

ως προς την τιµή pixel του κέντρου κατανοµής της δόσης. Εφόσον στην περιοχή 

δόσεων που βρισκόµαστε  (40 Gy στο ισόκεντρο για τα MD-55 και 5 και 6 Gy στο 

ισόκεντρο για τα EBT) η σχέση οπτικής πυκνότητας – δόσης είναι γραµµική 

(Slobodan Devic et al), η σύγκριση µε τα δεδοµένα του TPS µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί και χωρίς την µετατροπή των τιµών pixel σε δόση. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι η µετατροπή αυτή δεν προσφέρει καµία επιπλέον πληροφορία, 

εκτός ίσως από µία αύξηση της αβεβαιότητας των πειραµατικών σηµείων, µέσω 

της εισαγωγής ενός ακόµη παράγοντα σφάλµατος από την καµπύλη 

βαθµονόµησης. 

Κανονικοποιώντας λοιπόν µε τιµή αναφοράς αυτήν του προσδιοριζόµενου 

κέντρου κατανοµής της δόσης, κατασκευάστηκαν τα προφίλ δόσης για τα ΕΒΤ 

φιλµ και καθαρού σήµατος για τα MD-55 φιλµ κατά µήκος των αξόνων x και z για 

τα πεδία των 4mm και 18mm του γ-knife. Τα προφίλ αυτά, συγκρίνονται σε κάθε 

περίπτωση µε τα αντίστοιχα (κανονικοποιηµένα) προφίλ απορροφούµενης δόσης 

του TPS και παρουσιάζονται στα παρακάτω σχήµατα.   
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Σχήµα 4.9: Εικόνα 1ου ΕΒΤ φιλµ µε σχεδιασµένες τις γραµµές που περνάνε από τα κέντρα κατανοµής 

                 της δόσης του κάθε κατευθυντήρα κατά µήκος των οποίων σχεδιάστηκαν τα προφίλ. 

 
Σχήµα 4.10: Τα προφίλ σχετικής δόσης κατά µήκος των αξόνων x και z για το πεδίο των 4mm και των    
                        18mm. Η συνεχής κόκκινη γραµµή αντιστοιχεί στα δεδοµένα του Συστήµατος Πλάνου   
                        θεραπείας (TPS) ενώ οι µπλε κύκλοι στα πειραµατικά σηµεία 
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Σχήµα 4.11: Εικόνα 2ου ΕΒΤ φιλµ µε σχεδιασµένες τις γραµµές που περνάνε από τα κέντρα κατανοµής 

                       της δόσης του κάθε κατευθυντήρα κατά µήκος των οποίων σχεδιάστηκαν τα προφίλ. 

 
Σχήµα 4.12: Τα προφίλ σχετικής δόσης κατά µήκος των αξόνων x και z για το πεδίο των 4mm και των  
                        18mm. Η συνεχής κόκκινη γραµµή αντιστοιχεί στα δεδοµένα του Συστήµατος Πλάνου   
                        θεραπείας (TPS) ενώ οι µπλε κύκλοι στα πειραµατικά σηµεία 
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Σχήµα 4.13: Εικόνα 3ου ΕΒΤ φιλµ µε σχεδιασµένες τις γραµµές που περνάνε από τα κέντρα κατανοµής 

                      της δόσης του κάθε κατευθυντήρα κατά µήκος των οποίων σχεδιάστηκαν τα προφίλ. 

 
Σχήµα 4.14: Τα προφίλ σχετικής δόσης κατά µήκος των αξόνων x και z για το πεδίο των 4mmκαι των  
                        18mm. Η συνεχής κόκκινη γραµµή αντιστοιχεί στα δεδοµένα του Συστήµατος Πλάνου  
                   θεραπείας (TPS) ενώ οι µπλε κύκλοι στα πειραµατικά σηµεία 
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Σχήµα 4.15: Εικόνα MD-55 φιλµ µε σχεδιασµένες τις γραµµές που περνάνε από τα κέντρα κατανοµής 

                       της δόσης του κάθε κατευθυντήρα κατά µήκος των οποίων σχεδιάστηκαν τα προφίλ. 

 
Σχήµα 4.16: Τα προφίλ σχετικής δόσης κατά µήκος των αξόνων x και z για το πεδίο των 4mmκαι των  
                        18mm. Η συνεχής κόκκινη γραµµή αντιστοιχεί στα δεδοµένα του Συστήµατος Πλάνου  
                        θεραπείας (TPS) ενώ οι µπλε κύκλοι στα πειραµατικά σηµεία 
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Παρατηρώντας τα προφίλ των πειραµατικών δεδοµένων βλέπουµε ότι 

περιγράφουν πολύ καλά τα δεδοµένα του TPS. Η µέτρηση του συνολικού 

πλάτους της καµπύλης στο ύψος του µισού του µεγίστου (FWHM), δηλαδή το 

πλάτος των πειραµατικών κατανοµών συµπίπτει παντού µε το αντίστοιχο των 

καµπύλων που παίρνουµε από το TPS µε απόκλιση µικρότερη του 0.5 mm καθώς 

και µε τιµές που έχουν αναφερθεί στην διεθνή βιβλιογραφία (Yamauchi et al). 

