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A substantial increase in the use of radiological procedures in pregnant patients has 

been observed over the last decades. Accidental or/ intentional medical exposure have 

caused increasing concerns regarding the biological effects of ionizing radiation on 

radiosensitive conceptus. Furthermore, occupational exposure of pregnant employees 

in fluoroscopically guided interventional procedures comprises a thorny issue. In 

these cases, the expectant mother has the right to know the level of the potential effect 

to the conceptus from a in-utero exposure. Therefore, determination of conceptus dose 

to pregnant patients undergoing radiological procedures and pregnant workers 

involved in fluoroscopically guided interventional procedures it is of paramount 

importance. The aim of the current study was to I) develop methods for the estimation 

of conceptus dose from a) computed tomography examinations and b) 

fluoroscopically guided interventional procedures undergoing pregnant patients and 

II) to provide normalized exposure data and scatter exposure maps (isodose curves) 

for estimation of effective dose of the exposed personnel and conceptus dose of 

pregnant employees involved in fluoroscopically guided interventional procedures.  

Methods and data produced herein allow for the reliable conceptus dose estimation 

either from computed tomography procedures and fluoroscopically guided procedures 

of pregnant patients, or from occupational exposure in fluoroscopically guided 

interventional procedures. The generated isodose curves may be proved a useful tool 

for the medical staff involved in fluoroscopically guided interventional procedures to 

optimize their routine clinical practice from the radiation protection point of view. 
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Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός εγκύων γυναικών που 

υποβάλλονται σε ακτινοδιαγνωστικές και ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες 

επεμβατικές πράξεις. Τυχαία ή σκόπιμη έκθεση εγκύων γυναικών προκαλεί ανησυχία 

για τις βιολογικές επιπτώσεις της ακτινοβολίας στο έμβρυο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει επιπλέον και η επαγγελματική έκθεση εγκύων γυναικών στα εργαστήρια 

ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενων επεμβατικών διαδικασιών.  

Ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν I) η ανάπτυξη μεθόδων 

για την εκτίμηση της δόσης του κυήματος εγκύων ασθενών που υποβάλλονται σε α) 

ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες επεμβατικές εξετάσεις και β) εξετάσεις πολυτομικής 

υπολογιστικής τομογραφίας και ΙΙ) η παραγωγή κανονικοποιημένων ισοδοσιακών 

καμπυλών γύρω από το εξεταστικό τραπέζι ασθενών που υποβάλλονται σε 

ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες επεμβατικές εξετάσεις. Μέσω των ισοδοσιακών 

καμπυλών αναπτύχθηκε μέθοδος για την εκτίμηση της δόσης των επαγγελματιών που 

συμμετέχουν στην πραγματοποίηση των επεμβατικών εξετάσεων.  

Τα δεδομένα και οι μέθοδοι που αναπτύχθηκαν από την εργασία αυτή 

επιτρέπουν την αξιόπιστη εκτίμηση τόσο της δόσης ακτινοβολίας εμβρύου εγκύου 

που υποβάλλεται σε εξετάσεις υπολογιστικής τομογραφίας αλλά και ακτινοσκοπικά 

καθοδηγούμενων επεμβατικών δαδικασιών, όσο και της δόσης εμβρύου εγκύου 

εργαζόμενης που συμμετέχει στη πραγματοποίηση της εξέτασης. Οι ισοδοσιακοί 

χάρτες που παρήχθησαν μπορούν να αποτελέσουν ενα χρήσιμο εργαλείο για το 

προσωπικό στις ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες επεμβατικές πράξεις για τη 

βελτιστοποίηση της τεχνικής τους από πλευράς ακτινοπροστασίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Μεγάλος αριθμός γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας εκτίθενται σε ιοντίζουσα 

ακτινοβολία κάθε χρόνο στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ και 

την Ευρώπη, η αύξηση του αριθμού των απεικονιστικών εξετάσεων που βασίζονται 

σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης είναι ραγδαία. Είναι 

επομένως πιθανό να υπάρχουν περιπτώσεις τυχαίας ακτινοβόλησης του κυήματος 

εγκύων ασθενών κατά τις πρώτες εβδομάδες της κύησης, είτε λόγω του πρώιμου 

σταδίου της εγκυμοσύνης, είτε γιατί δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς η πιθανότητα 

εγκυμοσύνης τους. Επίσης υπάρχουν και οι περιπτώσεις της σκόπιμης έκθεσης στις 

οποίες μια μέλλουσα μητέρα εκτίθεται στην ακτινοβολία στα πλαίσια απαραίτητων 

ιατρικών εξετάσεων. Η εγκυμοσύνη αποτελεί ισχυρή αντένδειξη για την 

πραγματοποίηση εξετάσεων με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Εναλλακτικές, παρόλα 

αυτά απεικονιστικές τεχνικές που δεν βασίζονται στη χρήση ιοντιζουσών 

ακτινοβολιών, όπως οι υπέρηχοι και ο μαγνητικός συντονισμός, συχνά δεν έχουν την 

ίδια διαγνωστική αξία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση έκθεσης 

εμβρύου λόγω επαγγελματικής έκθεσης της μητέρας, κυρίως στις μονάδες 

επεμβατικής ακτινολογίας όπου οι εργαζόμενοι είναι πιθανό να εκτίθενται σε σχετικά 

υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας. 

Η έκθεση εγκύων γυναικών ή γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία  σε  

διαγνωστικές εξετάσεις με ακτίνες Χ προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία τόσο στην ίδια την 

μέλλουσα μητέρα και την οικογένειά της, όσο και στους θεράποντες ιατρούς και 

τεχνολόγους σχετικά με τις επιπτώσεις της ιοντίζουσας ακτινοβολίας  στο ιδιαιτέρως 
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ακτινοευαίσθητο έμβρυο. Για τον λόγο αυτό, κάθε διαγνωστική εξέταση στην οποία 

υποβάλλεται μία έγκυος ασθενής πρέπει να είναι αιτιολογημένη και 

βελτιστοποιημένη και σε κάθε περίπτωση πρέπει να σταθμίζεται το όφελος από τη 

διαδικασία για τη μητέρα (και κατ’ επέκταση για το έμβρυο) με τον ενδεχόμενο 

κίνδυνο για το έμβρυο λόγω της ακτινοβολίας. 

Οι κίνδυνοι από την έκθεση κυήματος σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι το 

αντικείμενο πολυάριθμων μελετών τις τελευταίες δεκαετίες. Τα βιολογικά 

αποτελέσματα της ακτινοβολίας εξαρτώνται κυρίως από τη δόση που απορροφάται 

από το κύημα και το στάδιο της κύησης. Είναι, λοιπόν, απαραίτητη  η ανάπτυξη  

μεθόδων υπολογισμού της δόσης του κυήματος σε αναπόφευκτες εκθέσεις της 

μέλλουσας μητέρας. Το κίνητρο για την πραγματοποίηση της παρούσης διδακτορικής 

διατριβής ήταν η έλλειψη δεδομένων στη διεθνή βιβλιογραφία που επιτρέπουν τον 

ακριβή υπολογισμό της δόσης ακτινοβολίας του κυήματος τόσο στην περίπτωση 

εγκύου ασθενούς που υποβάλλεται σε ακτινολογικές εξετάσεις όσο και στην 

περίπτωση εγκύου εργαζομένης που εκτίθεται σε ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της 

εργασίας της. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενων 

επεμβατικών εξετάσεων και των εξετάσεων υπολογιστικής τομογραφίας, η ραγδαία 

τεχνολογική εξέλιξη καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη νέων μεθόδων υπολογισμού της 

ακτινικής επιβάρυνσης του εμβρύου λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους που 

σχετίζονται με την τεχνολογία των μηχανημάτων τελευταίας γενιάς και τις νεότερες 

τεχνικές εξέτασης. 

Ο κύριος σκοπός, λοιπόν, της παρούσας διατριβής ήταν I) η ανάπτυξη 

μεθόδων για την εκτίμηση της δόσης του κυήματος εγκύων ασθενών που 

υποβάλλονται σε α) ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες επεμβατικές εξετάσεις και β) 
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εξετάσεις πολυτομικής υπολογιστικής τομογραφίας και ΙΙ) η παραγωγή 

κανονικοποιημένων ισοδοσιακών καμπυλών γύρω από το εξεταστικό τραπέζι 

ασθενών που υποβάλλονται σε ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες επεμβατικές 

εξετάσεις. Μέσω των ισοδοσιακών καμπυλών αναπτύχθηκε μέθοδος για την 

εκτίμηση της δόσης των επαγγελματιών που συμμετέχουν στην πραγματοποίηση των 

επεμβατικών εξετάσεων. Η χρήση των δεδομένων αυτών προσφέρει μια αξιόπιστη 

εκτίμηση της δόσης του εμβρύου εγκύου ακτινολόγου, τεχνολόγου ή νοσηλεύτριας 

που συμμετέχει στην πραγματοποίηση της εξέτασης.  

Η εντυπωσιακή αύξηση  των εξετάσεων Υπολογιστικής Τομογραφίας τα 

τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και εισαγωγή των νέας τεχνολογίας 

Υ.Τ οδήγησαν στην διεύρυνση των κλινικών εφαρμογών τους. Οι εξετάσεις ΥΤ δε θα 

μπορούσαν να μην παρεισφρήσουν και στην απεικόνιση εγκύων ασθενών. Η 

Υπολογιστική Τομογραφία πλέον αποτελεί ένα αναντικατάστατο εργαλείο κυρίως 

στη διάγνωση σοβαρού κοιλιακού τραύματος στις εγκύους ασθενείς αλλά στις 

περιπτώσεις οξέως κοιλιακού άλγους με υποψία σκωληκοειδίτιδας, παγκρεατίτιδας 

και απόφραξης εντέρου. Για την έγκυο ασθενή που χρειάζεται να υποβληθεί σε μια 

εξέταση ΥΤ το πιο σημαντικό στοιχείο, όμως, είναι η βελτιστοποίηση της εξέτασης 

ώστε η δόση στο έμβρυο να είναι τόσο χαμηλή όσο αυτό είναι δυνατά εφικτό. Για τη 

βελτιστοποίηση της δόσης που λαμβάνει ο ασθενής που χρειάζεται να υποβληθεί σε 

μια εξέταση ΥΤ, έχουν αναπτυχθεί σημαντικά εργαλεία και τεχνικές μείωσης της 

δόσης. Ένα από αυτά είναι και τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου έκθεσης 

(Automatic Exposure Control systems-AEC). Η χρήση αυτής της τεχνικής θα 

μπορούσε δυνητικά να είναι αποδοτική και στη μείωση της δόσης ακτινοβολίας που 

λαμβάνει το έμβρυο από εξετάσεις ΥΤ στις οποίες υποβάλλεται η μητέρα. Παρόλα 
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αυτά η βιβλιογραφική έρευνα ανέδειξε σημαντικά κενά όσον αφορά την μελέτη της 

επίδρασης της χρήσης των συστημάτων AEC  τόσο στη δόση ακτινοβολίας εμβρύου 

από εξετάσεις ΥΤ της μητέρας όσο και στην ποιότητα της εικόνας. Επιπλέον, η 

χρήση του συστήματος AEC σε συνδυασμό με πιθανή έκκεντρη τοποθέτηση των 

ασθενών στον υπολογιστικό τομογράφο έχει αποδειχτεί ότι επηρεάζει την κατανομή 

της δόσης των ακτινοευαίσθητων οργάνων του ανθρωπίνου σώματος. Τα στοιχεία 

αυτά οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το ποσοστό της έκκεντρης τοποθέτησης 

αναμένεται να είναι μεγαλύτερο στις περιπτώσεις των εγκύων ασθενών αφού λόγω 

του αυξημένου μεγέθους και του κυκλικού σχήματος της κοιλιάς της μητέρας η 

ακριβής τοποθέτηση είναι δυσκολότερη. Παρά, λοιπόν, το γεγονός ότι η 

αναγκαιότητα ύπαρξης δοσιμετρικών δεδομένων από την επίδραση της έκκεντρης 

τοποθέτησης εγκύων ασθενών που υποβάλλονται σε εξετάσεις ΥΤ κοιλίας πυέλου με 

τη χρήση AEC είναι φανερή, αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στη βιβλιογραφία. Έτσι 

λοιπόν, στην πρώτη ενότητα της παρούσας διατριβής πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις 

δόσης ακτινοβολίας εμβρύου από εξετάσεις υπολογιστικής τομογραφίας κοιλίας στις 

οποίες μπορεί να υποβληθεί η μέλλουσα μητέρα με και χωρίς την ενεργοποίηση του 

συστήματος AEC. Επιπλέον, μελετήθηκε και η επίδραση της οριζόντιας και 

κατακόρυφης έκκεντρης τοποθέτησης της μητέρας στη δόση εμβρύου και την 

ποιότητα εικόνας. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις δόσης στον 

υπολογιστικό τομογράφο που είναι εγκατεστημένος στο Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο Ηρακλείου (SOMATOM Sensation 16, Siemens) χρησιμοποιώντας τρία 

φυσικά ανθρωπόμορφα ομοιώματα που προσομοιάζουν την εγκυμοσύνη στο 1
ο
, 2

ο
 

και 3
ο
 τρίμηνο καθώς και δοσίμετρα θερμοφωταύγειας. Η επεξεργασία των εικόνων 

Υ.Τ πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό πακέτο Image J. Τα αποτελέσματα αυτής της 
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έρευνας έδειξαν συνοπτικά ότι η δόση ακτινοβολίας εμβρύου μπορεί να μειωθεί 

σημαντικά όταν το σύστημα AEC είναι ενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης, ακόμα και στο 3
ο
 τρίμηνο της κύησης που το μέγεθος της κοιλιάς της 

εγκύου ασθενούς είναι αυξημένο. Επιπλέον, η μη ακριβής τοποθέτηση της εγκύου 

ασθενούς στο ισόκεντρο παρατηρήθηκε ότι δεν επηρεάζει αισθητά τη δόση 

ακτινοβολίας που λαμβάνει το έμβρυο αλλά παρόλα αυτά, επηρεάζει αρνητικά την 

ποιότητας εικόνας. Επομένως, για να διατηρηθεί η ποιότητα της εικόνας πρέπει να 

δίνεται η δέουσα προσοχή στη σωστή και ακριβή τοποθέτηση των εγκύων ασθενών 

στο ισόκεντρο. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έχουν δημοσιευθεί σε διεθνές 

επιστημονικό περιοδικό (Solomou G, Papadakis AE, Damilakis J (2014) Abdominal 

CT during pregnancy. A phantom study on the Effect of Patient Centering on 

Conceptus Radiation Dose and Image Quality. Eur Radiol DOI 10.1007/s00330-014-

3505-2). Το σχετικό αρχείο της δημοσιευμένης μελέτης επισυνάπτεται. 

Μια ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενη επεμβατική διαδικασία η οποία 

πραγματοποιείται σε εγκύους λίγο πριν τον τοκετό είναι ο ακτινοσκοπικά 

καθοδηγούμενος υπογαστρικός καθετηριασμός αρτηριών για την τοποθέτηση 

μπαλονιών (Prophylactic Hypogastric srtery balloon occlusion- HABO) για την 

αποφυγή αιμορραγικού επεισοδίου κατά την διάρκεια της καισαρικής τομής, σε 

γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με διηθημένο πλακούντα. Οι γυναίκες αυτές ανήκουν 

σε κατηγορία υψηλού κινδύνου, αφού τυχόν αιμορραγικό επεισόδιο κατά τον τοκετό 

μπορεί να οδηγήσει σε υστερεκτομή ή ακόμα και θάνατο. Η συχνότητα αυτών των 

περιπτώσεων ανέρχεται σε 1 στους 500 τοκετούς. Η συμβατική αντιμετώπιση τους 

είναι η υστερεκτομή, παρά τον υψηλό κίνδυνο που ενέχει για πιθανές βλάβες σε 

γειτονικά όργανα και η απώλεια της γονιμότητας. Η ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενη 
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τεχνική HABO, με ή χωρίς εμβολισμό, αποτελεί μια εναλλακτική τεχνική για τον 

έλεγχο της αιμορραγίας κατά τον τοκετό, χωρίς τα μειονεκτήματα της υστερεκτομής. 

Παρόλα αυτά, η εμπλοκή των ιοντιζουσών ακτινοβολιών στη διαδικασία προκαλεί 

ανησυχία τόσο στη μέλλουσα μητέρα όσο και στο θεράποντα ιατρό για τις πιθανές 

βλάβες της ακτινοβολίας στο έμβρυο. Το κίνητρο για την παρούσα μελέτη προέκυψε 

από την έλλειψη δοσιμετρικών εργασιών στη δόση εμβρύου από HABO σε 

ετοιμόγεννες γυναίκες. Έτσι λοιπόν, στη δεύτερη ενότητα της παρούσας διατριβής 

παρήχθησαν κανονικοποιημένα δοσιμετρικά δεδομένα για κάθε ακτινοσκοπική 

προβολή που χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη και για διάφορες ποιότητες δέσμης 

και παραμέτρους έκθεσης. Επιπλέον, μελετήθηκε η επίδραση της γωνίας της 

ακτινοσκοπικής προβολής καθώς και το μέγεθος και το κέντρο του πεδίου 

ακτινοβόλησης σε σχέση με τη θέση του εμβρύου, στη δόση ακτινοβολίας που 

λαμβάνει το έμβρυο. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να παρέχουν μια αξιόπιστη 

εκτίμηση της δόσης ακτινοβολίας εμβρύου από κάθε τέτοια διαδικασία για 

οποιαδήποτε στοιχεία και παραμέτρους έκθεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

κλινική πράξη. Για την ανάπτυξη της μεθόδου εκτίμησης της δόσης κυήματος εγκύου 

ασθενούς που υποβάλλεται σε διαδικασία HABO χρησιμοποιήθηκε ο υπολογιστικός 

ο κώδικας μεταφοράς ΜCNP, ο οποίος μπορεί να προσομοιώσει τη διάδοση 

φωτονίων, νετρονίων και ηλεκτρονίων σε τριδιάστατη γεωμετρία και κατάλληλο 

μαθηματικό ομοίωμα που προσομοιάζει μια έγκυο ασθενή στον 9
ο
 μήνα της κύησης. 

Οι μετρήσεις δόσης ήταν κανονικοποιημένες ως προς τον δείκτη δόσης γινόμενο 

δόσης επιφάνειας (Dose Area Product-DAP). Επαλήθευση των αποτελεσμάτων 

πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση δοσιμέτρων θερμοφωταύγειας (TLD-100) και 

φυσικού ανθρωπόμορφου ομοιώματος που αναπαριστά μια έγκυο ασθενή κατά τον 3
ο
 



Ακτινική Επιβάρυνση Εμβρύου από Ακτινοσκοπικά 

Καθοδηγούμενες Επεμβατικές Εξετάσεις και 

εξετάσεις Υπολογιστικής Τομογραφίας 

Εισαγωγή 

 

20  

 

τρίμηνο της κύησής της, σε ένα αγγειογραφικό σύστημα C-arm που βρίσκεται 

εγκατεστημένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Siemens Axiom Artis 

FA angiographic C-arm). Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού πακέτου MedCalc. Τα 

αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν συνοπτικά μια σημαντική εξάρτηση της 

δόσης εμβρύου από την ακτινοσκοπική προβολή, την ποιότητα δέσμης, το μέγεθος 

του πεδίου καθώς και το κέντρο του πεδίου ακτινοβόλησης σε σχέση με την 

τοποθεσία του εμβρύου. Παρόλα αυτά μικρές αλλαγές στη γωνία της ακτινοσκοπικής 

προβολής δεν προκαλούν σημαντική μεταβολή στη δόση του εμβρύου. Τα 

αποτελέσματα αυτής της μελέτης έχουν ήδη υποβληθεί στο διεθνές επιστημονικό 

περιοδικό Medical Physics για δημοσίευση. (G.Solomou, K.Perisinakis, Tsetis D, 

Stratakis J, Damilakis J (2015) Data and methods to estimate fetal dose from 

fluoroscopically guided prophylactic hypogastric artery balloon occlusion (HABO)) 

Ένα επιπλέον μείζον θέμα αποτελεί και η έκθεση των εγκύων εργαζομένων στα 

εργαστήρια ιοντίζουσών ακτινοβολίων κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών τους 

καθηκόντων κυρίως στις μονάδες επεμβατικής ακτινολογίας. Για την προστασία της 

εγκύου εργαζόμενης σε τμήμα με ιοντίζουσες ακτινοβολίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

συνιστά ότι για το αγέννητο παιδί πρέπει να ισχύουν τα όρια δόσης που αφορούν τον 

κοινό πληθυσμό. Η σύσταση αυτή έχει υιοθετηθεί και από τον Ελληνικό Κανονισμό 

Ακτινοπροστασίας ΦΕΚ 216/Β/6.03.2001, παράγραφος 1.2, σύμφωνα με τον οποίο 

«Μόλις δηλώνεται εγκυμοσύνη από την εργαζόμενη έγκυο γυναίκα, πρέπει να 

λαμβάνονται μέτρα ώστε η έκθεση της γυναίκας στο επαγγελματικό περιβάλλον να είναι 

τόση ώστε η προς το έμβρυο ισοδύναμη δόση που αθροίζεται κατά το χρονικό διάστημα 

μεταξύ της δήλωσης της εγκυμοσύνης και του τοκετού να είναι τόσο χαμηλή όσο είναι 
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λογικά εφικτό και να μην υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 1 mSv.» Για τον λόγο 

αυτό, για κάθε έγκυο εργαζόμενη στις ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες επεμβατικές 

πράξεις, πρέπει να εκτιμάται η δόση του εμβρύου και να αξιολογείται ο ενδεχόμενος 

κίνδυνος που διατρέχει το έμβρυο από την  έκθεση στην  ακτινοβολία. Η δόση 

ακτινοβολίας που θα λάβει ο επαγγελματικά εκτιθέμενος που εργάζεται στα 

εργαστήρια επεμβατικής ακτινολογίας εξαρτάται από τη θέση του γύρω από το 

εξεταστικό τραπέζι, τις χρησιμοποιούμενες προβολές, τον χρόνο ακτινοσκόπησης και 

τα στοιχεία έκθεσης που θα εφαρμοστούν για την κάθε εξέταση. Παρά την 

αναγκαιότητα δοσιμετρικών δεδομένων για την εκτίμηση της δόσης εμβρύου 

επαγγελματικά εκτιθέμενων εγκύων γυναικών, εκτεταμένη βιβλιογραφική μελέτη 

ανέδειξε σημαντικά κενά. Αυτά τα ανεπαρκή στοιχεία αποτέλεσαν και το κίνητρο για 

την πραγματοποίηση αυτής της μελέτης. Στην τρίτη ενότητα, λοιπόν, της παρούσας 

διδακτορικής διατριβής παρήχθησαν ισοδοσιακές καμπύλες με τη χρήση ειδικού 

μετρητή ακτινοβολίας για μετρήσεις χώρου. Συγκεκριμένα για όλες τις 

ακτινοσκοπικές προβολές, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ακτινοσκοπικά 

καθοδηγούμενες επεμβατικές διαδικασίες, μετρήθηκε, σε ένα πλέγμα 50 cm x 50 cm 

γύρω από την εξεταστική τράπεζα, ο ρυθμός έκθεσης στη σκεδαζόμενη ακτινοβολία 

στην επιφάνεια του δέρματος, στο ύψος που βρίσκεται το έμβρυο. Στη συνέχεια οι 

μετρήσεις αυτές μετατράπηκαν σε δόση εμβρύου και για τα τρία τρίμηνα της κύησης 

χρησιμοποιώντας συντελεστές μετατροπής που έχουν παραχθεί και δημοσιευθεί σε 

παλαιότερη μελέτη του εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτιμηθεί η δόση εμβρύου 

εγκύου εργαζόμενης, τόσο για το διάστημα πριν γνωστοποιηθεί η ύπαρξη της 

εγκυμοσύνης της, όσο και για τη μετέπειτα επαγγελματική της έκθεση ώστε να μην 
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υπερβληθεί το όριο δόσης που έχει θεσπιστεί για το κύημα. Επιπλέον, οι ισοδοσιακές 

καμπύλες που παρήχθησαν αποτελούν χρήσιμο εργαλείο στην εκτίμηση της δόσης 

όχι μόνο του κυήματος εγκύου αλλά και όλων των επαγγελματιών που συμμετέχουν 

στην πραγματοποίηση των επεμβατικών εξετάσεων. Τα αποτελέσματα της μελέτης 

έχουν υποβληθεί στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό European Journal of Medical 

Physics (K.Perisinakis, G.Solomou, J.Stratakis, J.Damilakis (2015) Data and methods 

to assess occupational exposure to personnel involved in cardiac catheterization 

procedures). 