Μπορούµε όµως να αναφέρουµε, ότι µία πιθανή αιτία των ελάχιστων 

παρατηρούµενων αποκλίσεων στην µέτρηση του FWHM, ίσως είναι η χρήση του 

plexiglass ως υλικού οµοιώµατος, αν αναλογιστούµε ότι το ΤPS θεωρεί οµοίωµα 

από νερό.                   

Όπως έχει αναφερθεί, η κανονικοποίηση των τιµών δόσεων έχει γίνει µε 

τιµή αναφοράς αυτήν του κέντρου κατανοµής της δόσης, το οποίο µε ακρίβεια 

της τάξης του 0.5mm συµπίπτει µε το ισόκεντρο (UCP). Εποµένως, όπως 

αποτυπώνεται και στα αντίστοιχα προφίλ σχετικής δόσης του TPS, αναµένουµε η 

κατανοµή των κανονικοποιηµένων τιµών δόσεων σε κάθε διάσταση του εκάστοτε 

πεδίου να παρουσιάζει µέγιστο στο σηµείο αυτό. Εξαίρεση αποτελεί το προφίλ 

δόσης των 18mm κατά µήκος του z-άξονα, όπου το µέγιστο παρουσιάζεται 

4.4mm περίπου πριν το ισόκεντρο λόγω της γεωµετρίας των πηγών. Για το 

προφίλ του πεδίου των 18mm κατά µήκος του x-άξονα δεν µπορούµε να είµαστε 

σίγουροι καθώς παρουσιάζει ένα σχετικά µεγάλο plateau. Παρατηρώντας όµως τα 

προφίλ του πεδίου των 4mm, βλέπουµε ότι για όλα τα φιλµ σε κάθε διάσταση το 

µέγιστο συµπίπτει µε το σηµείο που έχει οριστεί το κέντρο της κατανοµής, 

δηλαδή το ισόκεντρο (100,100,100). Υπάρχουν δύο περιπτώσεις όπου το µέγιστο 

ελαφρώς αποκλίνει από το κέντρο (3ο φιλµ x-άξονας και 2ο φιλµ z-άξονας), όµως 

και στις δύο περιπτώσεις η απόκλιση είναι µικρότερη του 0.5mm, εποµένως 

βρισκόµαστε εντός των ορίων του πειραµατικού σφάλµατος. Συµπεραίνουµε 

λοιπόν από την απόλυτη αυτή συµφωνία των πειραµατικών δεδοµένων µε αυτά 

του συστήµατος σχεδιασµού θεραπείας ότι έχουµε προσδιορίσει σωστά το κέντρο 

κατανοµής της δόσης και ως προς τον άξονα x. Συνεπώς, η γεωµετρία του 
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πειράµατός µας ήταν καλή και έχουµε πετύχει το κεντρικό επίπεδο κατανοµής της 

δόσης.   

 

4.3.2.2 Προφίλ καθαρού σήµατος σε κάθε διάσταση 

 

Από τα προφίλ των κανονικοποιηµένων τιµών δόσεων, δεν µπορούν να 

αναδειχθούν τυχόν διαφορές σε απόλυτες τιµές δόσης ή σήµατος µεταξύ των 

φιλµ, τα οποία έχουν ακτινοβοληθεί µε τα δύο διαφορετικά πεδία (4mm και 

18mm). Γνωρίζουµε, πως η ακτινοβόληση σχεδιάστηκε έτσι, ώστε η δόση στο 

ισόκεντρο να είναι 5Gy για το 1ο φιλµ, 6Gy για το 2ο και το 3ο και 40Gy για το 

MD-55.  Άρα το TPS, µε την βοήθεια των διαφορετικών παραγόντων παροχής 

των δύο πεδίων, µεταβάλει ανάλογα τους δύο χρόνους ακτινοβόλησης έτσι ώστε 

να πετυχαίνει κάθε φορά την επιθυµητή δόση στο ισόκεντρο. Εποµένως, 

περιµένουµε να δούµε τα σηµεία που ακτινοβολήθηκαν µε την ίδια δόση, να 

εµφανίζουν και το ίδιο σήµα (τιµή pixel), φυσικά πάντα µέσα στα όρια του 

πειραµατικού σφάλµατος. Στα παρακάτω σχήµατα φαίνονται τα προφίλ 1/σήµα 

(αφού όσο µεγαλώνει η δόση και συνεπώς η οπτική πυκνότητα, µικραίνει η τιµή 

του pixel) και των τεσσάρων φιλµ.  
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Σχήµα 4.17: Τα προφίλ καθαρού σήµατος κατά µήκος των αξόνων x και z για το πεδίο των 4mm και  