Η δομή της παρούσας διατριβής περιλαμβάνει το Γενικό και το Ειδικό 

μέρος. Στο Γενικό μέρος της παρούσας μελέτης περιγράφονται οι γενικές φυσικές 

αρχές απεικόνισης με χρήση ακτίνων-Χ στην ακτινοδιαγνωστική, αναπτύσσονται οι 

βασικές έννοιες ραδιοβιολογίας και ακτινοπροστασίας και αναλύονται οι αρχές 

λειτουργίας και παράμετροι έκθεσης της Υπολογιστικής Τομογραφίας και της 

Ακτινοσκόπησης. Τέλος γίνεται μια αναλυτική περιγραφή των μεθόδων δοσιμετρίας 

που χρησιμοποιήθηκαν και των χρήσεων τους, όπως η υπολογιστική τεχνική  Monte 

Carlo και η δοσιμετρία θερμοφωταύγειας καθώς και του απαραίτητου δοσιμετρικού 

εξοπλισμού όπως τα είδη των δοσιμέτρων και τα ανθρωπόμορφα ομοιώματα που 

χρησιμοποιήθηκαν για την προσομοίωση εγκύων ασθενών. 

Το Ειδικό μέρος διαιρείται σε τρείς ενότητες. Στην πρώτη αναλύεται η 

μελέτη της επίδρασης του συστήματος αυτομάτου ελέγχου έκθεσης και της έκκεντρης 

τοποθέτησης εγκύων ασθενών  που υποβάλλονται σε Υ.Τ κοιλίας, στη δόση εμβρύου 

και την ποιότητα εικόνας. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στην ανάπτυξη μεθόδου 

υπολογισμού δόσης εμβρύου από ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενο υπογαστρικό 

καθετηριασμό αρτηριών για την τοποθέτηση μπαλονιών (Prophylactic Hypogastric 



Ακτινική Επιβάρυνση Εμβρύου από Ακτινοσκοπικά 

Καθοδηγούμενες Επεμβατικές Εξετάσεις και 

εξετάσεις Υπολογιστικής Τομογραφίας 

Εισαγωγή 

 

23  

 

srtery balloon occlusion- HABO) για την αποφυγή αιμορραγικού επεισοδίου κατά την 

διάρκεια της καισαρικής τομής γυναικών με διηθημένο πλακούντα, και τέλος η τρίτη 

ενότητα περιγράφει την ανάπτυξη μεθόδου για τον καθορισμό της δόσης 

ακτινοβολίας εγκύου εργαζόμενης στις ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες επεμβατικές 

πράξεις. Η δομή κάθε ενότητας περιλαμβάνει την αναγκαιότητα πραγματοποίησης 

της κάθε μελέτης που περιγράφει, τα υλικά και τον απαραίτητο εξοπλισμό που 

χρησιμοποιήθηκε σε κάθε περίπτωση, βήμα προς βήμα τις μεθόδους που 

αναπτύχθηκαν και τέλος τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από 

το κάθε πειραματικό πεδίο.  

Συνοψίζοντας, κατά τη διάρκεια της παρούσας διδακτορικής διατριβής 

αναπτύχθηκαν μέθοδοι για τον υπολογισμό δόσης ακτινοβολίας εμβρύου από 

εξετάσεις υπολογιστικής τομογραφίας και ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενων 

επεμβατικών πράξεων στις οποίες μπορεί να υποβληθεί μια έγκυος ασθενής αλλά και 

μέθοδοι για τον υπολογισμό δόσης ακτινοβολίας εμβρύου εγκύου εργαζόμενης. 
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ABSTRACT 

 

Objectives: To provide data and methods for reliable conceptus dose estimation from 

computed tomography and fluoroscopically guided interventional procedures 

performed on pregnant patients and to generate scatter exposure maps for the 

occupational exposure of pregnant employees, invoved in fluoroscopically guided 

interventional procedures.  

Methods: The effect of the activation of the automatic exposure control system on 

conceptus dose and image quality and the effect of patient on CT were investigated. 

Three anthropomorthic phantoms representing the average pregnant woman at the 

three trimesters of gestation were scanned with a routine CT abdominal protocol with 

and without the automatic exposure control system activated. Conceptus dose were 

measured with thermoluminescence dosimeters. Image quality was evaluated on the 

basis of image noise, signal to noise ratio and contrast to noise ratio. The effect of the 

misplacement of pregnant patient on conceptus dose was studied by placing the 

phantoms in various locations relative to the isocenter.  

Furthermore, data and methods for conceptus dose estimation from fluoroscopically 

guided prophylactic hypogastric artery balloon occlusion (HABO) procedures were 

generated. Monte-Carlo-N-particle (MCNP) transport code and a mathematical 

phantom representing a 9
th

 month pregnant patient were employed to simulate PA, 

RAO 20
0
 and LAO 20

0
 fluoroscopy projections of left and right internal iliac arteries. 

Projection-specific normalized fetal dose (NFD) data were produced for various beam 

qualities. The effects of the projection angle, the locality of the x-ray field relative to 

the fetus and the field size on NFD were investigated. To verify MC measurements a 
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physical anthropomorphic phantom simulating pregnancy at the 3
rd

 trimester and 

thermoluminescence dosimeters were employed. 

Finally, normalized to dose area product  scatter exposure data and methods 

for reliable estimation of effective dose  and conceptus dose of pregnant staff 

involved in fluoroscopically guided cardiovascular procedures have been produced. 

Isodose curves were generated from various beam qualities and fluoroscopic 

projections. An anthropomorphic phantom to simulate the exposed patient was used. 

For 11 fluoroscopic projections commonly employed during  fluoroscopically guided 

interventional procedures scatter exposure rates at the waist level were measured for 

varying exposure parameters and position in the operating room over a 50 cm x 50 cm 

grid. The effect of the fluoroscopy beam field size on scatter exposure of the 

personnel was investigated.  

Results: AEC activation causes a reduction of the applied mAs of  59.8 %, while the 

corresponding reduction on conceptus dose was 59.3 %. However, image quality 

decrease with the activation of he AEC system. For plantom locations below the 

isocenter, conceptus dose was found to decrease by up to 25 %, while the 

corresponding reduction on conceptus dose for plantom locations above the isocenter 

was 7.9 %, respectively. Image quality was progressively improved from lower to 

higher than the isocentre locations. 

Normalized fetus dose data were found to strongly depend on on tube voltage, 

filtration and x-ray field locality and size, whereas it remained practically unchanged 

when the projection angle was altered by ± 5
0
. Conceptus dose data derived from 

MCNP simulations showed a good agreement with the corresponding data produced 
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direct measurements. Fetal dose from a common HABO procedure ranged from 0.7 to 

2.6 mGy. 

Normalized to DAP scatter exposure data and and the corresponding scatter 

exposure data maps were generated for various beam qualities and fluoroscopic 

projections. Radiation burden to medical staff  involved in fluoroscopically guided 

cardiovascular procedures was found to strongly depend on the beam field size.   

Conclusions: Although AEC consults in a significant reduction on conceptus dose, 

deteriorates image quality. However, centering errors do not result in an increase in 

Dc, the accurate alignment of pregnant patients at the isocenter is required to maintain 

image quality. 

Data and methods provided allow for reliable estimation of radiation burden to 

the fetus from HABO. Due to the fact that several factors may affect fetus dose during 

HABO, the range of fetal dose occurring in clinical practice may be wide. However,  

the  level of fetal dose from a procedure, as estimated here, may not justify preclusion 

of the procedure on the grounds of fetal radiation burden concerns.   

  Presented scatter exposure data and methods allow for reliable estimation of 

the effective dose and conceptus dose of pregnant employee involved in any kind of 

fluoroscopically guided cardiovascular procedures. The generated isodose curves may 

be proved a useful tool for the medical staff involved in fluoroscopically guided 

interventional procedures to optimize their routine clinical practice from the radiation 

protection point of view. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΛΗΣ –  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ  

 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Στο τέλος του προηγούμενου αιώνα μία μεγάλη ανακάλυψη δίνει νέα διάσταση στη 

διαγνωστική ιατρική. Το 1895 ο Wilhelm Röntgen εργαζόταν στο πανεπιστήμιο του 

Würzburg. Εμπνεόμενος από τα πειράματα του Philipp von Lenard που διερευνούσαν 

τη φύση των καθοδικών ακτίνων, άρχισε να ερευνά την διεισδυτικότητα των 

καθοδικών ακτίνων (σήμερα γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ηλεκτρόνια). Στις 8 

Νοεμβρίου 1895, ενώ ο σωλήνας που παρήγαγε τις καθοδικές ακτίνες ήταν 

καλυμμένος με μαύρο χαρτόνι και λειτουργούσε σε έναν σκοτεινό θάλαμο, ο Röntgen 

παρατήρησε έκπληκτος ότι το πέτασμα φθόριζε. O φθορισμός δεν ήταν δυνατόν να 

οφείλεται στις καθοδικές ακτίνες, αφού ο σωλήνας στον οποίο παράγονταν αυτές 

ήταν καλυμμένος με χαρτόνι, αλλά και το πέτασμα βρισκόταν σε απόσταση από 

αυτόν. 

Μπορεί η 8η Νοεμβρίου να καθιερώθηκε επίσημα ως η ημέρα γενεθλίων των 

ακτίνων Χ (Διεθνής μέρα Ακτινολογίας από το 2012), στην πραγματικότητα όμως ο 

Röntgen προς το τέλος του χρόνου και μετά από συστηματική έρευνα, 

συνειδητοποίησε ότι παράγεται ένα νέο είδος ακτινοβολίας που διέφερε από το φως 

και τις καθοδικές ακτίνες. Έτσι, στις 22 Δεκεμβρίου 1895 κατάφερε να πάρει την 

πρώτη «ιατρική» ακτινογραφία, Εικόνα 1.1. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_R%C3%B6ntgen
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Στα πρώτα πειράματα του ο Röntgen παρατήρησε ότι αυτές οι ακτίνες 

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

“σκιές” των οστών του πάνω σε φθορίζουσα οθόνη. Tα πρώτα συμπεράσματα για τις 

ακτίνες-Χ ήταν ότι ήταν διεισδυτικές και ικανές να διαπεράσουν αδιαφανή και 

συμπαγή υλικά, ήταν αόρατες στο ανθρώπινο μάτι, ενώ μπορούσαν να είναι αιτία να 

φθορίζουν διάφορα υλικά και να αμαυρώνουν φωτογραφικά φιλμ [1, 2]. 

Η ανθρώπινη ανατομία απεικονίζεται με χρήση δέσμης ακτίνων-Χ, 

ενέργειας 50 έως 150 keV. Ο βαθμός απορρόφησης ή σκέδασης από το ανθρώπινο 

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

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

ακτινοδιαγνωστικές εφαρμογές, η απορρόφηση των ακτίνων-Χ οφείλεται κυρίως στο 

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

Εικόνα 1.1. Η πρώτη ακτινογραφία που λήφθηκε από τον Roentgen στις 22 Δεκεμβρίου 1985. Στην 

εικόνα φαίνεται το χέρι της συζύγου του Roentgen. Η φωτογραφία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον 

Ιανουάριο του 1986. Πηγή: www.physicsgg.me 

http://www.physicsgg.me/
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Στο κεφάλαιο αυτό θα αναπτυχθούν σύντομα οι μηχανισμοί αλληλεπίδρασης της 

ύλης με την ακτινοβολία. 

 

1.2 Εξασθένιση Ακτινοβολίας μέσω της Ύλης  

 
Από τις αρχές του 20ου αιώνα είναι γνωστό, ότι η ακτινοβολία εκπέμπεται αλλά και 

απορροφάται όχι με συνεχή τρόπο αλλά σε κβάντα ενέργειας που ονομάζονται 

φωτόνια. Λόγω του ότι δεν έχουν μάζα ηρεμίας και είναι ηλεκτρικά ουδέτερα η 

αλληλεπίδραση των φωτονίων (ακτίνων Χ, γ) με την ύλη γίνεται σημειακά, μέσω του 

φωτοηλεκτρικού φαινομένου, της σκέδασης Rayleigh, της σκέδασης Compton και 

της δίδυμης γέννησης. Οι αλληλεπιδράσεις φωτονίων με την ύλη, στην περίπτωση 

που αυτά αποτελούν δέσμη, οδηγεί στην εξασθένιση της. Η εξασθένιση μιας 

μονοενεργειακής δέσμης φωτονίων εκφράζεται με τον εκθετικό νόμο: 

                                                                                            (1.1) 

Όπου x είναι το μήκος της διαδρομής των φωτονίων μέσα στους ιστούς, Ιο η αρχική 

ένταση της ακτινοβολίας και Ι η εξασθενημένη ένταση κατά την έξοδο της δέσμης 

από τους ιστούς. Η ποσότητα μ είναι ο γραμμικός συντελεστής εξασθένισης (linear 

attenuation coefficient). Η τιμή του συντελεστή εξαρτάται από την ενέργεια των 

φωτονίων και την πυκνότητα και τον ατομικό αριθμό του υλικού μέσα στο οποίο 

διέρχονται τα φωτόνια. Όσο μεγαλύτερη η τιμή του μ τόσο γρηγορότερα εξασθενεί η 

δέσμη. Για δεδομένη ενέργεια ο μ έχει σταθερή και χαρακτηριστική τμή για κάθε 

είδος ιστού [3].  

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

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

ενέργειά του στα άτομα του υλικού-στόχου) κατά τη διάρκεια μιας ή περισσοτέρων 
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αλληλεπιδράσεων (β) να σκεδαστεί κατά τη διάρκεια μιας ή περισσότερων 

αλληλεπιδράσεων ή  (γ) να διαπεράσει το υλικό χωρίς καμία αλληλεπίδραση [4].Ο 

κάθε μηχανισμός αλληλεπίδρασης χαρακτηρίζεται από μια πιθανότητα να συμβεί, 

που υπολογίζεται ως η αντίστοιχη ηλεκτρονική ή ατομική ενεργός διατομή. Και οι 

τέσσερις μηχανισμοί αλληλεπίδρασης έχουν σαν τελικό προϊόν την παραγωγή ενός 

τουλάχιστον ηλεκτρονίου. Όταν ένα φωτόνιο διέρχεται από την ύλη μπορεί να 

αλληλεπιδράσει με οποιοδήποτε μηχανισμό αλληλεπίδρασης αλλά μόνο για μια φορά 

και μόνο με ένα μηχανισμό. Όταν μιλάμε για αλληλεπίδραση δέσμης ακτινοβολίας με 

την ύλη, δηλαδή για μια πληθώρα φωτονίων που αλληλεπιδρούν με την ύλη, είναι 

δυνατόν να συμβούν ταυτόχρονα όλοι οι μηχανισμοί. Η σχετική πιθανότητα 

αλληλεπίδρασης δίνεται από το γραμμικό συντελεστή εξασθένισης, μ. Το άθροισμα 

των επιμέρους συντελεστών εξασθένισης για κάθε μηχανισμό αλληλεπίδρασης 

ιοντίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη, δίνει τον ολικό συντελεστή 

εξασθένισης [5]. Επομένως, για δεδομένη ενέργεια και υλικό ο συνολικός γραμμικός 

συντελεστής εξασθένισης είναι: 

                                                                                      (1.2) 

Οι συντελεστές μph, μincoh, μcoh, μpp αναπαριστούν τους γραμμικούς 

συντελεστές απορρόφησης λόγω φωτοηλεκτρικού φαινομένου, σκέδασης Compton, 

σκέδασης Rayleigh και δίδυμης γένεσης αντίστοιχα. Αντιστοίχως ο μαζικός 

συντελεστής εξασθένισης είναι:  

                                    
  

 
 

   

 
 

      

 
 

    

 
 

   

 
                       (1.3) 

Ο μαζικός συντελεστής εξασθένισης εξαρτάται από το υλικό και από την ενέργεια 

των φωτονίων και έχει μονάδα το cm
2
/gr. Οι παραπάνω συντελεστές μας δίνουν την 

ολική πιθανότητα να αλληλεπιδράσει η ακτινοβολία με την ύλη. Κάθε μηχανισμός 
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έχει την δικιά του πιθανότητα αλληλεπίδρασης. Όπως προείπαμε η πιθανότητα αυτή 

εξαρτάται από την ενέργεια της ακτινοβολίας καθώς και από την πυκνότητα και τον 

ατομικό αριθμό του υλικού-στόχου. Στη διαγνωστική ακτινολογία  (ενέργειες 

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

φωτοηλεκτρικού φαινομένου και της σκέδασης Compton [5].  

Ο μαζικός συντελεστής απορρόφησης και επομένως ο ολικός μαζικός 

συντελεστής απορρόφησης, εκφράζουν την ανά μονάδα επιφανειακής πυκνότητας 

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

μηχανισμό αλληλεπίδρασης. Οι συντελεστές αυτοί δεν δίνουν όμως πληροφορία για 

την μεταφερόμενη ενέργεια στην ύλη από τις αλληλεπιδράσεις. Ως γνωστόν, η 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία εναποθέτει ενέργεια στην ύλη έμμεσα, δηλαδή μέσω 

της απόδοσης κινητικής ενέργειας σε ηλεκτρόνια και ποζιτρόνια. Μέτρο της 

μεταφερόμενης στην ύλη ενέργειας από ιοντίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

αποτελεί ο γραμμικός συντελεστής μεταφοράς ενέργειας, μtr/ρ [6, 7]. 

Ο ολικός συντελεστής μεταφοράς ενέργειας ισούται με το άθροισμα των επιμέρους 

συντελεστών κάθε μηχανισμού αλληλεπίδρασης οπότε: 

                                                                  (1.4) 

όπου f ένας αδιάστατος παράγοντας που αποτελεί το ποσοστό της ενέργειας του 

φωτονίου που μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια φορτισμένων σωματιδίων ανά 

αλληλεπίδραση. Είναι ίσο δηλαδή με το ποσοστό της ενέργειας που δεν διαφεύγει 

από το σημείο της αλληλεπίδρασης με τη μορφή δευτερογενών φωτονίων και 

χαρακτηριστικής ακτινοβολίας αλλά διατίθεται για απορρόφηση μέσω ιονισμών και 

διεγέρσεων από τα φορτισμένα σωματίδια. Ο γραμμικός συντελεστής μεταφοράς 

ενέργειας έχει ίδιες μονάδες με το γραμμικό συντελεστή απορρόφησης. 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Εξασθένιση ακτινοβολίας 
μέσω της ύλης 

 

32  

 

Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις η ενέργεια που μεταφέρεται δεν ισούται με 

την ενέργεια που απορροφάται, όπως για παράδειγμα σε ηλεκτρόνια υψηλής 

ενέργειας που προκύπτουν από αλληλεπίδραση φωτονίων με την ύλη. Αυτά χάνουν 

ένα μέρος της ενέργειάς τους με εκπομπή ακτινοβολίας πέδησης. Η ακτινοβολία 

πέδησης αποτελεί φωτόνια που μεταφέρουν ενέργεια μακριά από το σημείο της 

αρχικής αλληλεπίδρασης όπου γεννηθήκαν τα ηλεκτρόνια. Έτσι ορίζουμε έναν άλλο 

συντελεστή, το συντελεστή απορρόφησης ενέργειας μen. Ο μαζικός συντελεστής 

απορρόφησης, μen, που εκφράζει στην ουσία το ανά μονάδα επιφανειακής 

πυκνότητας πραγματικός απορροφώμενο τοπικά κλάσμα ενέργειας του φωτονίου.

 

1.3 Σκέδαση Rayleigh 
 

Σε μικρές ενέργειες φωτονίων υπάρχει πιθανότητα ένα φωτόνιο να αλληλεπιδράσει 

με ένα άτομο με ελαστική ή σύμφωνη σκέδαση (Rayleigh) με αποτέλεσμα μικρή 

αλλαγή της διεύθυνσης διάδοσής του χωρίς αλλαγή της ενέργειάς του. Συνήθως το 

φωτόνιο σκεδάζεται περίπου στην ίδια κατεύθυνση με το προσπίπτων φωτόνιο. 

Επομένως κατά την ελαστική σκέδαση δεν αποτίθεται ενέργεια στο υλικό [4]. Το 

φαινόμενο καθίσταται σημαντικό όταν τα άτομα έχουν μεγάλο ατομικό αριθμό, Ζ, π.χ 

η ελαστική σκέδαση κυριαρχεί στον μόλυβδο (Pb) ακόμα και σε σχετικά υψηλές 

ενέργειες φωτονίων [3]. Παρόλα αυτά, αυτή η αλληλεπίδραση είναι σημαντική στους 

ιστούς μόνο για τα χαμηλής ενέργειας φωτόνια. Στις ενέργειες που χρησιμοποιούνται 

στην ακτινολογία, στην πυρηνική ιατρική και στην ακτινοθεραπεία η πιθανότητα τα 

φωτόνια να αλληλεπιδράσουν με την ύλη κατά τον τρόπο αυτό είναι πολύ μικρή [8].
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1.4 Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο 
 

Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο είναι η «σύγκρουση» ενός φωτονίου με 

κάποιο ισχυρά συνδεδεμένο ηλεκτρόνιο του ατόμου. Μέρος της ενέργειας του 

φωτονίου καταναλώνεται για να υπερνικηθεί η έλξη του πυρήνα και να αποσπασθεί 

το ηλεκτρόνιο [3]. Το ηλεκτρόνιο που ελευθερώνεται ονομάζεται φωτοηλεκτρόνιο, 

λόγω του μηχανισμού αύξησης της ενέργειας του. Η εναπομείνουσα ενέργεια 

αποδίδεται στο ηλεκτρόνιο υπό μορφή κινητικής ενέργειας. Μετά τη «σύγκρουση» το 

ηλεκτρόνιο εξαφανίζεται. Όταν όμως ένα ατομικό ηλεκτρόνιο από εσωτερική 

(χαμηλή) στοιβάδα εγκαταλείψει τη θέση του τότε ένα άλλο από εξωτερική (υψηλή) 

στοιβάδα θα συμπληρώσει το κενό. Τόσο η ενέργεια του αποσπασθέντος ηλεκτρονίου 

όσο και το νέο φωτόνιο απορροφώνται πλήρως από τους ιστούς. Το φαινόμενο αυτό 

καλείται φωτοηλεκτρική απορρόφηση επειδή τελικά απορροφάται όλη η ενέργεια του 

Σχήμα 1.1. Σκέδαση Rayleigh. Το σκεδαζόμενο φωτόνιο εκπέμπεται με το ίδιο περίπου μήκος 

κύματος και περίπου την ίδια ενέργεια. Η κατεύθυνση των σκεδαζόμενων φωτονίων συμπίπτει 

σχεδόν με αυτή του προσπίπτοντος φωτονίου. Κ, L και Μ αντιστοιχούν στις πρώτες 3 

ηλεκτρονικές στοιβάδες του ατόμου. Πηγή: www.whs.wsd.wednet.edu 

http://www.whs.wsd.wednet.edu/
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αρχικού φωτονίου [8-11]. Στο Σχήμα 1.2 φαίνεται η αλληλεπίδραση με 

φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και η εκπομπή χαρακτηριστικής ακτινοβολίας.  

Το ενεργειακό ισοζύγιο περιγράφεται από την περίφημη φωτοηλεκτρική 

εξίσωση του Einstein [11]:              

                                             
    

 

 
                             (1.5) 

Ο πρώτος όρος του αθροίσματος εκφράζει την κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου και 

ο δεύτερος την ενέργεια ιονισμού, ή αλλιώς το έργο εξαγωγής του ηλεκτρονιου που 

αποσπάται. Αν  EB είναι το έργο εξαγωγής για την απομάκρυνση του ηλεκτρονίου 

από το μέταλλο,  τότε η κινητική του ενέργεια μόλις αποσπασθεί είναι [9]: 

                                               Bk EhvE                                    (1.6) 

 

 

Σχήμα 1.2. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Το προσπίπτον φωτόνιο απορροφάται πλήρως, εφόσον 

hv>EB, μεταφέροντας όλη του την ενέργεια σε ένα ηλεκτρόνιο εσωτερικής στιβάδας του ατόμου. Ένα 

ηλεκτρόνιο από την Κ-στοιβάδα εκτοξεύεται με κινητική ενέργεια τη διαφορά μεταξύ της αρχικής 

ενέργειας του φωτονίου και της ενέργειας σύνδεσης της στοιβάδας Κ. Το κενό που δημιουργείται 

καταλαμβάνεται από μεταβάσεις ηλεκτρονίων από ανώτερες στοιβάδες και χαρακτηρίζεται από  

εκπομπή χαρακτηριστικών ακτίνων-Χ.  Πηγή: www.laradioactive.com 

 

 

Η ποσότητα EB είναι ανεξάρτητη της συχνότητας και χαρακτηριστική 

σταθερά του υλικού. Η κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων που φεύγουν από το 

hv 

E=hv - EB 

http://www.laradioactive.com/
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μέταλλο είναι ανάλογη της συχνότητας αλλά ανεξάρτητη της έντασης. Έτσι, ο 

Einstein μπόρεσε να εξηγήσει ένα φαινόμενο που η κλασσική φυσική, με την θεωρία 

του Maxwell, αδυνατούσε να ερμηνεύσει. 

Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο όπως είπαμε παραπάνω ιονίζει το άτομο και το 

αφήνει σε μια διεγερμένη ενεργειακή κατάσταση. Η διαδικασία αυτή συνοδεύεται 

από την εκπομπή χαρακτηριστικής ακτινοβολίας, είτε με τη μορφή κινητικής 

ενέργειας εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων Auger [3, 11]. Τα ηλεκτρόνια Auger είναι 

ηλεκτρόνια τα οποία απορροφούν την χαρακτηριστική ακτινοβολία που εκπέμπεται 

και εγκαταλείπουν το άτομο με συγκεκριμένη ενέργεια ίση με την ενέργεια της 

χαρακτηριστικής ακτινοβολίας μειωμένη κατά την ενέργεια σύνδεσης της στοιβάδας 

από όπου προέρχονται [11].  

Η πιθανότητα της φωτοηλεκτρικής αλληλεπίδρασης μειώνεται γρήγορα 

καθώς η ενέργεια του φωτονίου αυξάνεται (1/Ε
3
) ενώ είναι πολύ μεγάλη στα άτομα 

με υψηλό ατομικό αριθμό [3]. Γενικά, ο συντελεστής φωτοηλεκτρικής απορρόφησης 

μπορεί να εκφραστεί από την ακόλουθη εμπειρική σχέση: 

                                       
5.45.3

ZE


                                          (1.7) 

όπου   ο γραμμικός συντελεστής απορρόφησης για το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, 

Εγ η ενέργεια του φωτονίου και Ζ ο ατομικός αριθμός του υλικού. 

Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο παίζει καθοριστικό ρόλο στο σχηματισμό των 

ακτινοδιαγνωστικών εικόνων. Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και η απορρόφηση 

Compton καθορίζουν την αντίθεση της ακτινογραφικής και ακτινοσκοπικής εικόνας 

[3]. Ο σχηματισμός της ακτινοδιαγνωστικής εικόνας οφείλεται στη διαφορά 

πυκνότητας και ατομικού αριθμού ανάμεσα στους διάφορους ιστούς [7]. Όσο 

μικρότερη είναι η ενέργεια των φωτονίων της χρησιμοποιούμενης δέσμης (ώστε να 
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κυριαρχεί το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο) τόσο ευκρινέστερα θα διακρίνονται οι 

διάφοροι ιστοί. Τα οστά που έχουν μεγαλύτερο ατομικό αριθμό και πυκνότητα από 

ότι ο μαλακός ιστός απορροφούν εντονότερα τα φωτόνια της δέσμης, με αποτέλεσμα 

να απεικονίζονται στο φιλμ ως περιοχές μειωμένης αμαύρωσης (δημιουργούν «λευκή 

σκιά»), ενώ οι μαλακοί ιστοί απεικονίζονται ως περιοχές αυξημένης αμαύρωσης [7]. 

Στην Πυρηνική Ιατρική η λήψη των κρούσεων στη γ-camera στηρίζεται αποκλειστικά 

στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Χάρη σε αυτό επιτυγχάνεται η απεικόνιση της 

κατανομής του ραδιοφαρμάκου [3]. 

 

1.5 Σκέδαση Compton 
 

Η ανελαστική σκέδαση, αποτελεί την αλληλεπίδραση ενός φωτονίου ενέργειας E και 

ενός ελεύθερου ηλεκτρονίου ή ασθενώς συνδεδεμένου. Το φωτόνιο σκεδάζεται στο 

ηλεκτρόνιο, το οποίο χαρακτηρίζεται και ως ηλεκτρόνιο Compton, αποδίδοντάς το 

κινητική ενέργεια. Η υπόλοιπη ποσότητα ενέργειας παραμένει στο φωτόνιο το οποίο 

μετά την αλληλεπίδραση αλλάζει διεύθυνση διάδοσης. Η γωνία της νέας διεύθυνσης, 

θ, ονομάζεται γωνία σκέδασης Το ηλεκτρόνιο εκτινάσσεται υπό γωνία φ [3]. 

Ο Arthur Compton παρατήρησε τη σκέδαση των ακτίνων-Χ από τα 

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

ένα μεγαλύτερο μήκος κύματος από το μήκος της προσπίπτουσας ακτίνας πάνω στο 

στόχο. Η μεταβολή του μήκους κύματος είναι ανάλογη με τη γωνία σκέδασης θ, 

σύμφωνα με την εξίσωση του φαινομένου Compton: 
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                                            )cos1(  
cm

h

e

ps                (1.8) 

Στην εξίσωση 1.8 το θ συμβολίζει τη γωνία σκέδασης, το λp το μήκος 

κύματος του αρχικού φωτονίου, me είναι η μάζα ηρεμίας του ηλεκτρονίου, c η 

ταχύτητα του φωτός και h η σταθερά του Plank. Η ποσότητα h/mec ονομάζεται μήκος 

κύματος Compton [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.1. Μηχανισμός σκέδασης Compton. Πηγή: www.hyperphysics.phy-astr.gsu.edu  

 

Η αλλαγή του μήκους κύματος σε αυτή τη σκέδαση εξαρτάται μόνο από τη 

γωνία της σκέδασης για ένα δεδομένο σωματίδιο-στόχο [3, 6, 11].  Όσο μικρότερη η 

γωνία θ (αύξηση του cosθ) τόσο η τιμή του λs προσεγγίζει την τιμή του λp. τα 

φωτόνια δηλαδή που σκεδάζονται σε μικρές γωνίες από την αρχική διατηρούν ένα 

μεγάλο ποσοστό της αρχικής τους ενέργειας. Στις ακτινοδιαγνωστικές ενέργειες το 

ποσοστό που αποδίδεται στο ηλεκτρόνιο είναι αρκετά χαμηλό ακόμα και για μεγάλες 

γωνίες σκέδασης. Το γεγονός αυτό δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις 

ακτινοπροστασίας, αφού φωτόνια που σκεδάζονται προς την πλευρά των χειριστών 

των ακτινολογικών μηχανημάτων φέρουν σημαντική ενέργεια [3, 11].   

http://www.hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Σκέδαση Compton 

 

38  

 

Η μείωση της έντασης μιας δέσμης φωτονίων λόγω του φαινομένου 

Compton εκφράζεται από τον γραμμικό συντελεστή εξασθένισης Compton, ο οποίος 

είναι άθροισμα δυο επί μέρους συντελεστών, του συντελεστή απορρόφησης Compton 

που αντιστοιχεί στην ενέργεια που αποδίδεται στο ηλεκτρόνιο και του γραμμικού 

συντελεστή σκέδασης Compton που αντιστοιχεί στην ενέργεια που παραμένει στο 

φωτόνιο [3]. Ο μαζικός συντελεστής εξασθένησης για το φαινόμενο Compton 

εξαρτάται άμεσα από με την πυκνότητα ηλεκτρονίων (ηλεκτρόνια ανά χιλιόγραμμο) 

του απορροφούμενου μέσου διότι αλληλεπιδράσεις Compton εμφανίζονται πρώτιστα 

με τα ελαφρώς συνδεδεμένα ηλεκτρόνια (πχ ηλεκτρόνια εξωτερικών στοιβάδων). Ο 

συντελεστής μαζικής εξασθένησης Compton είναι σχεδόν ανεξάρτητος από τον 

ατομικό αριθμό του μέσου. Όταν τα περισσότερα από τα φωτόνια μιας δέσμης 

ακτίνων Χ ή γάμμα αλληλεπιδρούν με σκέδαση Compton, εμφανίζεται μικρή 

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

λόγο, ακτινογραφίες που έχουν εκτεθεί σε υψηλές ενέργειες εμφανίζουν χαμηλή 

αντίθεση [3, 7].  

Η συμβολή της σκέδασης Compton είναι πολύ σημαντική στην 

ακτινοδιάγνωση λόγω των βιολογικών ιστών που χαρακτηρίζονται από χαμηλούς 

ατομικούς αριθμούς (η συμμετοχή του φωτοηλεκτρικού φαινομένου είναι μικρή) [3].  

 

1.6 Δίδυμη Γένεση 
 

Μια ακόμη διαδικασία αλληλεπίδρασης η οποία συμβαίνει στη περιοχή του πυρήνα 

του ατόμου, είναι δυνατή όταν η αρχική ενέργεια των φωτονίων υπερβαίνει το 1.02 

MeV. Πρόκειται για δύο φαινόμενα με αντίστροφη πορεία [3]. Το φωτόνιο μπορεί να 

εξαφανιστεί και να αντικατασταθεί από το σχηματισμό ενός ζεύγους ηλεκτρονίου-
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ποζιτρονίου. Το ποζιτρόνιο είναι ένα ηλεκτρόνιο θετικά φορτισμένο  [3, 11]. Η 

διαφορά της ενέργειας του αρχικού φωτονίου εμφανίζεται ως κοινή αρχική κινητική 

ενέργεια στο ποζιτρόνιο και το ηλεκτρόνιο που σχηματίζονται. Το ζεύγος των δύο 

παραγόμενων σωματίων έχουν εμβέλεια μερικών χιλιοστών στα συνήθη στερεά [11].  

Κατά το φαινόμενο αυτό μια ποσότητα ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας μετατρέπεται 

σε μάζα σύμφωνα με την εξίσωση του Einstein: 

                                                                                             (1.9) 

Εδώ η μάζα του ηλεκτρονίου αντιστοιχεί σε ενέργεια 0.511 MeV. Για τον 

σχηματισμό λοιπόν ενός ηλεκτρονίου κι ενός ποζιτρονίου απαιτείται ποσότητα 

ενέργειας τουλάχιστον 2 x 0.511=1.022 MeV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όταν το ποζιτρόνιο φθάνει στο τέλος της διαδρομής του, “συνδυάζεται” με 

ένα ηλεκτρόνιο από το υλικό σε μια διαδικασία γνωστή ως εξαΰλωση. Σε αυτό το 

σημείο και τα δύο σωμάτια εξαφανίζονται και αντικαθίστανται από δύο φωτόνια 

εξαΰλωσης, κάθε ένα με ενέργεια 0.511 MeV και αντίθετες κατευθύνσεις. Η κίνηση 

αυτή επιβάλλεται από τον νόμο διατήρησης της ορμής [3, 11].  

Σχήμα 1.4. Μηχανισμός Δίδυμης γένεσης. Πηγή: www.showme.com 

http://www.showme.com/
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 Για να συμβεί δίδυμος γένεση, πρέπει η ενέργεια του προσπίπτοντος  

φωτονίου να υπερβαίνει τα 1.02 MeV. Για ενέργειες πάνω από αυτό το κατώφλι, η 

πιθανότητα να συμβεί δίδυμος γένεση, αυξάνει με την ενέργεια, και είναι ανάλογη 

του ατομικού αριθμού του υλικού [5]. Ο μηχανισμός της δίδυμης γένεσης δε 

συναντάται στις ακτινοδιαγνωστικές δέσμες. Αντίθετα μια νεότερη και πολλά 

υποσχόμενη απεικονιστική τεχνική της Πυρηνικής ιατρικής, η απεικόνιση εκπομπής 

ποζιτρονίων (PET) βασίζεται στο φαινόμενο της εξαΰλωσης [3]. 

 

1.7 Είδος Αλληλεπίδρασης και  Ακτινοδιάγνωση 
 

Όπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες παραγράφους, για τις 

ακτινοδιαγνωστικές ενέργειες (μέση ενέργεια ~30keV) τα κύρια φαινόμενα που 

συνεισφέρουν στο σχηματισμό της ακτινοδιαγνωστικής εικόνας και καθορίζουν τα 

χαρακτηριστικά της είναι το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, η σκέδαση Compton και σε 

μικρότερο βαθμό η ελαστική σκέδαση. Περιοχές του εξεταζόμενου που εξασθενούν 

έντονα τη δέσμη εμφανίζονται με μειωμένη αμαύρωση στο φιλμ (‘λευκές περιοχές’), 

σε σχέση με περιοχές από τις οποίες η δέσμη διαδίδεται χωρίς σημαντική εξασθένηση 

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

και η σκέδαση Rayleigh προκαλούν ανεπιθύμητη ομίχλωση στο φιλμ [5, 7].  

Στo σχήμα 1.5(Α) απεικονίζονται οι σχετικές σπουδαιότητες των κύριων 

αλληλεπιδράσεων σε συνάρτηση του ατομικού αριθμού του υλικού. Στους μαλακούς 

ιστούς και το νερό (Zeff =7.4) (Σχήμα 1.5 (Β)), οι πιθανότητες της φωτοηλεκτρικής 

αλληλεπίδρασης και της σκέδασης Compton είναι ίσες για ενέργειες φωτονίων  

μεγαλύτερες από 35 keV [7]. Επίσης, από το σχήμα γίνεται φανερό ότι η συμβολή 

του φαινομένου Compton στην εξεσθένιση της ακτινοβολίας ελαττώνεται όταν 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Είδος αλληλεπίδρασης 
και Ακτινοδιάγνωση 

 

41  

 

αυξάνεται η αρχική ενέργεια των φωτονίων. Παρόλα αυτά η ελάττωση αυτή είναι 

βραδύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη ελάττωση του φωτοηλεκτρικού φαινομένου 

[3]. Ίση εναπόθεση της ενέργειας στον ιστό από φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και 

σκέδαση Compton παρουσιάζονται για αλληλεπιδράσεις για φωτόνια έως και 100 

keV. Το φαινόμενο Compton είναι το κυρίαρχο φαινόμενο αλληλεπίδρασης στην 

περιοχή 100 keV έως 2 MeV. Από 2 MeV έως 10 MeV η εξασθένηση της δέσμης 

οφείλεται στο φαινόμενο Compton και τη δίδυμη γένεση. Η δίδυμη γένεση αποτελεί 

τον κύριο μηχανισμό αλληλεπίδρασης για ενέργειες μεγαλύτερες από 10 MeV. 

  

 

Σχήμα 1.5: Α) Οι σχετικές σπουδαιότητες των κύριων αλληλεπιδράσεων σε συνάρτηση του ατομικού 

αριθμού του υλικού. Οι καμπύλες αντιπροσωπεύουν ενέργειες στις οποίες οι 2 γειτνιάζοντες 

αλληλεπιδράσεις έχουν ίση πιθανότητα να συμβούν [6, 10], Β). Η συμβολή των αλληλεπιδράσεων 

στον μαλακό ιστό (Ζeff = 7.4) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ  

 

 

2.1 Εισαγωγή 
 

Όταν η ακτινοβολία προσπίπτει στους βιολογικούς ιστούς και αλληλεπιδρά με τα 

μόρια των κυττάρων, εναποθέτει σε αυτά ενέργεια και  διασπά τους χημικούς δεσμούς 

τους, προκαλώντας χημικές και βιολογικές μεταβολές. Τα αποτελέσματα της 

επίδρασης της ακτινοβολίας στον άνθρωπο, εξαρτώνται από την ποσότητα και την  

κατανομή της εναποτιθέμενης ενέργειας καθώς και το είδος του ιστού που 

ακτινοβολήθηκε. Ο κύριος τομέας εφαρμογής της δοσιμετρίας είναι ο συσχετισμός 

μεταξύ της ακτινοβολίας και του αποτελέσματος της δράσης της στα βιολογικά 

συστήματα. Η δοσιμετρία, με άλλα λόγια,  έχει σκοπό να εκτιμήσει την πιθανότητα 

και τη σοβαρότητα της βλάβης στον ακτινοβολούμενο ιστό και στην υγεία του ατόμου 

που εκτέθηκε στην ακτινοβολία. Τα φυσικά και δοσιμετρικά μεγέθη που θα 

εξεταστούν στο κεφάλαιο αυτό, αποσκοπούν στο να  συνδέσουν το είδος και την 

ενέργεια της ακτινοβολίας με την εκτίμηση της δόσης και την πιθανότητα δημιουργίας 

βλάβης στον εκτιθέμενο ιστό. 

 

2.2 Ιδιότητες των ακτινοβολιών 
 

Οι ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι οι ακτινοβολίες που μεταφέρουν ενέργεια ικανή να 

εισχωρήσει στην ύλη, να προκαλέσει ιοντισμό των ατόμων της, να διασπάσει βίαια 

χημικούς δεσμούς προκαλώντας βιολογικές βλάβες στους ζωντανούς οργανισμούς. Ο 
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ιοντισμός του ατόμου είναι φυσικό φαινόμενο που ακολουθεί την αλληλεπίδραση της 

ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας με την ύλη [1-3].  

Οι ακτίνες Χ που παράγονται στις λυχνίες των ακτινολογικών μηχανημάτων, 

καθώς και οι ακτινοβολίες α, β, και γ που εκπέμπονται από τους φυσικούς ή 

τεχνητούς ασταθείς πυρήνες των ατόμων κάποιων στοιχείων αποτελούν τις πιο 

γνωστές ιοντίζουσες ακτινοβολίες [2-5]. Η διεισδυτικότητά τους στην ύλη εξαρτάται 

από το είδος τους και την ενέργεια που μεταφέρουν. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.1 

Τα σωμάτια “α” αποκόπτονται από ένα φύλλο χαρτιού, τα σωμάτια "β" από μερικά 

χιλιοστά plexiglass, ενώ η υψηλής ενέργειας ακτιβολία "γ" απαιτεί σχετικά μεγάλα 

πάχη επιλεγμένων υλικών για να αποκοπεί (π.χ. μολύβι, σκυρόδεμα) [6-8].  