                           των 18mm για το 10 ΕΒΤ φιλµ.  
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Σχήµα 4.18: Τα προφίλ καθαρού σήµατος κατά µήκος των αξόνων x και z για το πεδίο των 4mm και 

                              των 18mm για το 20 ΕΒΤ φιλµ. 
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Σχήµα 4.19: Τα προφίλ καθαρού σήµατος κατά µήκος των αξόνων x και z για το πεδίο των 4mm και 

                              των 18mm για το 30 ΕΒΤ φιλµ. 
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Σχήµα 4.20: Τα προφίλ καθαρού σήµατος κατά µήκος των αξόνων x και z για το πεδίο των 4mm και 

                              των 18mm για το MD-55 φιλµ. 
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Παρατηρώντας τα παραπάνω γραφήµατα, διαπιστώνουµε σχετικά εύκολα, 

την διαφορά που παρουσιάζουν στον τρόπο εναπόθεσης της δόσης τα δύο πεδία 

ακτινοβόλησης. Συγκεκριµένα στο πεδίο των 4mm βλέπουµε µια απευθείας 

πτώση των τιµών από το ισόκεντρο προς τα άκρα της τοµής χωρίς να 

παρουσιάζεται κάποιο plateau. Στο πεδίο των 18 mm όµως, παρατηρούµε ότι η 

αντίστοιχη πτώση “καθυστερεί” λίγο, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία plateau γύρο 

από το ισόκεντρο. Φυσικά αυτό ήταν αναµενόµενο µιας και ο σκοπός της 

διαµόρφωσης των πεδίων είναι αυτός. Επίσης, µπορούµε να προσέξουµε το πόσο 

απότοµη είναι η πτώση των τιµών στα δύο πεδία. Αυτό, στην πράξη, παρουσιάζει 

το µέγεθος των βαθµίδων δόσης που εµφανίζονται στα άκρα των πεδίων αυτών.  

Η χρήση του plexiglass ως υλικού οµοιώµατος, ίσως να εξηγεί και τις 

ελάχιστες µεν, αλλά υπαρκτές δε παρατηρούµενες διαφορές στις τιµές pixel που 

προκύπτουν µεταξύ των δύο πεδίων σε κάθε φιλµ στα σηµεία τα οποία έχουν 

ακτινοβοληθεί µε την ίδια δόση. Για παράδειγµα στο ισόκεντρο του φιλµ MD-55, 

έχουµε τιµή pixel=12246 για το πεδίο των 4mm, ενώ η αντίστοιχη τιµή για το 

πεδίο των 18mm είναι 11770. Υπενθυµίζεται, ότι το TPS θεωρεί ότι υπάρχει 

οµοίωµα από νερό αντί του plexiglass που χρησιµοποιήσαµε. Ξέρουµε, επίσης, 

ότι το υλικό αυτό έχει πυκνότητα λίγο µεγαλύτερη (1.19 g/cm3) από αυτή του 

νερού (≈1 g/cm3) άρα η εµβέλεια των δευτερογενών ηλεκτρονίων αναµένεται να 

είναι µικρότερη. Αυτό το φαινόµενο θα έχει σαν αποτέλεσµα, η απώλεια πλάγιας 

ηλεκτρονικής ισορροπίας στο UCP να είναι λιγότερο έντονη στο plexiglass απ’ ότι 

στο νερό. Από εδώ εύκολα κάποιος θα µπορούσε να αποφανθεί, πως οι 

παράγοντες παροχής (output factors), η προέλευση και φυσική σηµασία των 

οποίων θα αναλυθεί σε επόµενη παράγραφο, για τις πραγµατικές πειραµατικές 

συνθήκες είναι λίγο διαφορετικοί από αυτούς που χρησιµοποιεί το TPS 

GammaPlan, οι οποίοι αναφέρονται σε οµοίωµα από νερό. Εποµένως, η 

χρησιµοποίηση του plexiglass ως υλικού οµοιώµατος, πράγµατι µεταφράζεται σε 

ελαφρώς διαφορετικές απόλυτες τιµές σήµατος στα τέσσερα φιλµ, τα οποία 

έχουν ακτινοβοληθεί µε διαφορετικά πεδία (4 και 18 mm).  
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4.3.2.3 Ισοδοσικές καµπύλες στο επίπεδο xz 

 

Στο σηµείο αυτό, είµαστε σε θέση να παρουσιάσουµε την κατανοµή των 

κανονικοποιηµένων ισοδοσικών καµπύλων στο επίπεδο xz και για τα δύο πεδία. 