 

 

 

 

2.3 Γραμμική μεταφορά ενέργειας (Linear Energy Transfer) 
 

 

Η βλάβη που προκαλεί η ακτινοβολία στους ιστούς απορρέει από τη 

μεταφορά ενέργειας στα άτομα και στα μόρια των κυτταρικών δομών. Το φυσικό 

μέγεθος που χαρακτηρίζει τον τρόπο εναπόθεσης της ενέργειας στην ύλη και

    Εικόνα 2.1. Διεισδυτικότητα ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Πηγή: opencalss.teiwm.gr  

http://www.users.sch.gr/
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 αποτελεί μέτρο της βλαπτικότητας μιας ακτινοβολίας είναι η γραμμική 

μεταφορά ενέργειας LET (Linear Energy Transfer) που αποδίδει τη μεταφορά 

ενέργειας από την ακτινοβολία στο υλικό, ανά μήκους διαδρομής της. Μονάδα 

μέτρησής της είναι το keV/μm [2-5]. Η LET έχει χαμηλές τιμές για ακτίνες Χ και γ 

και υψηλές γιασωματιδιακή ακτινοβολία. Ακτινοβολίες με μεγάλο LET είναι 

βλαπτικότερες από  αντίστοιχες με μικρό LET [3]. 

 Έστω ότι κάθε ένα από τα διάφορα είδη των ακτινοβολιών που 

προαναφέρθηκαν (α, β, γ, και Χ) μεταφέρει το ίδιο ποσό ενέργειας και ακόμη ότι 

προσβάλλουν καθένα ξεχωριστά τον ίδιο ανθρώπινο ιστό. Έτσι, Η ακτινοβολία "α" 

με μεγάλο LET θα προκαλέσει τοπικά μεγάλη βλάβη [2, 3]. Η ακτινοβολία "β" θα 

εναποθέσει το ίδιο ποσό ενέργειας, σε πολύ μεγαλύτερο όμως μήκος διαδρομής μέσα 

στον ιστό (μικρότερο LET) προκαλώντας τοπικά σημαντικά μικρότερη βλάβη από ότι 

η ακτινοβολία "α" [2]. Τέλος οι ακτινοβολίες "γ" και "Χ", λόγω της μεγάλης 

διεισδυτικότητας τους (χαμηλό LET), θα εναποθέσουν μέρος της ενέργειάς τους στο 

μεγάλο μήκος διαδρομής τους μέσα στον ιστό προκαλώντας σ'αυτόν τοπικά πολύ 

μικρότερη βλάβη από ότι η ακτινοβολία "β" [2, 3, 9] (Εικόνα 2.2).

Εικόνα 2.2.  LET ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Πηγή: www.eeae.gr 

 

http://www.eeae.gr/
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2.4 Δοσιμετρικά μεγέθη 
 

A.  Απορροφούμενη δόση (Absorbed Dose) 

Η απορροφούμενη δόση (D), εκφράζει το ποσό της μέσης ενέργειας που εναποτίθεται 

σε κάποιο μέσο από οποιοδήποτε τύπο ιοντίζουσας ακτινοβολίας ανά μονάδα μάζας. 

Ισχύει:    
  

  
 

 Ως απορροφούμενη δόση λαμβάνεται η μέση δόση σε κάποιο ιστό ή όργανο. 

Μονάδα μέτρησης της απορροφούμενης δόσης στο διεθνές σύστημα μονάδων (S.I) 

είναι το ένα Gray (Gy). Ένα Gy αντιστοιχεί σε μέση ενέργεια ίση με ένα Joule που 

εναποτίθεται σε ακτινοβολούμενη ύλη μάζας ίσης με ένα kg. Στην πράξη, για την 

έκθεση από διαγνωστικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται υποδιαιρέσεις  του Gy, όπως 

το mGy (=10
-3 

Gy) και το μGy (=10
-6

 Gy)
 
. Παλαιότερα μονάδα μέτρησης της δόσης 

ήταν το rad (1 Gy = 100 rad) [1-5, 10].  

B.  Ρυθμός απορροφούμενης δόσης (Absorbed dose rate) 

Ρυθμός απορροφούμενης δόσης ορίζεται η παράγωγος της απορροφούμενης δόσης σε 

ένα σημείο ως προς το χρόνο [1-5]. Ισχύει:        
  

  
 

Μονάδα μέτρησης του ρυθμού απορροφούμενης δόσης στο S.I είναι το Gy∙s
-1

. 

C. Kerma (Kinetic Energy Released in Matter) 

Ο όρος Kerma (K) αναφέρεται στην ενέργεια που απελευθερώνεται ανά μονάδα 

μάζας του απορροφητή και είναι η αρχική κινητική ενέργεια του φορτισμένου 

σωματιδίου που παράγεται σε ένα μέσο απορρόφησης από μη φορτισμένο σωματίδιο 

(φωτόνια, νετρόνια). Kerma (K) ορίζεται το πηλίκο:   
    

  
 , όπου dEtr είναι η 

αναμενόμενη τιμή του αθροίσματος της αρχικής ενέργειας όλων των φορτισμένων 

σωματιδίων που ελευθερώνονται από εμμέσως ιοντίζουσες ακτινοβολίες στον όγκο 
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μάζας dm. Όταν το μέσο αυτό είναι ο αέρας τότε χρησιμοποιείται ο όρος air kerma. 

Μονάδα μέτρησης του ρυθμού απορροφούμενης δόσης στο S.I είναι το Gy [1-5, 10]. 

 Για ακτίνες Χ και γ με ενέργειες ως 1 ΜeV οι αλληλεπιδράσεις που 

λαμβάνουν χώρα μεταξύ αυτών και των σωματιδίων του αέρα είναι σχεδόν οι ίδιες 

τόσο για τη μέτρηση της έκθεσης όσο και του air kerma. Για ενέργειες μεγαλύτερες 

από 1 MeV, οι αλληλεπιδράσεις που επιτελούνται οδηγούν σε διαφορετική μέτρηση 

μεταξύ έκθεσης και air kerma [4, 5].  

D. Έκθεση (Exposure) 

Οι ακτίνες Χ προσδιορίζονται ποσοτικά από το ποσό του ιονισμού που προκαλούν 

στον αέρα. Η έκθεση (Χ) ορίζεται ως το πηλίκο:   
  

  
, όπου dQ είναι η απόλυτη 

τιμή του συνολικού φορτίου όλων των σωματιδίων ενός προσήμου, θετικού ή 

αρνητικού, όταν όλα τα ηλεκτρόνια και ποζιτρόνια που παράγονται σε μάζα αέρα dm 

σταματούν τελείως σε αυτόν. Μονάδα μέτρησης έκθεσης στο S.I είναι το C∙Kg
-1

. 

Παλαιότερα μονάδα μέτρησης της Έκθεσης ήταν το Röntgen (R), όπου 1R = 2.58∙10
-

4 
C∙Kg

-1 
[1, 4, 5, 10]. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δευτερογενείς ιονισμοί που οφείλονται σε 

ακτινοβολία πέδησης από τα ηλεκτρόνια που εκτινάσσονται λόγω της δράσης των 

αρχικών φωτονίων, δε συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του dQ. Επίσης, με βάση τον 

ορισμό της έκθεσης, η ποσότητα αυτή ορίζεται μόνο για ένα υλικό μέσο, τον αέρα, 

και μόνο για ένα είδος ακτινοβολίας, τα φωτόνια ενέργειας μέχρι 3 ΜeV [4, 5]. 
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2.5 Δοσιμετρικά μεγέθη στην ακτινοπροστασία 
 

 

Από πλευράς ακτινοπροστασίας η απορροφούμενη δόση σε ένα σημείο έει πρακτικά 

μικρή σημασία. Συνήθως το ενδιαφέρον έγκειται στη μέση τιμή της απορροφούμενης 

δόσης στους ιστούς και τα όργανα του ανθρωπίνου σώματος. Η ποσότητα αυτή 

αναφέρεται ως δόση ιστού ή οργάνου [10]. Η εμφάνιση μιας βιολογικής επίδρασης 

της ακτινοβολίας σε ένα όργανο ή ιστό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως: 

  Τη μέση δόση που θα απορροφηθεί σε αυτόν 

  Το είδος της ακτινοβολίας 

  Την ηλικία και το φύλο του εκτιθέμενου στην ακτινοβολία ατόμου 

  Τη συνολική διάρκεια και τη χρονική κατάτμηση της ακτινοβόλησης 

  Τη θερμοκρασία και την οξυγόνωση 

2.5.1 Ισοδύναμη δόση ιστού ή οργάνου (Organ od tissue equivalent dose) 

 

Για την εκτίμηση της βλάβης που μπορεί να επιφέρει η προσπίπτουσα σε ένα 

βιολογικό ιστό ακτινοβολία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το είδος της 

ακτινοβολίας. Διαφορετικά είδη ακτινοβολίας όπως α, β, γ και Χ, ίδιας ενέργειας που 

προσπίπτουν στον ίδιο ιστό και του εναποθέτουν την ίδια απορροφούμενη δόση D, 

μπορεί να επιφέρουν διαφορετικά βλαπτικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, η 

χαμηλής διεισδυτικότητας ακτινοβολία α θα εναποθέσει την ενέργεια της  σε  μικρό 

μήκος διαδρομής μέσα στον ιστό, προκαλώντας του μεγάλη τοπική βλάβη. Η 

ακτινοβολία β με μεγαλύτερο μήκος διαδρομής μέσα στον ιστό θα προκαλέσει 

μικρότερη τοπική βλάβη σε σχέση με την ακτινοβολία α. Τέλος, οι ακτινοβολίες γ και 

Χ, μεγάλης διεισδυτικότητας, διανύουν  μεγάλη διαδρομή μέσα στον ιστό και θα του 

προκαλέσουν τοπικά πολύ μικρότερη βλάβη από ότι η ακτινοβολία β. Έτσι, η βλάβη 
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που θα προκληθεί σε έναν ιστό από δεδομένη απορροφούμενη δόση D, εξαρτάται 

άμεσα από τη διεισδυτικότητα της ακτινοβολίας που τον προσβάλλει [2-5]. Άρα, για 

να αποτιμηθεί η βιολογική βλάβη σε έναν ιστό δεν αρκεί να προσδιοριστεί μόνον το 

ποσό της απορροφούμενης δόσης. Θα πρέπει το ποσό αυτό να πολλαπλασιαστεί με 

έναν αριθμητικό παράγοντα που να χαρακτηρίζει το LET της προσβάλλουσας 

ακτινοβολίας και κατ'επέκταση τη σχετική βαρύτητα της βλάβης που προκαλεί στον 

ιστό. Ο παράγοντας αυτός καλείται συντελεστής στάθμισης wR, και χαρακτηρίζει το 

είδος της ακτινοβολίας [2, 10-13]. Το νέο μέγεθος που προκύπτει ονομάζεται 

ισοδύναμη δόση ΗT. Έτσι, η ισοδύναμη δόση ΗT είναι το μέγεθος που αποτιμά τη 

βλάβη που μπορεί να προκαλέσει σε έναν ιστό T η απορροφούμενη δόση D ενός 

συγκεκριμένου είδους ακτινοβολίας R και υπολογίζεται από τη σχέση:  

                                                                                                                                     (2.1) 

Η μονάδα μέτρησης της ισοδύναμης δόσης στο σύστημα SI είναι το Sievert (Sv). Στην 

πράξη όμως, κατά τις διαγνωστικές εφαρμογές, χρησιμοποιούνται οι υποδιαιρέσεις 

του Sv, το mSv και το μSv. Παλαιότερη μονάδα είναι το 1 rem=10
-2

 Sv, η οποία 

χρησιμοποιείται ακόμη περιστασιακά. 

2.5.2 Ενεργός δόση (Effective Dose) 

 

Οι ανθρώπινοι ιστοί παρουσιάζουν διαφορετική ευαισθησία στην προσπίπτουσα 

ακτινοβολία. Έτσι για δεδομένη ισοδύναμη δόση ΗT ο κάθε ακτινοβολούμενος ιστός, 

συμβάλλει με διαφορετικό τρόπο στο συνολικό κίνδυνο της υγείας του ανθρώπου. 

Έτσι, η ακτινοβόληση του μυελού των οστών θέτει σε  μεγαλύτερο κίνδυνο τον 

άνθρωπο από ότι η ακτινοβόληση του δέρματος με ίση ισοδύναμη δόση ΗT. Για την 

εκτίμηση επομένως του συνολικού κινδύνου για την υγεία του εκτιθέμενου από την 

ακτινοβόληση του συγκεκριμένου ιστού η ισοδύναμη δόση ΗT  πρέπει να διορθωθεί 
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κατά ένα συντελεστή wT που χαρακτηρίζει την ευαισθησία του ιστού. Το φυσικό 

μέγεθος που προκύπτει ονομάζεται ενεργός δόση   

                             

                                Πίνακας 2.1. Τιμές παράγοντα βαρύτητας ακτινοβολίας, wR [2] 

 

Eίδος Ακτινοβολίας Παράγοντας Ποιότητας wR 

Ακτίνες-Χ ή γάμμα 1 

σωμάτια β, Εmax>0.03MeV 1 

σωμάτια β, Εmax<0.03MeV 1.7 

σωμάτια α 20 

Νετρόνια (θερμικά) 5 

Νετρόνια 100 keV 10 

Νετρόνια 1 MeV 20 

Νετρόνια <20 MeV 10 

Νετρόνια >20 MeV 5 

Βαρείς πυρήνες  20 

  

Εeff και εκφράζει τη συνολική βλάβη προκαλείται στην υγεία του ατόμου από 

την  ακτινοβόληση ενός συγκεκριμένου ιστού με ισοδύναμη δόση ΗT [2, 4, 5, 10] . 

                                                                                         Ε                                                     (2.2) 

Στην περίπτωση που κατά την έκθεση του ατόμου ακτινοβολήθηκαν περισσότεροι 

από ένας ιστοί, τότε η ενεργός δόση Εeff προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους 

ενεργών δόσεων των ιστών που ακτινοβολήθηκαν. 

                                                  

   
T T

T,R

R

RTTTeff DWWHWE

              (2.3) 
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H ενεργός δόση Εeff είναι το δοσιμετρικό μέγεθος που σχετίζεται με τον 

συνολικό κίνδυνο για την υγεία, ανεξάρτητα από το είδος της ακτινοβολίας, τις 

συνθήκες ακτινοβόλησης και την ακτινοβολούμενη περιοχή του ανθρωπίνου 

σώματος. Μονάδα μέτρησης της ενεργού δόσης στο διεθνές σύστημα μονάδων είναι 

το 1 Sv (Πίνακας 2.2). Η ενεργός δόση αποτελεί μια εξαιρετικά χρήσιμη ποσότητα 

για την εκτίμηση του κινδύνου (risk) από τα στοχαστικά αποτελέσματα της 

ακτινοβολίας, όσων εκτίθεται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες [11-15]. 

 

Πίνακας 2.2. Συντελεστές στάθμισης του εκτιθέμενου ιστού WT για τον  υπολογισμό της 

ενεργού δόσης Eeff με βάση τις συστάσεις της ICRP 103 (2008) [16] 

 

Ιστοί WΤ ΣWΤ 

Μυελός των οστών, κόλον, πνεύμονες, στομάχι, 

μαστός, εναπομένοντες ιστοί 

0.12 0.72 

Γονάδες 0.08 0.08 

Ουροδόχος κύστη, οισοφάγος, ήπαρ, θυρεοειδής 0.04 0.16 

Επιφάνεια οστών, εγκέφαλος, σιελογόνοι αδένες, 

δέρμα 

0.01 0.04 

 

2.6  Ιοντίζουσα ακτινοβολία και αλληλεπίδραση με βιολογικούς 
ιστούς 

 

Η ακτινοβόληση οποιουδήποτε βιολογικού υλικού προκαλεί μια αλληλουχία 

διαδικασιών, με μεγάλες διαφορές στην κλίμακα του χρόνου εμφάνισής τους. Γενικά 

η αλληλουχία αυτή των διαδικασιών μπορεί να χωριστεί στα παρακάτω στάδια: 

φυσικό, φυσικο-χημικό, χημικό, βιο-χημικό, κυτταρικό και συστηματικό. Οι 
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διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε κάθε στάδιο καθώς και η χρονική κλίμακα 

αυτών συνοψίζονται στον Πίνακα 2.3 [2, 5, 16, 17].  

 

2.6.1 Επίδραση ακτινοβολία σε μοριακό επίπεδο (Άμεση και Έμμεση 

δράση) 

 

Οι βλάβες των κυττάρων που οφείλονται στη δράση των ελεύθερων ριζών 

αναφέρονται ως έμμεση δράση της ακτινοβολίας, ενώ οι βλάβες εκείνες που 

οφείλονται στον απευθείας ιοντισμό των ατόμων οφείλονται στην άμεση δράση της 

ακτινοβολίας [16-23].  

 

Πίνακας 2.3.  Τα στάδια της βιολογικής δράσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας [14, 16] 

Στάδιο Χρονική κλίμακα σε sec Γεγονότα και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα 

Φυσικό 
10

-18
–10

-15 

(asec – fsec) 
απορρόφηση ενέργειας, διεγέρσεις και ιονισμοί 

Φυσικο-χημικό 
10

-15
–10

-8 

(fsec – nsec) 

αναδιάταξη διεγερμένων και ιονισμένων μορίων, 

σχηματισμός δραστικών ελευθέρων ριζών κυρίως 

από τη ραδιόλυση του νερού 

Χημικό 
10

-8
–10

-3 

(nsec – msec) 

παραγωγή άτυπων μορίων, σχηματισμός βιολογικών 

δραστικών ελευθέρων ριζών, βλάβες βιολογικών 

μακρομορίων 

Βιο-χημικό 
10

-3
–10

4 

(msec – ώρες) 

ενζυμικές αντιδράσεις, αναγνώριση και επιδιόρθωση 

βλαβών 

Κυτταρικό 
10

4
–10

7 

(ώρες – μήνες) 

κυτταρικός θάνατος, μεταλλάξεις, μεταβολή της 

κινητικής της κυτταρικής διαίρεσης, βλάβες ιστών, 

αποκατάσταση βλαβών ιστών 

Συστηματικό 
10

8
–3x10

9 

(έτη) 

ορμονικά αποτελέσματα, ανοσολογικές αντιδράσεις, 

βλάβες αγγείων, λειτουργικές βλάβες, καρκινογένεση 
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Το μεγαλύτερο ποσοστό των χημικών αντιδράσεων που πραγματοποιούνται 

στα κύτταρα λόγω της δράσης της ακτινοβολίας έχουν ασήμαντο αποτέλεσμα σε ότι 

αφορά στην επιβίωση και τη λειτουργικότητα των κυττάρων.  Οι αντιδράσεις όμως 

εκείνες που αφορούν το κυριότερο μόριο των κυττάρων, το DNA, είναι οι 

σημαντικότερες, αφού από αυτό καθορίζεται η λειτουργία και η επιβίωση του 

κυττάρου. Έτσι ο βασικός στόχος είναι το DNA  [2, 16, 17].  

Ο άμεσος τρόπος είναι η απευθείας δράση της ακτινοβολίας στο μόριο του 

DNA ή σε άλλα μεγαλομόρια (πρωτεΐνες, ένζυμα, RNA). Η άμεση δράση επί των 

οργανικών μορίων προκαλεί θραύση χημικών δεσμών. Η απώλεια ενός ατόμου 

υδρογόνου ή μεθυλίου έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ελεύθερων οργανικών 

ριζών. Για παράδειγμα, αν το ιόν που θα σχηματιστεί από τη δράση της ακτινοβολίας 

προσβάλει μια πρωτεΐνη τότε είναι πιθανό να σπάσει τους δεσμούς που την 

συγκροτούν ή να αλλάξει το σχήμα της καθιστώντας τη μη-λειτουργική. Αν χτυπηθεί 

κάποιο ένζυμο τότε θα επηρεαστεί η βιοχημική αντίδραση στην οποία συμμετέχει και 

το αποτέλεσμα θα είναι η ελλειμματική παραγωγή κάποιου σημαντικού για το 

κύτταρο συστατικού [2, 16-18]. 

Ο έμμεσος τρόπος δράση ιοντίζουσας ακτινοβολίας αναφέρεται στη 

πρόκληση βιολογικής βλάβης λόγω χημικής αντίδρασης σημαντικών οργανικών 

μορίων του κυττάρου με δραστικές ελεύθερες ρίζες που σχηματίζονται κατά τη 

ραδιόλυση του νερού, την αλληλεπίδραση δηλαδή της ακτινοβολίας με άτομα των 

μορίων του ύδατος που αφθονεί στα βιολογικά συστήματα. Οι ελεύθερες ρίζες 

παρουσιάζουν αυξημένη δραστικότητα και σύντομη διάρκεια ζωής, αφού αντιδρούν 

άμεσα με παρακείμενα μόρια, κλέβοντας από αυτά ένα ηλεκτρόνιο για να 
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ζευγαρώσουν το δικό τους μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται οξείδωση. Τα 

παρακείμενα μόρια μετατρέπονται έτσι τα ίδια σε ελεύθερες ρίζες.  

Οι ρίζες αυτές προσβάλλουν το DNA και του προκαλούν θραύσεις στην 

αλυσίδα. Τα απλά σπασίματα της έλικας του DNA είναι εφικτό να, διορθωθούν από 

τους διορθωτικούς μηχανισμούς που διαθέτει το κύτταρο. Τα διπλά σπασίματα όμως 

είναι δύσκολο να διορθωθούν και οδηγούν σε μετάλλαξη ή θάνατο του κυττάρου 

(Εικόνα 2.3). Θραύσεις στην αλυσίδα του DNA προκαλούνται και από την άμεση 

δράση της ακτινοβολίας (Εικόνα 2.4). Αν σημαντικός αριθμός κυττάρων θανατωθεί 

τότε έχουμε την εμφάνιση άμεσων αποτελεσμάτων (καθορισμένων αποτελεσμάτων). 