Στο φιλµ MD-55, για τη χάραξη των καµπύλων αυτών, χρησιµοποιήσαµε τις 

κανονικοποιηµένες τιµές pixel, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιµη καµπύλη 

βαθµονόµησης. Να υπενθυµίσουµε, ότι η κανονικοποίηση έγινε, σε κάθε 

περίπτωση, ως προς την αντίστοιχη τιµή (δόσης ή pixel) του ισόκεντρου. Οι 

πειραµατικές καµπύλες παρουσιάζονται στα παρακάτω σχήµατα.  
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Σχήµα 4.21: Η κατανοµή των σχετικών ισοδοσικών καµπύλων στο επίπεδο xz για το πεδίο των 4mm 

                         και των 18mm για το 1ο ΕΒΤ φιλµ. Σχεδιάζονται οι πειραµατικές καµπύλες που      

                         αντιστοιχούν στο 100%, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20% και 10% της  

                         δόσης στο ισόκεντρο. 
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Σχήµα 4.22: Η κατανοµή των σχετικών ισοδοσικών καµπύλων στο επίπεδο xz για το πεδίο των 4mm 

                         και των 18mm για το 2ο ΕΒΤ φιλµ. Σχεδιάζονται οι πειραµατικές καµπύλες που      

                         αντιστοιχούν στο 100%, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20% και 10% της  

                         δόσης στο ισόκεντρο. 
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Σχήµα 4.23: Η κατανοµή των σχετικών ισοδοσικών καµπύλων στο επίπεδο xz για το πεδίο των 4mm 

                         και των 18mm για το 3ο ΕΒΤ φιλµ. Σχεδιάζονται οι πειραµατικές καµπύλες που      

                         αντιστοιχούν στο 100%, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20% και 10% της  

                         δόσης στο ισόκεντρο. 



Φιλµ ∆οσιµετρία Στενών Πεδίων Ακτινοχειρουργικής 
 

 

100 
 

 

Σχήµα 4.24: Η κατανοµή των σχετικών ισοδοσικών καµπύλων στο επίπεδο xz για το πεδίο των 4mm 

                         και των 18mm για το MD-55 φιλµ. Σχεδιάζονται οι πειραµατικές καµπύλες που      

                         αντιστοιχούν στο 100%, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20% και 10% της  

                         δόσης στο ισόκεντρο. 
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Στα παραπάνω γραφήµατα µπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι οι ισοδοσικές 

καµπύλες είναι στενότερες κατά µήκος του z-άξονα, όπως επίσης και µη 

συµµετρικές εκατέρωθεν του x-άξονα (κάτι που φαίνεται πιο καθαρά σε 

µικρότερες τιµές δόσης στο πεδίο των 18mm). Το γεγονός αυτό είναι 

αναµενόµενο και οφείλεται στην ύπαρξη πηγών σε ηµισφαιρική κατανοµή, 

δηλαδή µόνο από τη «επάνω» πλευρά του x-y επιπέδου (βλ. εικόνα 4.4). Επίσης 

η µη οµοιόµορφη κατανοµή των κατευθυντήρων και άρα των πηγών γύρω από 

το ηµισφαιρικό κράνος κάνει εντονότερο το φαινόµενο. Στην επιφάνεια του 

ηµισφαιρικού κράνους οι κατευθυντήρες διατάσσονται σε οµόκεντρους κύκλους 

από τη βάση του και µέχρι γωνία 50ο περίπου. Στην κορυφή του κράνους 

τοποθετείται κάλυµµα και δεν υπάρχουν κατευθυντήρες, οπότε ούτε και δέσµες 

ακτινοβολούν από αυτή την περιοχή προς το ισόκεντρο. Το γεγονός αυτό 

επιτρέπει να µην έχει καµία δέσµη «οπτική επαφή» εκτός της µονάδας 

ακτινοβόλησης όταν ανοίγουν οι πόρτες θωράκισης για να εισέλθει το κρεβάτι σε 

θέση θεραπείας. Έτσι ο ασθενής δεν ακτινοβολείται µε δόσεις από την 

πρωτεύουσα δέσµη προτού το κράνος κατευθυντήρων έρθει σε θέση 

ακτινοβόλησης και ευθυγραµµιστεί µε τις πηγές, αλλά και σε περίπτωση που 

χρειαστεί χειροκίνητη αποµάκρυνση του κρεβατιού, ο χειριστής δεν εκτίθεται σε 

φωτόνια της πρωτεύουσας δέσµης. 

Για το λόγο αυτό η κατανοµή δόσης στο ισόκεντρο είναι µάλλον 

ελλειψοειδής παρά σφαιρική, µε το µεγαλύτερο άξονά της να βρίσκεται επί του 

επιπέδου ΧΥ (βλ. εικόνα 4.4). Έτσι λοιπόν και οι διαστάσεις των προφίλ των 

πεδίων κατά µήκος των αξόνων Χ και Υ είναι κατά τι µεγαλύτερες της διάστασης 

των πεδίων κατά µήκος του άξονα Ζ.  

Επιπλέον δε οι διαστάσεις των πεδίων στο ισόκεντρο διαφέρουν από την 

ονοµαστική τους διάσταση, διότι αυτή αναφέρεται στο εύρος του πεδίου µίας εκ 

των δεσµών στο ισόκεντρο. Επειδή όµως συγκλίνουν 201 δέσµες, µε µη 

οµοιόµορφη διάταξη γύρω από το ισόκεντρο, αλλά και λόγω των µηχανικών 

κατασκευαστικών ανοχών της µονάδας ακτινοβόλησης και κυρίως του κράνους 
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κατευθυντήρων, οι συνιστάµενη κατανοµή δόσης στο ισόκεντρο διαφέρει αρκετά 

των ονοµαστικών της διαστάσεων. 

 
Εικόνα 4.4: Σφαιρικό οµοίωµα ιστού µονάδας γ-knife, για την τοποθέτηση ανιχνευτών. Το 

                             οµοίωµα είναι τοποθετηµένο στο στερεοτακτικό σύστηµα ανάρτησης της µονάδας 

                         µε χρήση αποστατών από Plexiglas, οι οποίοι επιτρέπουν την περιστροφή του 

          οµοιώµατος περί τον άξονα Χ (καρτεσιανό σύστηµα αναφοράς ΧΥΖ) 

 

Επίσης, στη σχετική βιβλιογραφία σηµειώνεται ότι η χρήση ραδιοχρωµικών 

φιλµ οδηγεί σε υπερεκτίµηση της σχετικής δόσης σε περιοχές χαµηλής δόσης, 

λόγω αναπόφευκτων σφαλµάτων στη διαδικασία βαθµονόµησης και αλλοίωσης 

της καταγεγραµµένης στο φιλµ πληροφορίας κατά τη διαδικασία ανάγνωσης 

(McKerracher, Heydarian et al. 1996), γεγονός που παρατηρήθηκε και στην 

παρούσα εργασία.  

 

Υ 

Χ 

Ζ 
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4.3.3 Σχετική δοσιµετρία µονάδας γ-knife: Παράγοντας παροχής πεδίου (Output 

factor 

 

Είµαστε πλέον πεπεισµένοι, ότι η χωρική κατανοµή δόσης στα µικρά πεδία 

του γ-knife, είναι εξαιρετικά απότοµη, ιδιαιτέρως στα άκρα τους, όπου 

εµφανίζονται βαθµίδες δόσης της τάξης του 30-50%. Πιο συγκεκριµένα, 

παρατηρήσαµε ότι το πεδίο των 4 mm δεν παρουσιάζει καθόλου plateau. Όπως 

έχει αναλυθεί νωρίτερα, οι συνθήκες αυτές, καθιστούν την απόλυτη δοσιµετρία 

των πεδίων αυτών σχεδόν αδύνατη µε χρήση δοσιµετρικών συστηµάτων 

πεπερασµένων διαστάσεων. ∆ιότι, η ένδειξη οποιουδήποτε δοσιµέτρου 

(πεπερασµένων διαστάσεων), αναπόφευκτα, είναι ένας µέσος όρος των τιµών 

ολόκληρου του ευαίσθητου όγκου του (Volume averaging effect). Στο ευρύτερο 

όµως πεδίο του γ-knife, δηλαδή σ’αυτό των 18 mm, η παρουσία µεγάλου plateau 

καθιστά την µέτρηση του απόλυτου ρυθµού δόσης, σε σηµείο εντός αυτού, 

αξιόπιστη και σχετικά εύκολο να διεξαχθεί µε θάλαµο ιονισµού, που είναι το 

δοσίµετρο αναφοράς στην κλινική πράξη . Έτσι, για τα στενότερα πεδία της 

µονάδας (4, 8, 14 mm), γίνονται υπολογισµοί σχετικής δοσιµετρίας και οι ρυθµοί 

δόσης για τα πεδία αυτά υπολογίζονται βάσει της σχέσης :  

n
n 18

dD dD= ×OF                     (1)
dt dt

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠              

όπου ( )
18

dD
dt  είναι ο µετρούµενος στο πεδίο αναφοράς (18 mm) ρυθµός δόσης, 

( )
n

dD
dt  είναι ο ρυθµός δόσης για τα πεδία των 4, 8 και 14 mm αντίστοιχα και 

OFn είναι ο εκάστοτε παράγων παροχής (Output Factor, OF) µε το OF18 να είναι 

1,0 εξ ορισµού. 