Δηλαδή σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα που εξαρτάται από το είδος των 

κυττάρων θα εμφανιστούν οι συνέπειες του κυτταρικού θανάτου. Για παράδειγμα, 

μπορεί να εμφανιστεί δερματική πληγή από τη θανάτωση δερματικών κυττάρων ή 

αιμορραγία από τη θανάτωση κυττάρων του εντέρου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βλάβη DNA Βλάβη DNA 

Απλό σπάσιμο 

αλυσίδας 

Διπλό σπάσιμο 

αλυσίδας 

Εικόνα 2.3: Παραδείγματα θραύσης της αλυσίδας 

του DNA. Πηγή: 

https://biogeekery.files.wordpress.com  

Έμμεση  

Δράση 

Άμεση  

Δράση 

Εικόνα 2.4: Παραδείγματα θραύσης της αλυσίδας 

του DNA κατά την έμμεση και άμεση δράση. 

Πηγή: 

www.radtrainonline.com/courses/slideimages/DN

Astrand11.gr 

https://biogeekery.files.wordpress.com/
http://www.radtrainonline.com/courses/slideimages/DN
http://www.radtrainonline.com/courses/slideimages/DN
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Στην περίπτωση που το κύτταρο επιζήσει αλλά είναι μεταλλαγμένο τότε 

πρέπει να μιλήσουμε για την πιθανότητα εμφάνισης  

στοχαστικών (απώτερων) αποτελεσμάτων. Απώτερα αποτελέσματα είναι η εμφάνιση 

καρκίνου ή η μετάδοση της αλλοιωμένης κληρονομικής πληροφορίας στους 

απογόνους (αυτό μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που ακτινοβολήθηκαν και 

μεταλλάχτηκαν γενετικά κύτταρα του ανθρώπου δηλαδή τα ωάρια ή τα 

σπερματοζωάρια) [2, 16-19]. 

2.6.2 Βιολογικά αποτελέσματα της ακτινοβολίας στον άνθρωπο 

 

2.6.2.1 Καθορισμένα αποτελέσματα (deterministic effects) 
 

Τα καθορισμένα αποτελέσματα (deterministic effects) ή άμεσα αποτελέσματα όπως 

ονομάζονταν παλαιότερα, εμφανίζονται μετά από έκθεση σε δόσεις ακτινοβολίας, 

μεγαλύτερες των 0.5 Sv έως 1.0 Sv. Πάνω από τις δόσεις αυτές, η εμφάνισή τους 

είναι αναπόφευκτη ενώ η σφοδρότητά τους αυξάνει με την αύξηση δόσης. Τα 

καθορισμένα αποτελέσματα προέρχονται από τη θανάτωση των κυττάρων και 

εμφανίζονται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ακτινοβόληση. Από 

μελέτες έχει βρεθεί ότι τα συμβαίνουν μετά την υπέρβαση μιας συγκεκριμένης τιμής 

δόσης η οποία ονομάζεται κατώφλι (Σχήμα 2.1 α). Η πιθανότητα της εμφάνισής τους 

για δόσεις μικρότερες του κατωφλίου - δόσης είναι μηδενική, ενώ με την υπέρβαση 

του κατωφλίου, η βλάβη θα εμφανιστεί σίγουρα ενώ η σοβαρότητα της βλάβης 

αυξάνεται με την αύξηση της δόσης. Στο δεξιό διάγραμμα του Σχήματος 2.1β, δίδεται 

η βαρύτητα της βλάβης στον ιστό, η οποία μετά το κατώφλι κλιμακώνεται ταχύτατα 

με την αύξηση της δόσης. Αυτό είναι αναμενόμενο καθώς αυξάνει μεν η 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ιοντίζουσα ακτινοβολία 
και αλληλεπίδρασή της με 
τους βιολογικούς ιστούς 

 

56  

 

καταστροφικότητα της ακτινοβολίας, αλλά παράλληλα εκπίπτει και η ικανότητα του 

ιστού να ανανήψει [2, 18-23]. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον Πίνακα 2.4 παρουσιάζονται η δόση κατωφλίου και το χρονικό διάστημα 

στο οποίο κάνουν την εμφάνιση τους κάποια καθορισμένα αποτελέσματα. Σύμφωνα 

με την επικρατούσα σήμερα άποψη σχετικά με τις αντιδράσεις των ιστών [11], για 

την περιοχή απορροφούμενης δόσης έως 100 mGy, η πιθανότητα οποιοσδήποτε ιστός 

ή όργανο να παρουσιάσει κλινικά εκδηλούμενη αντίδραση είναι μηδενική. Όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 2.4, οι δόσεις κατωφλίου είναι πάρα πολύ μεγάλες. Να τονιστεί 

εδώ ότι στις ακινοδιαγνωστικές εξετάσεις οι δόσεις ακτινοβολίας είναι τουλάχιστον 

1000 φορές μικρότερες από τις δόσεις κατωφλίου. Συγκεκριμένα η δόση από μια 

τυπική ακτινογραφία θώρακος είναι 0,0005 Gy, ενώ από μια ολόσωμη αξονική 

τομογραφία 0,015 Gy. [2]. 

 

ΚαθορισμέναΚαθορισμένα αποτελέσματααποτελέσματα

((ΕρύθημαΕρύθημα, , ΝέκρωσηΝέκρωση δέρματοςδέρματος κκ..λλ..ππ.. ))
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100%

Σχήμα 2.1: Καθορισμένα αποτελέσματα: α) Πιθανότητα εμφάνισης βλάβης μετά από ένα κατώφλι 

δόσης, β) σφοδρότητα της βλάβης μετά το κατώφλι δόσης. Πηγή:[ 2] 
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Πίνακας 1.4. Καθορισμένα αποτελέσματα: Βλάβη, συμπτώματα, δόση κατωφλίου και 

χρόνος εκδήλωσης [2] 

ΒΛΑΒΗ  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  ΔΟΣΗ 

ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ  

ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  

Σύνδρομο αιμοποιητικού 

συστήματος 

Λεμφοπενία, αιμορραγία, αναιμία 2  Gy 24  ώρες 

Σύνδρομο γαστρεντερικού 

συστήματος 

Ναυτία, εμετός, διάρροια, έλκη, 

εντερική αιμορραγία 

7 Gy 7 εβδομάδες 

Σύνδρομο κεντρικού 

νευρικού συστήματος 

Εγκεφαλικό οίδημα, μείωση του 

ενδοαγγειακού όγκου αίματος 

50 Gy Θάνατος σε 1-4 

ημέρες 

 

2.6.2.2  Στοχαστικά Αποτελέσματα 

Σε αντίθεση με τα καθορισμένα αποτελέσματα, τα στοχαστικά (δηλαδή τυχαίας ή 

στατιστικής φύσης) δεν παρουσιάζουν κατώφλι εμφάνισης και η πιθανότητα 

εμφάνισης τους ξεκινά από πολύ μικρές δόσεις (Σχήμα 2.2). Τα στοχαστικά 

αποτελέσματα προέρχονται από μεταλλάξεις των κυττάρων οι οποίες προκαλούν 

βλάβες που εμφανίζονται μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα (20-30 χρόνια) 

στο άτομο ή στους απογόνους του ή δεν εμφανίζονται καθόλου. Στα στοχαστικά 

αποτελέσματα μιλάμε αποκλειστικά για πιθανότητα εμφάνισης. Στην κατηγορία των 

στοχαστικών αποτελεσμάτων περιλαμβάνεται η ανάπτυξη καρκίνου, λευχαιμίας και 

μετάδοσης γενετικών ανωμαλιών στους απογόνους. Αυτές οι βλάβες είναι πιθανό να 

προκληθούν και από άλλους παράγοντες άσχετους με τις ακτινοβολίες όπως το 

περιβάλλον, η διατροφή, ο τρόπος ζωής και η κληρονομικότητα. Η δόση από 

ακτινοβολία στην ουσία αυξάνει την πιθανότητα που ήδη υπάρχει να εμφανιστεί η 

βλάβη [16, 23, 24].  
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Οι υπολογισμοί για τον προσδιορισμό της εμφάνισης των διαφόρων μορφών 

καρκίνου έχουν πραγματοποιηθεί από διεθνείς οργανισμούς όπως η Διεθνής  

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 2.2: Τα στοχαστικά αποτελέσματα δεν περιλαμβάνουν κατώφλι εμφάνισης. Η πιθανότητα η 

εμφάνισης συναρτήσει της δόσεως είναι γραμμική. Οι διακεκομμένες στην αρχή δηλώνουν τη μικρή 

πιθανότητα να εμφανιστούν για χαμηλές δόσεις [2]. 

 

Επιτροπή Ακτινοπροστασίας ICRP [16, 23] και η Επιτροπή Ραδιοβιολογικών 

Επιπτώσεων της Αμερικανικής Ακαδημίας Επιστημών BEIR [25]. Oι υπολογισμοί 

στηρίζονται σε στατιστικές μελέτες σε πληθυσμούς ανθρώπων που εκτέθηκαν στο 

παρελθόν σε ακτινοβολία (επιδημιολογία) όπως οι επιβιώσαντες των πυρηνικών 

βομβαρδισμών κατά το 2
ο
 Παγκόσμιο Πόλεμο, διαμένοντες προ του 1962 στην 

περιοχή της Nevada στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαμένοντες στην περιοχή γύρω από 

τον αντιδραστήρα στο Chernobyl στην Ουκρανία και άτομα που υποβλήθηκαν κατά 

το παρελθόν σε ακτινοθεραπεία), σε μελέτες σε ζώα και φυτά (πειραματική 

ακτινοβιολογία) και in vitro δεδομένα σε κύτταρα και κυτταρικές συνιστώσες 

(κυτταρική και μοριακή βιολογία) [20, 24, 25].  

Η εξάρτηση της πιθανότητας εμφάνισης του στοχαστικού αποτελέσματος από 

τη δόση ακτινοβολίας αποδίδεται με γραμμικό χωρίς κατώφλι - δόσης μαθηματικό 

πρότυπο (Linear Non Threshold model – LNT). Σύμφωνα με αυτό, οποιαδήποτε δόση 

ΣτοχαστικάΣτοχαστικά αποτελέσματααποτελέσματα

((ΚαρκινογένεσηΚαρκινογένεση, , ΛευχαιμίαΛευχαιμία, , κληρονομήσιμακληρονομήσιμα))
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ακτινοβολίας, οσοδήποτε μικρή και αν είναι, ενέχει κίνδυνο πρόκλησης καρκίνου, το 

μέτρο του οποίου είναι ανάλογο του μεγέθους της εν λόγω δόσης (Σχήμα 2.2). Με 

άλλα λόγια, η εμφάνιση ενός συγκεκριμένου καρκινικού όγκου, έχει δεδομένη 

προοπτική εξέλιξης, ανεξάρτητα αν αυτός προκλήθηκε από δόση ακτινοβολίας 100 

mGy, ή 1000 mGy [2, 25].  

 

Πίνακας 2.5. Στοχαστικά αποτελέσματα και επιπρόσθετη πιθανότητα εμφάνισης τους. Σν 

φυσική πιθανότητα ορίζεται η πιθανότητα εμφάνισης της βλάβης για λόγους άσχετους με την 

ακτινοβολία [2]. 

 

ΒΛΑΒΗ  

 

ΧΡΟΝΟΣ  

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ  

ΦΥΣΙΚΗ 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ  

Θανατηφόρος καρκίνος 23-30 χρόνια 5% ανά Sv 25% 

Μη θανατηφόρος 

καρκίνος 

20-30 χρόνια 1% ανά Sv 31% 

Λευχαιμία 8-10 χρόνια 5% ανά Sv 0.015 % 

Γενετικά αποτελέσματα Μεταγενέστερες γενιές 1.3% ανά Sv 3-6 % 

 

Από τον  Πίνακα 2.5 φαίνεται ότι η πιθανότητα εμφάνισης θανατηφόρου καρκίνου 

κατά τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου είναι 25%. Αν κάποιος υποβληθεί σε εξέταση 

ολόσωμης αξονικής τομογραφίας η δόση που δέχεται είναι 0,015 Sv. Η δόση αυτή αυξάνει 

την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου στα επόμενα 20 έτη κατά 0,075%. Η αύξηση δηλαδή της 

πιθανότητας εμφάνισης θανατηφόρου καρκίνου λόγω την έκθεση σε αυτής της τάξης δόσης 

ακτινοβολίας είναι σχεδόν αμελητέα σε σχέση με την ίδια την πιθανότητα (25%) [2]. 
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                                                Σχήμα 2.3: Ο κίνδυνος καρκινογένεσης. Πηγή: [25] 

 

2.7 Όρια δόσεων 
 

Οι Εθνικοί Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας εφαρμόζονται σε όλες τις πρακτικές και 

επεμβάσεις που συνεπάγονται κινδύνους από ιοντίζουσες ακτινοβολίες που 

εκπέμπονται από φυσικές ή τεχνητές πηγές. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε πρακτική, ή επέμβαση, πρέπει να έχει την 

ειδική άδεια από την Αρμόδια Αρχή. Eθνική Αρμόδια Αρχή για θέματα 

ακτινοπροστασίας είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η οποία 

συντάσσει και μεριμνά για την εφαρμογή των Κανονισμών και εισηγείται πρόσθετα 

μέτρα, οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο περιορισμός 

των ατομικών και συλλογικών δόσεων, που προκύπτουν από τις πρακτικές 

εφαρμόζοντας τρεις βασικές αρχές [2]: 

1. Αρχή αιτιολόγησης. Κάθε πρακτική που ενέχει έκθεση σε ιοντίζουσα 

ακτινοβολία πριν εφαρμοστεί πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη, ώστε να 
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2. αποφέρει ικανοποιητικό όφελος στα εκτιθέμενα άτομα ώστε να αντισταθμίζεται 

η πιθανή βλάβη την οποία μπορεί αυτή να προκαλέσει. 

3. Αρχή βελτιστοποίησης. Κάθε έκθεση συμπεριλαμβανομένων και των ιατρικών 

πρέπει να διατηρείται τόσο χαμηλή όσο είναι λογικά εφικτό (As Low As 

Reasonably Achievable: ALARA), λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της 

υπάρχουσας τεχνολογίας (στα πλαίσια μιας πρακτικής, τόσο οι πηγές όσο και τα 

μηχανήματα παραγωγής ακτίνων Χ πρέπει να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή 

προστασία και ασφάλεια), λαμβανομένων υπόψη οικονομικών και κοινωνικών 

παραγόντων.  

Κατά τις πρακτικές πρέπει να εφαρμόζονται περιοριστικά επίπεδα δόσεων που 

καθορίζονται στη φάση σχεδιασμού της ακτινοπροστασίας μιας πρακτικής. Όταν 

η πρακτική εφαρμόζεται σωστά, δεν προβλέπεται υπέρβαση των ΠΕΔ στην 

προγραμματισμένη κατανομή των ατομικών δόσεων. Θα πρέπει να τονισθεί ότι 

τα ΠΕΔ δεν πρέπει να συγχέονται με τα όρια δόσης τα οποία αναφέρονται στην 

ατομική δόση που μπορεί να λάβει ένα μεμονωμένο άτομο από όλες τις 

πρακτικές που μπορεί να ενέχουν κίνδυνο έκθεσης στο παρόν και στο άμεσο 

μέλλον. Η υπέρβασή των ΠΕΔ δεν επιτάσσει την άμεση απομάκρυνση του 

εργαζομένου από τα καθήκοντά του με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Η συστηματική 

όμως υπέρβαση των ΠΕΔ, αποτελεί αιτία έρευνας η οποία ενδεχομένως να 

οδηγήσει στην αναθεώρηση των μέτρων βελτιστοποίησης της ακτινοπροστασίας.  

4. Αρχή ορίων δόσεων. Οι ατομικές εκθέσεις σε ακτινοβολία, που οφείλονται στο 

σύνολο των πηγών ακτινοβόλησης στα πλαίσια των εγκεκριμένων πρακτικών, 

πρέπει να υπόκεινται σε όρια δόσεων ή όρια κινδύνων των οποίων δεν 

επιτρέπεται η υπέρβαση για κανέναν λόγο. Η αρχή αυτή δεν ισχύει στις ιατρικές 

εφαρμογές για τους ασθενείς. Στα όρια αυτά δεν περιλαμβάνονται οι δόσεις που 
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οφείλονται στην ακτινοβολία του υποστρώματος και στις ιατρικές εκθέσεις για 

διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Τα όρια δόσεως για τους 

επαγγελματικά εκτιθεμένους και για μεμονωμένα άτομα του κοινού είναι 

διαφορετικά. Τα όρια δόσεως για τους επαγγελματικά εκτιθεμένους και για 

μεμονωμένα άτομα του κοινού δίδονται στον Πίνακα 2.6 [2, 11, 16, 26-28]. 

 
          Πίνακας 2.6. Διεθνή Όρια Δόσεων [16] 
                  

 

 

Δόση από: 
Επαγγελματικά 

Εκτιθέμενοι Κοινό 

Ολόσωμη ακτινοβόληση 20 mSv / έτος κατά 

μέσο όρο (5 έτη) 

1 mSv / έτος 

Φακοί οφθαλμών 50 mSv / έτος 15 mSv / έτος 

Δέρμα 500 mSv / έτος 50 mSv / έτος 

Χέρια & Πόδια 500 mSv / έτος - 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  

 

 

3.1 Εισαγωγή 
 

 

Μεγάλος αριθμός γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας εκτίθενται σε 

ιοντίζουσα ακτινοβολία κάθε χρόνο στην Ελλάδα και παγκοσμίως [1]. Είναι 

επομένως πιθανό να υπάρχουν περιπτώσεις τυχαίας ακτινοβόλησης του κυήματος 

εγκύων ασθενών κατά τις πρώτες εβδομάδες της κύησης, γιατί δεν έχει διερευνηθεί 

επαρκώς η πιθανότητα εγκυμοσύνης τους. Η τυχαία έκθεση κυήματος, δημιουργεί 

μεγάλο άγχος στην ασθενή και σε μερικές περιπτώσεις έχει ως αποτέλεσμα την 

αδικαιολόγητη απόφαση για διακοπή της κύησης. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις που 

μια μέλλουσα μητέρα χρειάζεται να υποβληθεί σε κάποια ιατρική διαγνωστική 

εξέταση με ακτίνες Χ. Στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, η αύξηση του αριθμού των 

απεικονιστικών εξετάσεων που βασίζονται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη 

διάρκεια εγκυμοσύνης είναι ραγδαία [1].  

Η έκθεση εγκύων γυναικών ή γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία  σε  

διαγνωστικές εξετάσεις με ακτίνες Χ προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία τόσο στην ίδια την 

μέλλουσα μητέρα και στην οικογένειά της, όσο και στους θεράποντες ιατρούς και 

τεχνολόγους σχετικά με τις επιπτώσεις της ιοντίζουσας ακτινοβολίας  στο ιδιαιτέρως 

ακτινοευαίσθητο έμβρυο. Για τον λόγο αυτό, κάθε διαγνωστική εξέταση στην οποία 

υποβάλλεται μία έγκυος ασθενής πρέπει να είναι αιτιολογημένη και 

βελτιστοποιημένη και σε κάθε περίπτωση πρέπει να σταθμίζεται το όφελος από τη 
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διαδικασία για τη μητέρα (και κατ’ επέκταση για το έμβρυο) με τον ενδεχόμενο 

κίνδυνο για το έμβρυο λόγω της ακτινοβολίας [1, 3, 3].  

Λόγω του γεγονότος ότι κάποιες επιπτώσεις της ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

(στοχαστικά αποτελέσματα) δεν περιλαμβάνουν κατώφλι το οποίο να ορίζει την 

ασφαλή ζώνη, επικρατεί η ανησυχία από τους ιατρούς ότι δεν υπάρχει ασφαλές 

επίπεδο για την έκθεση στην ακτινοβολία. Για τον λόγο αυτό, οι θεράποντες και 

παραπέμποντες ιατροί διστάζουν να παραπέμψουν έγκυες ασθενείς σε εξετάσεις με 

ακτίνες Χ. Παρόλα αυτά, η πρακτική αυτή δε στηρίζεται στα υπάρχοντα 

επιστημονικά δεδομένα για τα βιολογικά αποτελέσματα της ακτινοβολίας στο έμβρυο 

και θα πρέπει να υφίσταται μόνο στη περίπτωση που κανένα όφελος δε θα προκύψει 

από την εξέταση για τη μητέρα και το έμβρυο [1, 3-4]. Στο κεφάλαιο αυτό θα 

αναπτυχθούν σύντομα οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας στο έμβρυο καθώς και οι 

τρόποι διαχείρισης των εγκύων ασθενών που χρειάζεται να υποβληθούν σε κάποια 

ακτινοδιαγνωστική εξέταση ώστε η δόση ακτινοβολίας που θα λάβει το κύημα να 

είναι  τόσο χαμηλή όσο δυνατά εφικτό. 

 

3.2 Βιολογικά αποτελέσματα της ακτινοβολίας στο έμβρυο 
 

Οι κίνδυνοι για το έμβρυο λόγω έκθεσης της μητέρας σε κάποιο είδος διαγνωστικής 

εξέτασης με ακτίνες Χ σχετίζονται άμεσα από τη φάση της ανάπτυξής του κατά τη 

στιγμή της ακτινοβόλησης καθώς και από την δόση ακτινοβολίας που θα λάβει. Τα 

βιολογικά αποτελέσματα της ακτινοβολίας στο έμβρυο μπορούν να διακριθούν σε 

καθορισμένα ή άμεσα και στοχαστικά ή απώτερα αποτελέσματα [1, 3-4]. 
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3.2.1  Καθορισμένα αποτελέσματα (deterministic effects) 

 

Τα καθορισμένα αποτελέσματα (deterministic effects) προέρχονται από βλάβες σε 

πολλαπλά κύτταρα και μπορούν να προκαλέσουν στείρωση ακόμα και θάνατο του 

κυττάρου. Καθορισμένα αποτελέσματα παρατηρούνται μόνο αν μεγάλες δόσεις 

εφαρμόζονται σε μεγάλο αριθμό κυττάρων. Οι βλάβες των κυττάρων από την 

ακτινοβολία ενεργοποιεί τους εγγενείς μηχανισμούς επιδιόρθωσης τους. Για μικρές, 

τμηματικές δόσεις, οι μηχανισμοί αυτοί επιτρέπουν στον ιστό να ανακτήσει τη 

λειτουργικότητα του. Αν όμως η απορροφούμενη δόση υπερβεί το όριο αντοχής του 

κυττάρου, τότε αυτό καταστρέφεται επιφέροντας μόνιμη βλάβη στη λειτουργικότητα 

του ιστού [3, 3].  