Άρα το πρόβληµα της σωστής δοσιµέτρησης των «στενών» πεδίων, 

ανάγεται, κυρίως, στον ακριβή προσδιορισµό των αντίστοιχων παραγόντων 

παροχής. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, το TPS της µονάδας είναι 
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προγραµµατισµένο να λαµβάνει υπόψιν του τους παράγοντες παροχής των 

διαφορετικών πεδίων, σε κάθε δοσιµετρικό υπολογισµό που εκτελεί. Για τo πεδίo 

ενδιαφέροντος της παρούσας εργασίας (4mm), το TPS θεωρεί παράγοντα 

παροχής OF4mm=0.87. Η διαφοροποίηση των παραγόντων παροχής των δύο 

πεδίων (4 και 18 mm), οδήγησε σε διαφορετικούς χρόνους ακτινοβόλησης των 

αντίστοιχων δειγµάτων, προκειµένου να έχουµε εναπόθεση δόσης 5Gy, 6Gy και 

40Gy για τα φιλµ ΕΒΤ1, ΕΒΤ2 και ΕΒΤ3 και MD-55 αντίστοιχα στο ισόκεντρο. Στον 

παρακάτω πίνακα φαίνονται οι χρόνοι ακτινοβόλησης για κάθε πεδίο και για κάθε 

φιλµ.  

 

Πίνακας 4. Χρόνοι  Ακτινοβόλησης  (min) 

Τύπος Φιλμ  Πεδίο ‐ Κατευθυντήρας 

   4mm 18mm

1o EBT  2.63  2.29 

2o EBT  2.94  2.56 

3o EBT 3.16 2.74

MD‐55  21.1  18.3 

 

 

Από τη σχέση (1) προκύπτει ότι:  

 

 

Από τη σχέση (2) προκύπτει, ότι για τον υπολογισµό του παράγοντα παροχής για 

το εκάστοτε πεδίο, είναι αναγκαία η µέτρηση του απόλυτου ρυθµού δόσης σε ένα 

κοινό σηµείο αναφοράς (στην περίπτωση του γ-knife είναι το ισόκεντρο), τόσο 

n
n

18

dD
dtOF =                     (2)

dD
dt

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
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στο πεδίο των 18 mm όσο και στο υπό εξέταση πεδίο. Όµως, όπως εξηγήθηκε, η 

διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατη, για τα στενά πεδία 

(4mm και 8mm). Κανένα υπαρκτό δοσίµετρο πεπερασµένων διαστάσεων δεν 

µπορεί να µετρήσει απόλυτο ρυθµό δόσης σε σηµείο. Αντιλαµβάνεται λοιπόν 

κανείς, ότι ο υπολογισµός των παραγόντων παροχής στενών πεδίων µε οξέα και 

απότοµα άκρα, όπως το εξεταζόµενο πεδίο του γ-knife, ανάγεται σε εξαιρετικά 

δύσκολο εγχείρηµα, αλλά αναγκαίο. Στην περίπτωση του γ-knife, η γνώση των 

παραγόντων παροχής των πεδίων που χρησιµοποιούνται, είναι απαραίτητη για 

τον έλεγχο των αντίστοιχων παραγόντων που χρησιµοποιεί το TPS της µονάδας.  

Επειδή οι χρόνοι ακτινοβόλησης στο γ-knife είναι πολύ µικροί (βλ.Πίνακα 4), 

συγκρινόµενοι µε το χρόνο υποδιπλασιασµού του 60Co (t1/2=5.26 χρόνια), 

µπορούµε να θεωρήσουµε ότι ο ρυθµός εναπόθεσης της δόσης και για τα δύο 

πεδία είναι σταθερός και ίσος µε το πηλίκο της συνολικά εναποτιθέµενης δόσης 

στο ισόκεντρο προς τον συνολικό χρόνο ακτινοβόλησης ∆ηλαδή :  

 

total

n total n

DdD =                     (3)
dt t

⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠  

 

Εποµένως, η σχέση 2 γίνεται :  

 

( )
( )

( )
( )

total

totaltotaltotal 184 4 4
4

total totaltotal 18 4

18 total 18

DdD
tDtdtOF = = = ×                     (4)

dD D tD
dt t

⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

 

ή 
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( )
( )

( )
( )

totaltotal 184
4

total total18 4

tPV
OF = ×                     (5)

PV t  

 

όπου Pixel Value (PV) οι µετρούµενες τιµές pixel. Να υπενθυµίσουµε ότι οι τιµές 

δόσης και καθαρού σήµατος αναφέρονται στο ισόκεντρο των δύο πεδίων. Οι 

output factors που υπολογίστηκαν από τα τέσσερα φιλµ για το πεδίο των 4mm 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Τα σφάλµατα τους έχουν υπολογιστεί 

χρησιµοποιώντας τις βασικές αρχές της θεωρίας διάδοσης σφαλµάτων.  