Η σοβαρότητα των καταστρεπτικών αποτελεσμάτων αυξάνεται με τη δόση 

ακτινοβολίας. Κάτω όμως από ένα κατώφλι κανένα τέτοιο αποτέλεσμα δε μπορεί να 

συμβεί. Αν ξεπεραστεί το κατώφλι η σοβαρότητα της βλάβης αυξάνεται με την 

αύξηση της δόσης. Καθορισμένα αποτελέσματα για το έμβρυο αφορούν κυρίως στη η 

αποτυχία εμφύτευσης του γονιμοποιηθέντος ωαρίου στο βλεννογόνο της μήτρας και ο 

θάνατος του εμβρύου και στην εμφάνιση δυσπλασιών ή δυσμορφιών, καθυστέρηση 

ανάπτυξης, διανοητική καθυστέρηση και μικροκεφαλία. Η εμφάνιση τέτοιων 

ανωμαλιών στο εύρος δόσεων των ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων δεν έχει 

παρατηρηθεί. Παρόλα αυτά, κάτω από μη βελτιστοποιημένα πρωτόκολλα 

ακτινοβόλησης η πιθανότητα εμφάνισής τους είναι πολύ μικρότερη από  το 

φυσιολογικό ποσοστό εμφάνισης ανωμαλιών (για λόγους άσχετους με ακτινοβολίες) 

το οποίο είναι 3-6 % [1, 3-5]. 
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Ο κίνδυνος για εμφάνιση καθορισμένων αποτελεσμάτων στο έμβρυο, όπως 

προαναφέρθηκε, διαθέτει ένα κατώφλι των 100-200 mGy και συνήθως συνδέεται με 

προβλήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος 

κατά την περίοδο της μείζονος οργανογένεσης και για το 1
ο
 τρίμηνο της κύησης, ενώ 

κρίνεται μικρότερος κατά το 2
ο
 και 3

ο
 τρίμηνο. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η δόση 

ακτινοβολίας στις διαγνωστικές εξετάσεις (<100 mGy) σχετίζεται με αυξημένη 

συχνότητα εμφάνισης συγγενών δυσμορφιών, θνησιγένειας, αποβολή, ή νοητική 

καθυστέρηση. Στον Πίνακα 3.1 παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας στο 

έμβρυο από έκθεση σε δόσεις μεγαλύτερες από 100-200 mGy, με την αύξηση αυτών 

σε δόσεις μεγαλύτερες από 200 mGy [1, 3-5].  

Η εμφάνιση των καθορισμένων αποτελεσμάτων στο κύημα εξαρτάται από την 

εβδομάδα της κύησης κατά τη στιγμή της ακτινοβόλησης. Για τη μελέτη αυτής της 

εξάρτησης, η ανάπτυξη του κυοφορούμενου παιδιού μπορεί να χωριστεί στις 

ακόλουθες τρεις φάσεις: Συγκεκριμένα, κατά την 1
η
 φάση της εγκυμοσύνης (1

η
-2

η
 

εβδομάδα μετά τη σύλληψη) το μόνο καθορισμένο αποτέλεσμα που μπορεί να 

εμφανιστεί είναι η αποτυχία εμφύτευσης του γονιμοποιηθέντος ωαρίου στο 

βλεννογόνο της μήτρας και κατ΄ επέκταση ο θάνατος του εμβρύου σε δόσεις 

μεγαλύτερες από 100 mGy. Σε μια τέτοια περίπτωση δεδομένου ότι ο κύκλος της 

μητέρας δεν αναμένεται να διαταραχτεί και η εγκυμοσύνη δεν θα γίνει αντιληπτή. 

Αντίθετα, για χαμηλές δόσεις της τάξης των μερικών δεκάδων mGy, δεν υπάρχουν 

ενδείξεις για θανατηφόρο επίπτωση της ακτινοβολίας στο κύημα κατά την πρώιμη 

περίοδο της εγκυμοσύνης.. Επίσης τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προσφέρουν και 

οποιανδήποτε ένδειξη ύπαρξης κινδύνου κάποιας βλάβης που μπορεί να εμφανιστεί 

αμέσως μετά τη γέννηση. Έτσι, η πρώιμη περίοδος της εγκυμοσύνης αντιμετωπίζεται 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βιολογικά αποτελέσματα της 
ακτινοβολίας στο έμβρυο 

 

70  

 

γενικώς σαν περίοδος χαμηλού κινδύνου από τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας για το 

κύημα. Συμπερασματικά εφόσον η εγκυμοσύνη συνεχιστεί θεωρείται ότι το παιδί που 

θα γεννηθεί δε θα εμφανίσει άμεσες βλάβες εξαιτίας της ακτινοβόλησης, χωρίς όμως 

να μπορούν να αποκλειστούν τελείως στοχαστικοί κίνδυνοι όπως η εμφάνιση 

καρκίνου [3, 4, 6-8]. 

Μετά την τρίτη εβδομάδα της κύησης (2
η
 φάση της εγκυμοσύνης), φάση τη 

μείζονος οργανογένεσης,  μπορεί να υπάρχει ο κίνδυνος εμφάνισης δυσμορφιών σε 

πολλά όργανα που να οδηγήσουν τελικά σε καθυστέρηση της ανάπτυξης. Το κατώφλι 

δόσης της περιόδου αυτής είναι 100-200 mGy. Ο κίνδυνος εμφάνισης δυσπλασίας και 

δυσμορφιών εξαρτάται ακόμη και από την φάση της οργανογένεσης κατά την 

ακτινοβόληση και είναι αυξημένος κατά τη διάρκεια της πλέον δραστήριας φάσης 

του πολλαπλασιασμού των κυττάρων, καθώς και της φάσης διαφοροποίησης των 

οργάνων που αναπτύσσονται. Η πιθανότητα εμφάνισης ενός τέτοιου αποτελέσματος 

αυξάνεται καθώς αυξάνεται η δόση μετά το κατώφλι [3, 4, 6-8]. 

Με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα της μελέτης όσων επιβίωσαν από τις 

εκρήξεις των ατομικών βομβών, η πλέον ευαίσθητη φάση της κύησης, είναι αυτή των 

8–15 εβδομάδων μετά τη σύλληψη. Η ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήματος 

συμβαίνει σε αυτή την 3
η
 φάση της εγκυμοσύνης και αποτελεί την πιο κρίσιμη περίοδο 

της κύησης για εμφάνιση σοβαρών νοητικών βλαβών με ένα κατώφλι δόσης 

ακτινοβολίας στα 300 mGy [10]. Ο κίνδυνος αυτός κλιμακώνεται με τη δόση και η 

σχετική μεταβολή της πιθανότητας υπολογίζεται σε 0.4/ Sv. Δόσεις εμβρύου 

μεγαλύτερες από 100 mGy μπορούν να επιφέρουν μείωση του δείκτη νοημοσύνης 

(intelligent quotient, IQ) κατά 25-31 μονάδες για κάθε Gy απορροφούμενης δόσης. 

Πρόσθετα, η ύπαρξη ή η μη ύπαρξη κατώφλιου δόσης, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. 
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Παρόλα αυτά, δεχόμενοι τη μη ύπαρξη κατώφλιου δόσης, η επίδραση μερικών 

δεκάδων mGy στο δείκτη IQ, εκτιμάται ότι είναι πολύ μικρή και προφανώς άνευ 

πρακτικής σημασίας. Τέλος, δόσεις εμβρύου στην περιοχή των 1000 mGy μπορούν 

να επιφέρουν σοβαρή νοητική καθυστέρηση και μικροκεφαλία κυρίως κατά την 

έκθεση του εμβρύου κατά την 3
η
 φάση της κύησης. Καθώς όμως αυξάνεται η ηλικία 

της κύησης, το κατώφλι για την εμφάνιση εκ γενετής δυσμορφιών αυξάνεται. 

 

Πίνακας 3.1. Καθορισμένα αποτελέσματα [4, 6] 

Εβδομάδα κύησης Πιθανό αποτέλεσμα 

ακτινοβολίας 

Κατώφλι Δόσης  

(mGy) 

1
η
 -2

η
  Θάνατος εμβρύου  100-200 

3
η
 -8

η
  Δυσμορφίες Αυξάνεται η πιθανότητα 

εμφάνισης δυσμορφιών με 

την αύξηση της δόσης μετά 

τα 200 mGy 

9
η
 -15

η
  Διανοητική καθυστέρηση Αυξάνεται ο κίνδυνος όσο 

αυξάνεται η δόση μετά τα 

100 mGy 

16
η
 -25

η
  Μείωση IQ 100 

26
η
 –τέλος Κανένα  Δεν εμφανίζεται 

καθορισμένο αποτέλεσμα 

σε διαγνωστικές δόσεις 

 

Η επίδραση της ακτινοβολίας στο δείκτη IQ, κατά την έκθεση μετά τη 16η 

έως την 25η εβδομάδα δεν έχει επιβεβαιωθεί και για το λόγο αυτό θεωρείται λιγότερο 

πιθανή. 
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Παρόλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί εδώ δόσεις εμβρύου της τάξης των 100 

mGy δεν επιτυγχάνονται από εξετάσεις με ακτίνες Χ. Συγκεκριμένα, τρεις εξετάσεις 

υπολογιστικής τομογραφίας πυέλου ή 20 απλές ακτινογραφίες στην περιοχή της 

πυέλου εγκύου ασθενούς δεν αγγίζουν το κατώφλι των 100 mGy που αντιστοιχεί στο 

όριο δόσης για την εμφάνιση δυσμορφιών, δυσπλασιών και διανοητικής 

καθυστέρησης. Άρα, κατά τις συνήθεις διαγνωστικές εκθέσεις της εγκύου, δεν 

αναμένεται να εμφανιστούν, καθορισμένα αποτελέσματα της ακτινοβολίας στο 

κυοφορούμενο παιδί. Το επίπεδο όμως αυτό μπορεί να προσεγγιστεί κατά τη διάρκεια 

ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενων επεμβατικών διαδικασιών, κατά τις οποίες οι χρόνοι 

ακτινοσκόπησης μπορεί να είναι υψηλοί [3, 3, 8]. 

3.2.2  Στοχαστικά αποτελέσματα (Stochastic effects) 

 

Τα στοχαστικά αποτελέσματα (stochastic effects) της ακτινοβολίας αφορούν τυχαίες 

τροποποιήσεις στα συστατικά ενός κύτταρου του ιστού,  όπως βλάβες στο RNA και 

το DNA. Οι απώτερες βλάβες δεν έχουν κατώφλι δόσης  και η πιθανότητα εμφάνισης 

τους αυξάνεται με την αύξηση της δόσης. Τα στοχαστικά αποτελέσματα 

παρουσιάζονται έως και πολλά χρόνια μετά την έκθεση.  Στοχαστικά αποτελέσματα 

κατά την έκθεση του εμβρύου θεωρείται ο κίνδυνος για εμφάνιση λευχαιμίας, η 

καρκινογένεση στην παιδική ηλικία καθώς και γενετικές μεταλλάξεις [1, 3-5].  

Ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου δεν περιλαμβάνει κατώφλι, όπως τα άμεσα ή 

καθορισμένα αποτελέσματα και αυξάνεται όσο αυξάνεται η δόση ακτινοβολίας που 

λαμβάνει το έμβρυο. Η χρονική περίοδος από τη σύλληψη μέχρι την εμφύτευση του 

γονημοποιηθέντος ωαρίου στο βλεννογόνο της μήτρας (0
η
 έως 3

η
 εβδομάδα 

κυήσεως), κατά την οποία το ωάριο παραμένει μονοκύτταρος οργανισμός, θεωρείται 
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περίοδος χαμηλής ακτινευαισθησίας του κυήματος. Η αντίστοιχη πιθανότητα 

καρκινογένεσης υπολογίζεται σημαντικά μικρότερη αυτής που αφορά στην μετά την 

3
η
 εβδομάδα από τη σύλληψη περίοδο ( <0,015% ανά 1 mSv) [1, 3-5]. 

 Ο κίνδυνος εμφάνισης θανατηφόρου παιδικού καρκίνου (μέχρι τα 15 του έτη) 

εκτιμάται στα 0.06% ανά 10 mGy ακτινοβόλησης. Ο κίνδυνος εμφάνισης παιδικού 

καρκίνου (όχι θανατηφόρου) είναι 0.16% από δόσεις της τάξης των 10 mGy [1, 4]. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αντίστοιχος κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου κατά την 

παιδική ηλικία στα άτομα του κοινού πληθυσμού υπερβαίνει το 0.2% (Πίνακας 3.2), 

ενώ η πιθανότητα αυτή και είναι 3 έως 5φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη 

πιθανότητα των ενηλίκων (0,005% ανά 1 mSv) και είναι αριθμητικά ίση με την 

αντίστοιχη πιθανότητα για τα νεογέννητα και τα παιδιά ηλικίας μέχρις 10 ετών [6]. 

 

Πίνακας 3.2.  Πιθανότητα γέννησης παιδιού χωρίς να εμφανίσει δυσμορφίες ή καρκίνο σαν 

συνάρτηση της δόσης ακτινοβολίας που θα λάβει ως έμβρυο [4, 6] 

Δόση εμβρύου πάνω από 

το Φυσικό Υπόβαθρο 

(mGy) 

Πιθανότητα μη εμφανισης 

δυσμορφίων (%) 

Πιθανότητα μη  εμφάνισης 

καρκίνου(%) 

0 96.00 99.930 

0.5 95.999 99.926 

1.0 95.998 99.921 

2.5 95.995 99.908 

 
5.0 95.990 99.890 

 
10.0 95.980 99.840 

50 95.900 99.510 

100 95.800 99.070 
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Πολλές δημοσιευμένες μελέτες παρουσιάζουν δεδομένα για τον κίνδυνο 

ανάπτυξης καρκίνου κατά την παιδική ηλικία λόγω κάποιας εξέτασης με ακτίνες Χ 

κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης της μητέρας. Κάποιες από αυτές παρουσιάζουν ένα 

σημαντικό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Παρ’ όλα αυτά κρίνονται αδύναμες 

μεθοδολογικά, περιλαμβάνοντας αβεβαιότητα στα αποτελέσματα. Κάποιες άλλες 

έρευνες δείχνουν ότι ο κίνδυνος εμφάνισης παιδικού καρκίνου λόγω ακτινοβόλησης 

εγκύων ασθενών, δεν είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο κίνδυνο από έκθεση στην 

παιδική ηλικία [4, 6].  

 

3.2.2  Κληρονομικά αποτελέσματα (Hereditary effects) 

 

Το χρονικό διάστημα από την τελευταία έμμηνο ρύση έως μόλις πριν από τη 

σύλληψη, το ωάριο είναι δυνητικά ευάλωτο σε απώτερες γενετικές επιδράσεις της 

ακτινοβολίας. Ωστόσο, ενώ οι κληρονομικές επιπτώσεις έχουν αποδειχθεί σε 

πειράματα που περιλαμβάνουν μεγάλες δόσεις ακτινοβολίας σε πειραματόζωα, τα 

αποτελέσματα αυτών των ερευνών καταδεικνύουν ότι η πιθανότητα εμφάνισης 

απώτερων γενετικών βλαβών από δόσεις ακτινοβολίας τυπικών απεικονιστικών 

εξετάσεων είναι τόσο μικρή ώστε να μην είναι ανιχνεύσιμη σε ανθρώπινους 

πληθυσμούς. Στην πραγματικότητα, στατιστικά σημαντικές γενετικές επιδράσεις δεν 

έχουν παρατηρηθεί ποτέ σε έναν ανθρώπινο πληθυσμό, ούτε καν σε όσους είχαν 

εκτεθεί στην ακτινοβολία από την ατομική βόμβα (μέση δόση περίπου 200 mGy) [1, 

3-5]. Επομένως, κατά τη διάρκεια του διαστήματος πριν τη σύλληψη, γενετικές 

μεταλλάξεις από τη έκθεση σε ακτινοβολία δεν έχουν τεκμηριωθεί και θεωρούνται 

απίθανες για δόσεις στα επίπεδα των απεικονιστικών εξετάσεων [1- 3].  



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Διαδικασίες έκθεσης εγκύων γυναικών 
σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες 

 

75  

 

3.3 Διαδικασίες έκθεσης εγκύων γυναικών σε ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες 

 

Χιλιάδες έγκυες γυναίκες εκτίθενται σε ιοντίζουσα ακτινοβολία κάθε χρόνο λόγω 

απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων [1]. Κάποιες από τις γυναίκες αυτές, ανακαλύπτουν 

την ύπαρξη της εγκυμοσύνης τους μετά την έκθεσή τους στην ακτινοβολία. 

Δημοσιευμένες μελέτες έδειξαν ότι το 1% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας 

που υποβάλλονται σε ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις κοιλίας-πυέλου αγνοούσαν τη 

στιγμή της εξέτασης την ύπαρξη της εγκυμοσύνης τους [10] ενώ το 2.9% των 

γυναικών που εισάγονται στο νοσοκομείο με κοιλιακό άλγος ήταν έγκυες, ενώ 0.3 % 

αυτών δεν γνώριζαν την ύπαρξη της εγκυμοσύνη τους [11]. 

Για την αποφυγή αναίτιας έκθεσης του κυήματος κατά τις ιατρικές εφαρμογές 

των ακτινοβολιών ακολουθούνται ειδικές διαδικασίες προληπτικού ελέγχου. Οι 

διαδικασίες αυτές αφορούν στην ακτινοπροστασία των γυναικών με αναπαραγωγική 

ικανότητα, δηλαδή από την ηλικία της ήβης μέχρι την εμμηνόπαυση, συνήθως 

μεγαλύτερες των 12 ετών και μικρότερες των 50 ετών [3, 3, 8]. Σύμφωνα με τις 

διαδικασίες αυτές η πιθανότητα εγκυμοσύνης πρέπει να εκτιμηθεί σε όλες εκείνες τις 

περιπτώσεις που η γυναίκα πρόκειται να υποβληθεί σε εξετάσεις ή θεραπεία με 

ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Η εφαρμογή του προληπτικού ελέγχου κύησης σε γυναίκες 

σε αναπαραγωγική ηλικία μπορεί να οδηγήσει σε ελαχιστοποίηση του αριθμού των 

εξετάσεων με ακτίνες Χ στις εγκύους οι οποίες μπορεί να αγνοούν την ύπαρξη της 

εγκυμοσύνης τους. Είναι φυσικό βέβαια ότι κάθε διαδικασία εφαρμογής  

προληπτικού ελέγχου δεν μπορεί να εγγυηθεί 100% ανίχνευση των ενδεχόμενων 

κυήσεων. Παρόλα αυτά, κάθε ανιχνεύσιμη εγκυμοσύνη μπορεί να είναι κέρδος όσον 
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αφορά στη διαχείριση των εγκύων που χρειάζεται να υποβληθούν σε εξετάσεις με 

ακτίνες Χ [3, 3, 7, 8].  

Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να παραλείπονται όταν πρόκειται για εξετάσεις 

στις οποίες η δόση ακτινοβολίας που θα λάβει το έμβρυο είναι τόσο χαμηλή που ο 

ακτινογενής κίνδυνος για το έμβρυο είναι αμελητέος σε σχέση με την πιθανότητα που 

έχει να εμφανίσει καρκίνο ανεξαρτήτως της έκθεσής του στην ιοντίζουσα 

ακτινοβολία. Στις περιπτώσεις αυτές ανήκουν οι ακτινογραφίες στις οποίες το έμβρυο 

δεν βρίσκεται εντός της δέσμης ακτινοβόλησης (διαδικασίες πολύ χαμηλής δόσης (<1 

mGy)) [3, 8, 9]. Ακτινογραφία θώρακος εγκύων που βρίσκονται στο 1
ο
 και 2

ο
 τρίμηνο 

της κύησης, ακτινογραφίες άκρων ή υπολογιστική τομογραφία άκρων και 

ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις κρανίου ή αυχένα ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία [3] 

(Πίνακας 3.3). Η μαστογραφία επίσης θεωρείται ως πολύ χαμηλής δόσης διαδικασία 

για το έμβρυο [12]. Αν κατά την κλινική εξέταση θεωρηθεί απαραίτητη η υποβολή 

της εγκύου σε μαστογραφία, δε πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος για το 

εμβρυο λόγω της ακτινοβολίας [13]. Να σημειωθεί εδώ ότι η ακτινογραφία θώρακος 

κατά το 3
ο
 τρίμηνο της κύησης για λόγους ασφαλείας, δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν 

εκείνες τις ασφαλείς για το έμβρυο εξετάσεις που οι διαδικασίες ελέγχου δεν είναι 

απαραίτητες. Η δόση παραμένει χαμηλή αλλά εκθέτει μερικώς το έμβρυο στη 

πρωτογενή δέσμη, λόγω του μεγέθους του.  

 Στις υπόλοιπες εξετάσεις στις οποίες το έμβρυο είτε βρίσκεται εντός της 

πρωτογενούς δέσμης, είτε η δόση που αναμένεται να λάβει είναι μεγαλύτερη από 1 

mGy, ο έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται (Πίνακας 3.4). Ειδικότερα στις εξετάσεις 

που η δόση που θα λάβει το έμβρυο  αναμένεται να είναι υψηλή (<10 mGy) 

διαδικασίες είναι πιο αυστηρές. Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται τόσο 
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για γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας όσο και για γυναίκες με επιβεβαιωμένη 

εγκυμοσύνη πριν την υποβολή τους σε εξετάσεις με ακτίνες Χ φαίνονται σχηματικά 

στα διαγράμματα ροής 3.1, 3.2 και 3.3. 

 

Πίνακας 3.3. Απορροφούμενη δόση εμβρύου από τυπικές ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις της 

μητέρας στις οποίες το έμβρυο βρίσκεται εκτός πρωτογενούς δέσμης [6-8] 

Εξέταση Εύρος δόσεων εμβρύου 

από τη βιβλιογραφία 

(mGy) 

Εκτίμηση εμφάνισης 

παιδικού καρκίνου 

εκτός του φυσικού 

υποβάθρου% 

Πανοραμική 

α 

0-0.001  

 

 

 

 

<1 στα 

1.000.000 

Ακτινογραφία κρανίου 

ακτινογραφί 

0.005-0.03 

Ακτινογραφία άκρων 0.001-0.18 

Ακτινογραφία ώμων 0.005-0.03 

Μαστογραφία <0.1  

ΥΤ κεφαλιού <0.005  

ΥΤ Θώρακος 
  

0.02-0.2  

Ακτινογραφία θώρακος 0.0001-0.43  

 

 

 

 

<1-9 στα 

100.000 

ΥΤ Πνευμόνων 
  

1.0-1.4 

ΥΤ Πνευμονική εμβολή 0.2-0.7 

ΥΤ πνευμονικής αγγειογραφίας   0.003-0.23 

Καθετηριασμός καρδιάς 1
ο
 τρίμηνο 0.04-0.2 

Καθετηριασμός καρδιάς 2
ο
 τρίμηνο 0.3 

Καθετηριασμός καρδιάς 3
ο
 τρίμηνο 0.6 

Βαριούχο γεύμα 0.1-5.8 < 0-5 στα 

10.000 ΥΤ αγγειογραφία αορτής(θώρακας -

πύελος) 
34  < 3 στα 1000 
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Πίνακας 3.4. Απορροφούμενη δόση στο έμβρυο από ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις της 

μητέρας στις οποίες το έμβρυο είναι εντός πρωτογενούς δέσμης [6-8] 

Εξέταση Εύρος δόσεων εμβρύου από 

τη βιβλιογραφία (mGy) 

Εκτίμηση εμφάνισης 

παιδικού καρκίνου 

εκτός του φυσικού 

υποβάθρου% 

Ακτινοσκόπηση ισχίου 1
ο
 τρίμηνο 

κύησης 

0.09-0.125  

Ακτινοσκόπηση ισχίου 2
ο
 τρίμηνο κύησης 0.127 <1 στα 1.000.000 

Ακτινοσκόπηση ισχίου 3
ο
 τρίμηνο κύησης 0.155  

Ακτινογραφία κοιλίας 

ακτινογραφί 

1.4-4.2 <3 στα 10.000 

ΥΤ ήπατος 2.0-4.4  

ΥΤ σπονδυλικής στήλης 2-8.6 < 6 στα 10.000 

Ακτινογραφία ουροδόχου κύστεως 0.56-11  

Ακτινογραφία ισχίου 0.73-14 < 13 στα 10.000 

Ακτινογραφία πυέλου 0.16-22  

Εισαγωγή μπαλονιών για τον έλεγχο 

αιμορραγίας διηθημένου πλακούντα 3
ο    

 

 

 

  

 

τρίμηνο 

3-29  

Ακτινογραφία σπονδυλικής στήλης 

α 

0.2-40  

Ουρογραφία 

  

0.7-55  

                               ΥΤ κοιλίας 4-60  

ΥΤ κοιλίας 2
ο
 τρίμηνο 

  

30-44 <5 στα 1000 

 
ΥΤ κοιλίας 3

ο
 τρίμηνο 

 

29-42  

ΥΤ, Σκωληκοειδίτιδα 4-45  

ΥΤ (Θώρακος/κοιλίας/πυέλου) 9.25-37.7  

ΥΤ αγγειογραφία αορτής(θώρακας -

πύελος) 

34  

Αγγειογραφία χοληφόρων 0.01-55.9  

Ακτινοσκοπική εισαγωγή stend 44  

Σαλπιγγογραφία  2.7-92 < 10 στα 1000 

Βαριούχος υποκλισμός 0.28-130  
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Σχήμα 3.1. Διαγραμμα ροής: Διαδικασία  προληπτικού ελέγχου γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας: 

Βήμα 1
ο 
[3, 3, 7, 8, 14] 

 

 

 

Σχήμα 3.2: Διάγραμμα ροής: Διαδικασίες προληπτικού ελέγχου γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας: 

Βήμα 2
ο
 [3, 3, 7, 8, 14] 
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Σχήμα 3.3. Διάγραμμα ροής: Διαδικασίες διαχείρισης εγκύων ασθενών [3, 3, 7, 8, 14]. 

 

 

3.4 Διαχείριση εγκύων γυναικών από πλευράς 
ακτινοπροστασίας 

 

3.4.1  Διαχείριση εγκύων γυναικών κατά την έκθεση σε ιοντίζουσες 

ακτινοβολίες  

 

Από τη στιγμή που η εξέταση έχει κριθεί απόλυτα αιτιολογημένη πρέπει να 

πραγματοποιείται βελτιστοποιημένη, λαμβάνοντας όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα 

ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι στο αγέννητο παιδί λόγω της έκθεσης 

της μητέρας στην ακτινοβολία [4]. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί ώστε να 

αποφευχθούν πιθανές επιπτώσεις αυτής της μέριμνας σε βάρος της μητέρας όπως η 
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μείωση της αποτελεσματικότητας της εξέτασης ή της θεραπείας [3, 3]. Η δόση στο 

κυοφορούμενο παιδί πρέπει να εκτιμηθεί πριν την πραγματοποίηση της εξέτασης ή 

της θεραπείας και εάν είναι σκόπιμο, μετά από αυτήν αντίστοιχα [3, 3, 7, 8]. Σε 

αποφευχθούν πιθανές επιπτώσεις αυτής της μέριμνας σε βάρος της μητέρας όπως η 

μείωση της αποτελεσματικότητας της εξέτασης ή της θεραπείας [3, 3].  

Κάποια από τα απαιτούμενα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την 

ελαχιστοποίηση της δόσης ακτινοβολίας στο έμβρυο είναι η λήψη λιγότερων 

ακτινογραφιών, η μείωση του χρόνου ακτινοσκόπησης, ο περιορισμός του μεγέθους 

του πεδίου ακτινοβόλησης, καθώς και η χρήση πρωτοκόλλων εξέτασης χαμηλής 

δόσης. Επίσης, ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε 

αυτές τις εξετάσεις είναι και τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά της ασθενούς. Τα 

στοιχεία έκθεσης πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα, ώστε η εξέταση να 

εξατομικεύεται και να βελτιστοποιείται. Επιπλέον, εξετάσεις που γίνονται πλησίον 

της περιοχής της κοιλιάς και το έμβρυο μπορεί να βρίσκεται οριακά μέσα στο πεδίο 

ακτινοβόλησης, θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν μικρότερο πεδίο ώστε το έμβρυο να 

μην είναι εντός πρωτογενούς δέσμης. Οι εξετάσεις υπολογιστικής τομογραφίας 

κοιλίας πυέλου σε εγκύους μπορούν να αξιοποιούν το σύστημα αυτόματου ελέγχου 

έκθεσης, η χρήση του οποίου έχει αποδειχθεί πως μειώνει τη δόση του εμβρύου κατά 

το ήμισυ [15]. Τα μέτρα που επιλέγονται δε πρέπει σε καμία περίπτωση να μειώνουν 

ή να αλλοιώνουν την κλινική και διαγνωστική αξία της εξέτασης. Για την εκτίμηση 

της δόσης ακτινοβολίας εμβρύου από εξέταση με ακτίνες Χ στην οποία υποβλήθηκε 

η μητέρα είναι χρήσιμο να καταγράφονται όλες οι τεχνικές παράμετροι έκθεσης, 

ώστε να διευκολυνθούν οι δοσιμετρικοί υπολογισμοί όπως τα στοιχεία έκθεσης και οι 

δείκτες δόσεις του μηχανήματος, όπως η δόση εισόδου (entrance surface dose) και το 
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γινόμενο δόσης επιφάνειας (dose area product) [3, 4]. Στις διαγνωστικές εξετάσεις 

Πυρηνικής Ιατρικής, εάν οι εξετάσεις δεν είναι δυνατόν να αναβληθούν για μετά τον 

τοκετό, η ελαχιστοποίηση της δόσης στο κυοφορούμενο παιδί μπορεί να επιτευχθεί 

με προσεκτική και σωστή επιλογή του ραδιοϊσοτόπου και ραδιοφαρμάκου που 

πρόκειται να χορηγηθεί, ελαχιστοποίηση της χορηγούμενης ενεργότητας, εφαρμογή 

ειδικών πρωτοκόλλων για επιτάχυνση της αποβολής του ραδιοφαρμάκου από το 

σώμα της εξεταζόμενη [3]. 

 

3.4.2 Διαχείριση εγκύων γυναικών μετά την έκθεση σε ιοντίζουσες 

ακτινοβολίες  

 

 

Στις περιπτώσεις που μια έγκυος υποβλήθηκε σε εξέταση με ιοντίζουσες 

ακτινοβολίες, είτε αιτιολογημένα είτε αναίτια, προέχει ο υπολογισμός της δόσης στο 

κυοφορούμενο παιδί. Για δόσεις στο κυοφορούμενο παιδί μικρότερες των 100 mGy, 

η άμβλωση με μόνο κριτήριο την πιθανότητα βλάβης από την ακτινοβόληση πρέπει 

να αποκλείεται. Για δόσεις στο κυοφορούμενο παιδί μεγαλύτερες των 100 mGy, στη 

λήψη της απόφασης πρέπει να συνεκτιμηθούν προσωπικοί, ψυχολογικοί και 

κοινωνικοί παράγοντες.  Άλλωστε, ακόμη και για δόσεις στο κυοφορούμενο παιδί της 

τάξης των μερικών εκατοντάδων mGy, δεν συνιστάται σε όλες τις περιπτώσεις η 

προσφυγή στην άμβλωση. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η διακοπή της κύησης είναι μια 

οδυνηρή απόφαση η οποία δεν θα πρέπει να ληφθεί χωρίς να υπάρχει πολύ σοβαρή 

αιτιολογία. Πρέπει να τονιστεί επίσης ότι η δόση ακτινοβολίας που λαμβάνει το 

έμβρυο από ακτινοδιαγνωστικές δέσμες σπάνια μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει το 

κατώφλι των 100 mGy στο οποίο μπορούν να εμφανιστούν άμεσα αποτελέσματα [3, 

3, 7, 8]. 
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Σε κάθε περίπτωση η σωστή ενημέρωση των εγκύων ασθενών είναι πολύ 

σημαντική για ψυχολογικούς λόγους, αλλά κυρίως για να τους δοθεί μια 

αντικειμενική εκτίμηση για τους πιθανούς κινδύνους για το έμβρυο λόγω της 

εξέτασης. Έχει αποδειχθεί ότι στη πλειοψηφία των περιπτώσεων οι επιπτώσεις της 

ακτινοβολίας των ακτινοδιαγνωστικών δεσμών στο έμβρυο είναι πολύ μικρές, 

συγκριτικά με τους κινδύνους που θα είχε το ίδιο το έμβρυο αν η μητέρα του δεν είχε 

εκτεθεί σε κάποιου είδους εξέταση με ακτίνες Χ, και δεν πρέπει να προκαλούν 

ανησυχία.  

Παρόλα αυτά θα πρέπει το εξειδικευμένο προσωπικό να είναι πολύ 

προσεκτικό στο τρόπο που θα παρουσιάσει στην ασθενή τις  ενδεχόμενες επιπτώσεις 

της ακτινοβολίας στο παιδί που κυοφορεί. Συμβουλές όπως «υπάρχει πολύ μικρή, 

σχεδόν μηδενική πιθανότητα να εμφανίσει το παιδί σου καρκίνο ή κάποια 

δυσπλασία» είναι επικίνδυνες και θα πρέπει να αποφεύγονται, γιατί παρόλο που 

καθησυχάζουν τη μέλλουσα μητέρα, μπορεί να μην είναι απολύτως ακριβείς αφού 

δεν υπάρχει πληροφορία για τον αν το παιδί θα είναι υγιές ή δε θα εμφανίσει καρκίνο 

ή δυσπλασία για λόγους άσχετους με την ακτινοβόληση. Αν όμως η συμβουλή ήταν 

«το παιδί σου έχει τις σχεδόν τις ίδιες πιθανότητες να ζήσει μια υγιή ζωή όπως κάθε 

παιδί, αφού ο πραγματικός κίνδυνος να εμφανίσει καρκίνο λόγω της έκθεσής σου 

στην εξέταση είναι πολύ μικρός. Ο κίνδυνος να εμφανίσει κάποιου είδους γενετική 

δυσπλασία από την εξέταση με ακτίνες Χ στην οποία υποβλήθηκες είναι σχεδόν 

αμελητέος» [9].  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

4.1  Εισαγωγή 
 

Η υπολογιστική τομογραφία (Computed Tomography-CT) άρχισε να αναπτύσσεται 

στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεθόδους 

ιατρικής απεικόνισης. Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας και των υπολογιστικών 

συστημάτων έχει ως αποτέλεσμα την εντυπωσιακή εξέλιξη των συστημάτων 

αξονικής τομογραφίας στις ημέρες μας. 

Η μέθοδος της Υπολογιστικής Τομογραφίας (Υ.Τ) από τα πρώτα κιόλας στάδιά 

της δείχνει να διαφέρει από τη συμβατική ακτινογραφία αφού μπορεί να απεικόνιζει 

ξεχωριστές τομές του ανθρωπίνου σώματος, χωρίς την ταυτόχρονη προβολή άλλων  

 

επιπέδων απαλείφοντας το μεγαλύτερο μειονέκτημα της κλασσικής ακτινογραφίας, 

τη κακή ποιότητα εικόνας, που προκαλείται από τη προβολή ενός τρισδιάστατου 

αντικειμένου σε μία δισδιάστατη επιφάνεια (film). Η ποιότητα εικόνας στη κλασική 

ακτινογραφία επηρεάζεται σημαντικά από την ανεπιθύμητη πληροφορία, τον θόρυβο, 

Εικόνα 4.1. Ακτινογραφία θώρακος. Η απεικόνιση των πλευρών δυσκολεύει την εξαγωγή 

πληροφοριών από το πνευμονικό παρέγχυμα. Πηγή: www.onco.gr  

http://www.onco.gr/
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που απεικονίζεται στην εικόνα. Ο θόρυβος προκαλείται όταν ανατομικές δομές που 

βρίσκονται κατά μήκος μιας κατακόρυφης γραμμής συμπροβάλλονται στην ίδια 

περιοχή του ακτινογραφικού φιλμ με αποτέλεσμα την ασαφή απεικόνιση ανατομικών  

λεπτομερειών που μπορεί να παρουσιάζουν διαγνωστικό ενδιαφέρον [1, 2]. Στις 

ακτινογραφίες θώρακος για παράδειγμα, η απεικόνιση των πλευρών δυσκολεύει 

συχνά την εξαγωγή διαγνωστικών πληροφοριών από το πνευμονικό παρέγχυμα 

(Εικόνα 4.1). Ο ανατομικός θόρυβος είναι δυνατόν να εξαλειφθεί με διάφορες 

τεχνικές όπως  

 

 

 

 

 

 

 

κατάλληλη επιλογή KVp και mAs, με τομογραφική απεικόνιση, με την αφαιρετική 

τεχνική και με εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας [2].  

Η Υπολογιστική Τομογραφία βασίζεται στη μέθοδο της μαθηματικής 

ανακατασκευής και απεικόνισης της εσωτερικής δομής ενός αντικειμένου από 

πολλαπλές προβολές του (Εικόνα 4.2). Για να γίνει αυτό εφικτό, αξιοποιήθηκαν τα 

ισχυρά υπολογιστικά συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που έκαναν την 

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

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

Αυστριακός μαθηματικός J. Radon [3] είχε αποδείξει ότι είναι δυνατό να 

Εικόνα 4.2. Bασικές αρχές κλασικής ακτινογραφίας και υπολογιστικής τομογραφίας. Πηγή: [2] 
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ανακατασκευαστούν αντικείμενα δύο και τριών διαστάσεων από πολλαπλές προβολές 

τους. Οι Oldendorf και Α. Cormack, στα 1961 και 1963, αντίστοιχα, ανέπτυξαν τα 

πρώτα εργαστηριακά δοκιμαστικά μοντέλα υπολογιστικής τομογραφίας ιατρικών 

εφαρμογών [4, 5]. Ο πρώτος κλινικός υπολογιστικός τομογράφος αναπτύχθηκε από 

τον Godfrey N. Hounsfield για εξετάσεις εγκεφάλου και εγκαταστάθηκε το 1971 στο 

Atkinson-Morley’s Hospital στο Wimbleton της Αγγλίας και το 1974 εγκαταστάθηκε 

ο πρώτος κλινικός υπολογιστικός τομογράφος σώματος [6]. Το 1979 οι Cormack και 

Hounsfield τιμήθηκαν με το βραβείο Nobel Ιατρικής για τη συμβολή τους στην 

ανάπτυξη της τεχνικής της υπολογιστικής τομογραφίας και τη μεγάλη σημασία της 

στην Ιατρική [7]. 

Έως το τέλος της δεκαετίας του 1970 ολοκληρώνονται οι βασικές τεχνικές 

εξελίξεις. Κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες βελτιώνονται κατά την διάρκεια της 

δεκαετίας του 1980 και η τεχνολογία της συμβατικής υπολογιστικής τομογραφίας 

διατηρείται στην κορυφή της διαγνωστικής απεικόνισης έως τις αρχές της δεκαετίας 

1990, όταν εμφανίζεται η υπολογιστική τομογραφία ελικοειδούς σάρωσης. Η 

ελικοειδής υπολογιστική τομογραφία συνέβαλλε αποφασιστικά στην περαιτέρω 

εξέλιξη της απεικόνισης στην ακτινοδιάγνωση. Η ταχεία σάρωση της εξεταζόμενης 

περιοχής και ενιαία επεξεργασία όλης της εξεταζόμενης περιοχής βελτιώνουν την 

ποιότητα της εικόνας της ελικοειδούς Υ.Τ. Η εισαγωγή το 2002 των  συστημάτων 16  

τομών επέτρεψε την κάλυψη εκτεταμένων ανατομικών περιοχών με ισοτροπική 

διακριτική ικανότητα. Η ποιότητα εικόνας στις τρισδιάστατες τεχνικές είναι πολύ 

βελτιωμένη και για πρώτη φορά η Υ.Τ απεικονίζει στεφανιαία αγγεία [8]. Η αποφυγή 

των ψευδοειδώλων κίνησης είναι μία θετική εξέλιξη, είτε πρόκειται για τις 

φυσιολογικές κινήσεις των οργάνων είτε για μη συνεργάσιμους ασθενείς. Για τον  

ίδιο λόγο υπήρξε μεγάλη ανάπτυξη της παιδιατρικής ΥΤ [9]. Εντυπωσιακές ήταν και 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Εισαγωγή 

 

89  

 

οι εφαρμογές της τρισδιάστατης απεικόνισης (Εικόνα 4.3) όπως είναι οι εικονικές 

ενδοσκοπήσεις όπως η κολονοσκόπηση, η βρογχοσκόπηση, η κυστεογραφία [10, 11]. 

 

 

 

 

 
Εικόνα 4.3. Εικόνες Σύγχρονης Υπολογιστικής Τομογραφίας. Πηγή: www.radiology.ucsf.edu,  

www.uchospitals.edu, www.wesleymedicalimaging.com.au, www.ajnr.org  

 

4.2 Αρχή λειτουργίας υπολογιστικής τομογραφίας  
 

Η διαγνωστική εικόνα που παρέχουν τα συστήματα της Υ.Τ αποτελεί μια καταγραφή 

των τιμών εξασθένησης ακτινοβολίας στο επίπεδο μιας νοητής εγκάρσιας ή 

στεφανιαίας τομής του ανθρώπινου σώματος [1]. Από την τιμή του γραμμικού 

συντελεστή εξασθένισης μπορούμε να βρούμε το είδος του υλικού (οστό, μαλακός 

ιστός, αέρας) που συνάντησε η ακτινοβολία κατά το πέρασμα της αποδίδοντας σε 

κάθε τιμή αυτού του συντελεστή μια ορισμένη απόχρωση του γκρί [7]. Η υψηλότερη 

http://www.radiology.ucsf.edu/
http://www.uchospitals.edu/
http://www.wesleymedicalimaging.com.au/
http://www.ajnr.org/
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τιμή αντιστοιχεί στο λευκό (π.χ. οστά) και η χαμηλότερη τιμή στο μαύρο (π.χ. αέρας). 

Έτσι γίνεται αντιληπτή η εικόνα από το ανθρώπινο μάτι. Ο υπολογισμός του 

συντελεστή εξασθένησης σε κάθε σημείο της νοητής τομής βασίζεται σε πολυάριθμες 

μετρήσεις της εξασθένισης της ακτινοβολίας κατά την διέλευση της από το 

ανθρώπινο σώμα και στην εφαρμογή κατάλληλων μαθηματικών τεχνικών [1].  

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

ότι η λυχνία εκπέμπει μία λεπτή δέσμη (pencil beam) ακτίνων Χ (Εικόνα 4.4). Η 

δέσμη πάχους 1 ως 10 mm αυτή σαρώνει εγκάρσια το ανθρώπινο σώμα και η 

εξασθένισή της καταγράφεται από τον απέναντι ανιχνευτή. Κατόπιν το σύστημα 

λυχνία-ανιχνευτής στρέφεται υπό γωνία και επαναλαμβάνεται η γραμμική σάρωση 

[2, 12].  

 

 

 

 

 

 

 

Η ακτινική δέσμη περνά έτσι από όλα τα σημεία τομής και βγαίνει 

εξασθενημένη σε ποσοστό που εξαρτάται από την πυκνότητα και την ατομική 

σύσταση των υλικών που παρεμβάλλονται στη διαδρομή της [2]. 

Κατά την έξοδο από το σώμα του ασθενούς οι τιμές εξασθένησης της 

ακτινοβολίας καταγράφονται με τη βοήθεια άλλων ανιχνευτών που βρίσκονται σε 

Εικόνα 4.4: Λήψη τομογραφικών τομών. Η λυχνία εκπέμπει μία λεπτή δέσμη (pencil beam) ακτίνων 

Χ που σαρώνει εγκάρσια το ανθρώπινο σώμα και η εξασθένισή της καταγράφεται από τον απέναντι 

ανιχνευτή. Πηγή:  tech.snmjournals.org 
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αντιδιαμετρική θέση με την λυχνία και έτσι προσδιορίζεται ο μέσος συντελεστής 

εξασθένησης για τη δεδομένη τομή. Θεωρούμε ότι η εξεταζόμενη τομή 

αναπαρίσταται από μία ψηφιακή εικόνα που αποτελείται από ορθογώνια 

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

(voxel), με συντελεστή εξασθένισης μ (Εικόνα 4.5) [2, 6]. 