 

Πίνακας 5. Output Factors για το πεδίο  των 4mm 

Τύπος Φιλμ  Output Factors ± δOF 

   Από τις Τιμές Δόσεων  Από τις Τιμές Pixel 

1o EBT φιλμ  0.889 ± 0.06  0.860 ± 0.02 

2o EBT φιλμ  0.843 ± 0.05  0.891 ± 0.03 

3o EBT φιλμ  0.892 ± 0.05  0.865 ± 0.03 

MD‐55 φιλμ         –––– 0.902 ± 0.09

 

 

Για να µετρηθεί ο πραγµατικός παράγοντας παροχής του πεδίου χρειάζεται 

να µετρηθεί η µέγιστη τιµή της δόσης του πεδίου των 4 mm. Η τιµή του 

παράγοντα παροχής που υπολογίσαµε για το πεδίο των 4mm είναι 0.875 ± 0.027 

από τις σχετικές τιµές δόσεων και 0.872 ± 0.017 από τις τιµές pixel (απόλυτες 

τιµές) για τα ΕΒΤ φιλµ και βρίσκεται σε πλήρη συµφωνία µε τις τιµές των 

µετρήσεων που αναφέρονται στη βιβλιογραφία (Mack et al. 2002b), όπως αυτές 

παρουσιάζονται και στον πίνακα 6, αλλά και µε αυτή που χρησιµοποιεί το 

σύστηµα σχεδιασµού LGP (0.87). Οι τιµές πάντως που παρουσιάζονται στη 

διεθνή βιβλιογραφία για τους παράγοντες παροχής του πεδίου αυτού 
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παρατίθενται ως αναφορά στον πίνακα 6, κατηγοριοποιηµένες ανάλογα µε τον 

ανιχνευτή µε τον οποίο υπολογίστηκαν. 

Ο καθορισµός των παραγόντων παροχής των πεδίων του γ-knife, ιδιαίτερα 

δε του µικρότερου των 4 mm αποτελεί σήµερα πεδίο έντονης έρευνας και 

αντιπαράθεσης στη διεθνή βιβλιογραφία (Mack et al 2002b, Somigliana et al. 

1999). Σχετικά πρόσφατα µάλιστα η κατασκευάστρια Elekta µετέβαλλε το 

παράγοντα παροχής του πεδίου των 4mm που χρησιµοποιείται από το 

πρόγραµµα σχεδιασµού θεραπείας (LGP) από 0.80 σε 0.87, µε αφορµή πολλές 

µετρήσεις και υπολογισµούς του παράγοντα αυτού που παρουσιάστηκαν στη 

βιβλιογραφία. 

Πίνακας 6 : Δημοσιευμένες τιμές του παράγοντα παροχής για πεδία 4mm μονάδας γ‐knife 

Ανιχνευτής/Monte Carlo κώδικας  O.F. ± S.D.  Αναφορά 

Δίοδος  0,821  Wu, 1990 

Δίοδος  0,880 ± 0,007  Somigliana, 1999 

Δίοδος  0,908  Obenaus, 1994 

Δίοδος  0,884 ± 0,016  Ma, 2000 

Δίοδος  0,8874 ± 0,0072  Mack, 2002b 

TLD   0,833 ± 0,007  Yu, 1999 

TLD  0,821  Wu,1990 

TLD  0,890 ± 0,020  Ma, 2000 

TLD  0,8821 ± 0,0068  Mack, 2002b 

GAF Chromic MD‐55  0,848 ± 0,020  Somigliana, 1999 

Ραδιοχρωμικό φιλμ  0,870 ± 0,018  Ma, 2000 

GAF Chromic MD‐55  0.868 ± 0.014  Tsai, 2003 

GAF Chromic MD‐55  0,8350 ± 0,0180  Mack, 2002b 

Ακτινογραφικό φιλμ  0,876 ± 0,009  Ma, 2000 

Αναλυτικός υπολογισμός  0,871  Nizin, 1998 

EGS4 PRESTA  0,872 ± 0,009  Cheung, 1999 

EGS4  0,876 ± 0,005  Ma, 2000 

OMEGA BEAM  0,866 ± 0,033  Ayyangar, 2000 

Liquid Ion. Chamber  0,8930 ± 0,0005 Mack, 2002b 

Ανιχνευτής αδάμαντα  0,8797 ± 0,0018  Mack, 2002b 

Monte Carlo  0.876 ± 0.009  Ma, 2000 
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4.4 Συµπεράσµατα 

 

Όπως φάνηκε και από τα προηγούµενα, η µέτρηση δοσιµετρικών 

χαρακτηριστικών µονάδων στερεοτακτικής χειρουργικής, ιδιαίτερα σε δέσµες 

πολύ µικρών διαστάσεων αποτελεί µία πρόκληση, στην οποία τα συνήθη 

δοσίµετρα που χρησιµοποιούνται σε κλινικό περιβάλλον πολλές φορές αδυνατούν 

να απαντήσουν ικανοποιητικά. Τα προβλήµατα που εισάγονται από την έλλειψη 

εγκάρσιας ηλεκτρονιακής ισορροπίας σε συνδυασµό µε το «µέγεθος» (ή χωρική 

διακριτική ικανότητα) ανάγουν σε σηµαντικό παράγοντα την επιλογή κατάλληλου 

δοσιµέτρου. 

Η απόλυτη δοσιµετρία µε χρήση θαλάµου ιονισµού µικρού όγκου δεν 

παρουσιάζει κανένα πρόβληµα. Αντιθέτως όµως η σχετική δοσιµετρία τέτοιων 

µονάδων, ιδιαίτερα των στενότερων πεδίων διαστάσεων κάτω του 1 cm, 

παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Οι θάλαµοι ιονισµού ενεργού όγκου πολύ µικρών 

διαστάσεων, οι οποίοι αποτελούν το δοσίµετρο αναφοράς σήµερα στην κλινική 

πρακτική, είναι ακατάλληλοι για τον καθορισµό παραγόντων παροχής των 

µικρότερων πεδίων, ενώ δεν µπορούν να απεικονίσουν µε ικανοποιητική ακρίβεια 

ούτε τις πολύ µεγάλες βαθµίδες δόσης που εµφανίζονται στα όρια τέτοιων 

πεδίων.  

Όσον αφορά στους παράγοντες παροχής, η χρήση άλλων σηµειακών 

δοσιµέτρων (TLD, ανιχνευτές αδάµαντα, θάλαµοι ιονισµού υγρού και δίοδοι) είναι 

συχνή στη βιβλιογραφία (βλ. πίνακα 6). Αλλά και σε αυτή την περίπτωση είναι 

απαραίτητο να γίνουν ένας µεγάλος αριθµός µετρήσεων µε ταυτόχρονη χρήση 

και αντιπαραβολή των δεδοµένων από άνω του ενός δοσίµετρα για να επιτευχθεί 

ικανοποιητική ακρίβεια µετρήσεων και καλή στατιστική. Στα µειονεκτήµατα των 

σηµειακών δοσιµέτρων προστίθεται και το εγγενές του υπολογισµού της δόσης 

σε ένα σηµείο.  

Μία πρόταση κατάλληλων δοσιµέτρων για την αποτύπωση προφίλ δόσης 

και τη µέτρηση της γεωµετρικής ακρίβειας, που ξεπερνά τα παραπάνω 
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µειονεκτήµατα σε ένα βαθµό αποτελούν τα φιλµ. Μάλιστα η χρήση 

ραδιοχρωµικών φιλµ παρουσιάζει τα περισσότερα πλεονεκτήµατα και αποτελεί 

µονόδροµο ιδιαίτερα στην περίπτωση µονάδων γ-knife. Στην παρούσα εργασία 

έγινε µια προσπάθεια µέτρησης του παράγοντα παροχής του πεδίου των 4mm 

µονάδας Gamma-Knife µε την χρήση ραδιοχρωµικών ΕΒΤ φιλµ, τα οποία δεν 

έχουν ξαναχρησιµοποιηθεί έως σήµερα για τον σκοπό αυτό,  καθώς και ενός 

ραδιοχρωµικού MD-55 φιλµ. Η τιµή που βρέθηκε µε την χρήση των ΕΒΤ φιλµ 

βρίσκεται σε πολύ καλή συµφωνία µε αυτή που χρησιµοποιεί το σύστηµα 

σχεδιασµού LGP, σε αντίθεση µε το MD-55 φιλµ, η τιµή του οποίου βρέθηκε µε 

µία απόκλιση της τάξης του 4% από την αντίστοιχη χρησιµοποιούµενη από το 

σύστηµα σχεδιασµού θεραπείας της µονάδας. Αυτό πιθανώς να οφείλεται στο 

γεγονός ότι τα ΕΒΤ φιλµ είναι τα µόνα που έχουν ενεργό ατοµικό αριθµό 

(effective atomic number, Zeff) 6.98 πιο κοντά σ’αυτόν του νερού (ο οποίος είναι 

7.3 σε αντίθεση µε τα ΜD-55 τα οποία έχουν Zeff=6.5), οπότε τυχόν αποκλίσεις 

προερχόµεµες από την παρουσία του φιλµ να ελαχιστοποιούνται και συνεπώς να 

παραµένουν µόνο αυτές που οφείλονται στην χρήση του plexiglas ως υλικό του 

οµοιώµατος.  

Παρόλα αυτά η χρήση των ραδιοχρωµικών φιλµ για την επαλήθευση της 

γεωµετρικής ακρίβειας πολύπλοκων κατανοµών δόσης, οι οποίες συχνά 

χρησιµοποιούνται στην ακτινοχειρουργική εισάγει επιπλέον σφάλµατα από την 

ανακατασκευή της κατανοµής σε τρεις διαστάσεις, χρησιµοποιώντας δεδοµένα 

αλλεπάληλων παράλληλων φιλµ. Οι ανακρίβειες στην παράλληλη τοποθέτησή 

τους καθώς και οι αποκλίσεις που εισάγονται από την χωριστή ανάγνωση καθενός 

αποτελούν την αιτία αυτών των σφαλµάτων και για τον λόγο αυτό απαιτείται 

ιδιαίτερη προσοχή κατά την χρήση τους σε τέτοιες µεθόδους. 
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