 

Εικόνα 4.5. (α) Κάθε εινοστοιχείο της εικόνας αναπαριστά ένα στοιχείο όγκου (voxel) ιστού από την 

εξεταζόμενη τομή. (β) Η μετάδοση μια ακτίνας Χ διαμέσου ενός στοιχείου όγκου με συντελεστή 

εξασθένησης μ. (γ) Το ακτινικό άθροισμα (raysum) είναι το άθροισμα των συντελεστών εξασθένισης 

κατά μήκος της τροχιάς μιας απλής ακτίνας διαμέσου του ασθενούς. Πηγή: www.physicscentral.com  

 

Αφού καταγραφούν όλες οι μετρήσεις για μια πλήρη περιστροφή 360
0
 του 

συστήματος λυχνίας ανιχνευτών γύρω από τον εξεταζόμενο, ψηφιοποιούνται και 

υφίστανται μια σειρά από μαθηματικές επεξεργασίες με βάση τις οποίες υπολογίζεται 

ο γραμμικός συντελεστής εξασθένισης για κάθε pixel. 

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

μονοενεργειακή, κατά προτεραιότητα απορροφώνται τα φωτόνια των χαμηλών 

ενεργειών, και έτσι η μέση ενέργεια της δέσμης αυξάνεται. Αυτό το φαινόμενο 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.physicscentral.com/
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αναφέρεται σαν σκλήρυνση της δέσμης (beam hardening) και έχει σαν αποτέλεσμα 

την υποεκτίμηση των τιμών  μ των pixels της εικόνας. Για την διόρθωση αυτού του 

φαινόμενου, διάφοροι αλγόριθμοι αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται τροποποιώντας το 

ακτινικό άθροισμα (raysum) πριν την ανασύσταση της εικόνας [13]. 

Η ανακατασκευή της εικόνας από τις προβολές της μπορεί να γίνει με διάφορες 

μαθηματικές μεθόδους (αλγεβρική μέθοδος, μέθοδος οπισθοπροβολής κ.λπ.). Με τη 

μέθοδο της οπισθοπροβολής, η οποία χρησιμοποιείται στα περισσότερα συστήματα 

υπολογιστικής τομογραφίας, δημιουργείται στη μνήμη του υπολογιστή ένας πίνακας, 

κάθε τετράγωνο του οποίου περιέχει το άθροισμα των μετρήσεων που 

διασταυρώνονται σ’ αυτό [14]. Επειδή όμως το άθροισμα αυτό είναι ανάλογο με το 

γραμμικό συντελεστή εξασθένησης μ, που χαρακτηρίζει το αντίστοιχο στοιχείο όγκου 

της τομής του ανθρώπινου σώματος, από τον πίνακα αυτόν προκύπτει τελικά ένας 

πίνακας που περιέχει τους γραμμικούς συντελεστές μi των αντίστοιχων voxels. Αυτός 

ονομάζεται πίνακας ανακατασκευασμένης εικόνας. Σε κάθε τιμή του συντελεστή 

εξασθένισης αντιστοιχεί μια συγκεκριμένη τιμή της κλίμακας του γκρί, με βάση την 

κλίμακα του Hounsfield (HU), όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.6. Οι συντελεστές μ 

επανακανονικοποιούνται ως προς συντελεστή απορρόφησης του νερού ώστε να αρθεί 

η εξάρτηση από το ενεργειακό φάσμα και να διευρυνθεί το εύρος των τιμών 

(Εξίσωση 4.1). Οι προκύπτοντες αριθμοί ονομάζονται αριθμοί ΥΤ (CT numbers) και 

εκφράζονται σε μονάδες Hounsfield (Hounsfield units, HU). Το εύρος αυτής της 

κλίμακας είναι από -1000 έως +1000. Το νερό αντιστοιχεί στη τιμή 0, ο αέρας στη 

τιμή -1000 και το συμπαγές οστό στη τιμή +1000. Ο υπολογισμός του αριθμού CT 

(CT Number) για ένα υλικό γίνεται με βάση την Εξίσωση 4.1: 

 

                                                       
         

      
                        (4.1) 
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               Επομένως, σε κάθε στοιχείο του πίνακα ανακατασκευής της εικόνας 

αντιστοιχεί ένας αριθμός CT. Ο πίνακας των αριθμών αυτών αποτελεί και τη 

ζητούμενη εικόνα. Ο πίνακας των αριθμών CT μετατρέπεται σε εικόνα στην οθόνη 

απεικόνισης. Η οθόνη χωρίζεται σε τόσα στοιχειώδη τετράγωνα όσα και ο πίνακας 

ανακατασκευής. Τα τετράγωνα αυτά είναι τα γνωστά μας pixels (picture elements). 

Κάθε pixel έχει την τιμή HU του αντίστοιχου voxel [2, 6, 7]. 

 

 

Εικόνα 4.6. Η κλίμακα Hounsfield. Πηγή: www.phantom9.wikidot.com 

 

Σύμφωνα με την Εξίσωση 4.1 όσο περισσότερη ακτινοβολία απορροφά ένα 

αντικείμενο τόσο πιο λευκό απεικονίζεται (π.χ οστό), ενώ όσο λιγότερη ακτινοβολία 

απορροφά τόσο πιο μαύρο απεικονίζεται (π.χ αέρας). Υπάρχει ωστόσο δυνατότητα 

επιλογής του εύρους του παραθύρου της χρωματικής κλίμακας. Η επιλογή του 

http://www.phantom9.wikidot.com/
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παραθύρου βοηθά στην καλύτερη απεικόνιση δομών ενδιαφέροντος αφού όλη η 

διαθέσιμη κλίμακα του γκρι που διαθέτει η οθόνη παρουσίασης χρησιμοποιείται 

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

επιτυγχάνεται επιλέγοντας την εμφάνιση συγκεκριμένου εύρους τιμών HU (E) 

συμμετρικού ως προς μία κεντρική τιμή (Κ) (Εικόνα 4.7) [2, 7].          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Εικόνα 4.7. Τεχνική Παραθύρου. Ε: Εύρος τιμών παραθύρου, Κ: Κεντρική Τιμή. 

Πηγή:www.slideplayer.gr 
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Από την επεξεργασία των δεδομένων αρχικά δημιουργούνται αξονικές τομές 

και στη συνέχεια με ειδικούς αλγόριθμους δημιουργούνται υπολογιστικά στεφανιαίες 

και οβελιαίες τομές (Σχήμα 4.8) [7]. 

 

4.3 Η εξέλιξη της υπολογιστικής τομογραφίας  
 

Οι Υπολογιστικοί Τομογράφοι εξελίχθηκαν στην πορεία του χρόνου παράλληλα με 

την εξέλιξη της τεχνολογίας. Ο αριθμός και η διάταξη των ανιχνευτών και της 

λυχνίας, η μορφή της δέσμης, καθώς και η κίνησή τους, τροποποιήθηκαν στη 

διαχρονική εξέλιξη των αξονικών τομογράφων με στόχο τη βελτίωση της 

διαγνωστικής εικόνας που παρέχει η αξονική τομογραφία, τη μείωση του χρόνου 

εξέτασης και της έκθεσης του ασθενή [7]. Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη 

γεωμετρία (διάταξη λυχνίας και ανιχνευτών) οι υπολογιστικοί τομογράφοι 

κατατάσσονται σε τέσσερις  διαφορετικές γενιές που περιγράφουν την εξέλιξη αυτών 

των απεικονιστικών συστημάτων. 

 

Οι υπολογιστικοί τομογράφοι 1
ης

 γενεάς, χρησιμοποιούσαν μία λεπτή, 

εξαιρετικά ευθυγραμμισμένη δέσμη ακτίνων Χ (pencil beam). Αντιδιαμετρικά από τη 

λυχνία βρισκόταν κατάλληλος ανιχνευτής. Το σύστημα λυχνίας-ανιχνευτή 

Εικόνα 4.8.  Αξονική, στεφανιαία και οβελιαία τομή εγκεφάλου. Πηγή:  www.eeae.gr 

http://www.eeae.gr/
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πραγματοποιούσε γραμμική και περιστροφική κίνηση συγχρονισμένα. Μετά από 

κάθε γραμμική κίνηση κατά μήκος του ασθενή το σύστημα περιστρεφόταν για 1° και  

η γραμμική κίνηση επαναλαμβανόταν για τόξο 180°. Το σύστημα λυχνίας-ανιχνευτή 

σάρωναν το προς απεικόνιση αντικείμενο κινούμενο σε παράλληλες ευθείες (Εικόνα 

4.9). Σε κάθε σάρωση λαμβάνονταν οι συντελεστές διέλευσης 160 παράλληλων 

ακτίνων που αποτελούσαν την προβολή. Στη συνέχεια το σύστημα πηγής-ανιχνευτή 

περιστρεφόταν κατά 1
ο
 και επαναλάμβανε την σάρωση ώστε να ληφθεί μια νέα 

προβολή. Μετά την ολοκλήρωση 180 διαδοχικών προβολών, το σύστημα είχε λάβει 

160Χ180=28800 αριθμητικά δεδομένα, αρκετά για την ανασύσταση μια εικόνας. Η 

κάθε πλήρης σάρωση είχε διάρκεια 5 min.  Μετά την λήψη των δεδομένων της μιας 

τομής, το προς απεικόνιση αντικείμενο μετατοπίζεται κατά τον κάθετο στο επίπεδο 

σάρωσης άξονα με  βήμα ίσο με το πάχος της δέσμης, και η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται [1, 8].  

Ο απαιτούμενος χρόνος για τη λήψη των δεδομένων μιας τομογραφικής εικόνας 

με Υπολογιστικό Τομογράφο 1
ης

 γενιάς ήταν 5 min. Παρ’ όλο που η 1η γενιά αυτή 

των τομογράφων έδινε αρκετά ικανοποιητικές εικόνες από το κεφάλι που ο ασθενής 

μπορούσε να ελέγξει εύκολα την κίνηση, ήταν ανεπαρκής για ανατομικές περιοχές 

                  Εικόνα 4.9. ΥΤ 1ης γενιάς. Πηγή: www.en.wikibooks.org , www.slideshare.net  

http://www.en.wikibooks.org/
http://www.slideshare.net/
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όπου η κίνηση των οργάνων είναι σχετικά σημαντική και αυξάνει την ασάφεια της 

εικόνας [7]. 

Οι υπολογιστικοί τομογράφοι 2
ης

 γενεάς βασίζονται στην ίδια αρχή 

‘μετατίπσης-περιστροφής’ και αποτέλεσαν την εξέλιξη των τομογράφων 1
ης

 γενιάς 

[7]. Στα συστήματα αυτά έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανιχνευτών [1]. Αντί της λεπτής 

δέσμης (pencil beam) χρησιμοποιούσαν στενή αποκλίνουσα δέσμη «βεντάλιας» 

(partial fan beam) και  μικρό αριθμό ανιχνευτών σε γραμμική διάταξη (Εικόνα 4.10) 

[1, 8]. Αυτή η αλλαγή επέτρεψε μεγαλύτερα βήματα κατά την περιστροφή του 

συστήματος σάρωσης που μετά από κάθε μετατόιπιση η στροφή της λυχνίας είναι 

μεγαλύτερη από 1
0
 [1]. Ο απαιτούμενος χρόνος για τη λήψη δεδομένων μιας 

τομογραφικής εικόνας ήταν 1 min που οδήγησε σε καλύτερης διαγνωστικής αξίας 

εικόνες. 

.  

Στους τομογράφους 3ης γενιάς (Εικόνα 4.11) ο ασθενής ακτινοβολείται με 

ακόμη πιο ευρεία δέσμη «βεντάλιας» (fan beam) ακτίνων-Χ με άνοιγμα 40°, ώστε για 

κάθε θέση της λυχνίας να καλύπτεται πλήρως η προς απεικόνιση τομή του 

εξεταζομένου. Η πηγή των ακτίνων Χ (λυχνία) συνδέεται μηχανικά με μια  συστοιχία 

ανιχνευτών που τοποθετούνται ο ένας δίπλα στον άλλο σχηματίζοντας ένα τόξο 

Εικόνα 4.10: ΥΤ 2
ης

 γενιάς. Πηγή: www.en.wikibooks.org 

 

http://www.en.wikibooks.org/
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(Εικόνα 5.9). Ο αριθμός των ανιχνευτών αυξάνεται (700-1000) και η κίνηση γίνεται 

αποκλειστικά περιστροφική διαγράφοντας γωνία 360° [1, 7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο χρόνος σάρωσης περιορίζεται στα 2 sec [1]. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται 

στο ελάχιστο η έκθεση στον εξεταζόμενο. Επίσης, εξαιτίας του μικρού χρόνου 

εξέτασης αποφεύγονται στο ελάχιστο τα λάθη που οφείλονται στις ακούσιες κινήσεις 

του ασθενή (π.χ. αναπνοή). Οι τιμές που καταγράφουν οι ανιχνευτές στα άκρα του 

τόξου αντιστοιχούν στην πρωτογενή (χωρίς εξασθένηση) δέσμη και 

χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή των συντελεστών διέλευσης των ακτίνων που 

διέρχονται από το σώμα του ασθενούς [7].  

Στους υπολογιστικούς τομογράφους 4
ης

 γενεάς, οι ανιχνευτές έχουν 

αντικατασταθεί από ένα δακτύλιο 600 έως 4800 ανεξαρτήτων ανιχνευτών που 

καλύπτουν όλο το τόξο των 360
ο
 γύρω από τον ασθενή που παραμένει ακίνητος, με 

την λυχνία μόνο να περιστρέφεται (Εικόνα 4.12) [1,7]. Οι ανιχνευτές δεν είναι πια 

συζευγμένοι με τη λυχνία και έτσι δεν είναι δυνατή η χρήση διαφραγμάτων για την 

απόρριψη της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας Ο απαιτούμενος χρόνος για τη λήψη των 

Εικόνα 4.11. ΥΤ 3ης γενιάς. Πηγή: www.tect.snmjournals.org 

 

http://www.tect.snmjournals.org/
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δεδομένων μιας τομογραφικής εικόνας είναι 1-2 sec όπως και στους υπολογιστικούς 

τομογράφους 3
ης

 γενιάς. Οι τομογράφοι 3ης και 4ης γενιάς χρησιμοποιούνται 

ευρύτατα σήμερα. Σε αυτούς είναι δυνατό να ενσωματωθούν οι πιο πρόσφατες 

προηγμένες τεχνικές απεικόνισης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 

αγγειογραφίας CT και της ογκομετρικής απεικόνισης [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.4 Ελικοειδής υπολογιστική τομογραφία 
 

Οι πρώτοι ΥΤ πραγματοποιούσαν αξονικές σαρώσεις στην προς εξέταση 

περιοχή (Εικόνα 4.13(α)). Τα τελευταία 20 χρόνια όμως οι ΥΤ  διαθέτουν ελικοειδή 

λειτουργία (Εικόνα 4.13(β)) [15]. Στην συμβατική μη ελικοειδή (axial) ΥΤ,  η 

επιλογή της τομής που θα απεικονιστεί γίνεται με μετακίνηση της εξεταστικής 

τράπεζας. Η λυχνία πραγματοποιεί μία περιστροφή κατά την οποία συλλέγονται τα 

δεδομένα της τομής. Κατόπιν η εξεταστική τράπεζα μετακινείται στην επόμενη τομή 

και έπεται νέα περιστροφή της λυχνίας κατά την αντίστροφη φορά. Το πάχος της 

ανασυσταθείσας τομής είναι ίσο με το εύρος της χρησιμοποιούμενης δέσμης και δεν 

μπορεί να τροποποιηθεί κατά την ανασύσταση της εικόνας. Στην ελικοειδή (spiral ή 

Εικόνα 4.12. ΥΤ 4ης γενιάς. Πηγή: www.slideshare.net 

 

http://www.slideshare.net/
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helical) ΥΤ, η λυχνία περιστρέφεται διαρκώς καθώς η εξεταστική τράπεζα με τον 

ασθενή μετακινείται μέσα από το άνοιγμα του τομογράφου. Ως προς τον εξεταζόμενο 

η δέσμη των ακτίνων Χ διαγράφει ελικοειδή τροχιά απ’όπου προέρχεται η ονομασία 

αυτού του τρόπου σάρωσης. 

 

                        Εικόνα 4.13. α) Συμβατική σάρωση, β) Ελικοειδής σάρωση. Πηγή: [15] 

 

H ελικοειδής Υ.Τ έχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής, τα οποία 

προκύπτουν από την συνεχή απόκτηση δεδομένων και τον συνολικά μικρό χρόνο 

σάρωσης. Με την συμβατική Υ.Τ μικρές βλάβες όπως ηπατικές ή πνευμονικές 

μεταστάσεις μπορούν να μη διαγνωστούν λόγω μη σταθερής εισπνοής ή εκπνοής. 

Στην ελικοειδή Υ.Τ τα δεδομένα μπορούν να αποκτηθούν με συγκράτηση μόνο μίας 

αναπνοής και οι εικόνες είναι απαλλαγμένες από ψευδοενδείξεις και ενά διαστήματα 

ανάμεσα στις τομές. Η ελικοειδής σάρωση επιτρέπει την ιδανική απεικόνιση των 

μικρών βλαβών. Επίσης δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας των εικόνων για 

παραγωγή δισδιάστατων εικόνων σε άλλα επίπεδα διαφορετικά από το επίπεδο 

σάρωσης με τη χρήση λεπτού πάχους τομής. Επιπλέον, λόγω του μικρού χρόνου 

σάρωσης οι εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται με μία συγκράτηση αναπνοής. 

Εξετάσεις με ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού εκτελούνται πολύ αποτελεσματικά, 

εξασφαλίζοντας είτε υψηλή αντίθεση ή μικρότερη δόση σκιαγραφικού. Εικόνες 

αρτηριακής φάσης σε ολόκληρη την περιοχή της εξέτασης μπορούν να επιτευχθούν 

μόνο με την ελικοειδή σάρωση. Τέλος η αγγειογραφία Υ.Τ (CT angiography (CTA) 
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είναι εφικτή μόνο με την ελικοειδή σάρωση. Ο σύντομος χρόνος εξέτασης 

εξασφαλίζει ομοιόμορφο εμπλουτισμό στις αρτηρίες και σε συνδυασμό με την 

τρισδιάστατη απόκτηση δεδομένων γίνεται ανασύσταση τρισδιάστατων εικόνων [16, 

17].  

Παρόλα αυτά ενώ ο χρόνος ακτινοβόλισης είναι μικρότερος στην ελικοειδή 

σάρωση, αυξήθηκε ο χρόνος επεξεργασίας ειδικότερα σε τεχνικές επικαλπτόμενης 

ανασύνθεσης. Στα ποιο σύγχρονα συστήματα βέβαια ο χρόνο ανασύνθεσης είναι 

συχνά μικρότερος από ένα 1 δευτερόλεπτο ανά εικόνα. Επίσης αυξήθηκε ο χρόνος 

φωτογράφησης και μελέτης των εικόνων λόγω του μεγάλου αριθμού των εικόνων. 

Δίσκοι μεγαλύτερης χωρητικότητας ήταν αναγκαίοι με αποτέλεσμα την αύξηση του 

κόστους των συστημάτων αυτών. Ο σύντομος χρόνος ακτινοβόλισης και ο 

περίπλοκος τρόπος έγχυσης του ενδοφλέβιου σκιαγραφικού εμφάνισε ένα νέο τύπο 

ψευδοενδείξεων (artifacts) [16, 17]. 

 

4.5 Πολυτομική υπολογιστική τομογραφία 
 

 

Τα τελευταία χρόνια η χρήση αξονικών τομογράφων πολλαπλών τομών (Multi Slice 

CT, MSCT) ολοένα και αυξάνεται. Τα συστήματα αυτά διαθέτουν περισσότερες 

σειρές ανιχνευτών παρέχοντας τη δυνατότητα ταυτόχρονης δημιουργίας 

περισσότερων τομών ανά περιστροφή, σε αντίθεση με τα συστήματα μονής τομής 

στα οποία υπάρχει μια μόνο σειρά ανιχνευτών. Οι ανιχνευτές αυτοί μπορούν να 

συνδυαστούν μεταξύ τους επιτρέποντας έτσι τη δημιουργία διαφορών παχών τομής. 

Τα σύγχρονα συστήματα έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης δημιουργίας μέχρι και 

320 τομών μειώνοντας δραστικά τον χρόνο εξέτασης. Υπάρχουν επίσης συστήματα 
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με δύο λυχνίες. Το σχήμα της δέσμης δεν είναι πια «βεντάλια» (fan beam) αλλά 

κώνος (cone beam). Έτσι έχει γίνει εφικτή η σάρωση μεγαλύτερης ανατομικής 

περιοχής. Επίσης η ποιότητα της εικόνας είναι πολύ βελτιωμένη και το pixel γίνεται 

σχεδόν ισοτροπικό ακόμη και σε πρωτόκολλα ρουτίνας. Οι αγγειογραφίες 

προσεγγίζουν την ακρίβεια επεμβατικών μεθόδων και γενικότερα η ακρίβεια, η 

ευαισθησία και ειδικότητα της μεθόδου είναι πολύ υψηλή. Το γεγονός αυτό, σε 

συνδυασμό και με άλλες τεχνολογικές εξελίξεις, οδήγησε στην καθιέρωση νέων 

κλινικών εφαρμογών αξονικής τομογραφίας (π.χ. Καρδιολογικές εξετάσεις) [7, 16].  

Στην πολυτομική ΥΤ σε μια περιστροφή της λυχνίας γίνεται λήψη δεδομένων 

για πολλαπλές τομές, με την βοήθεια δεσμών μεγάλου εύρους (Εικόνα 4.14). Στους 

πολυτομικούς τομογράφους χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός τόξα 

ανιχνευτών τοποθετημένα παράλληλα μεταξύ τους κατά μήκος του διαμήκους άξονα 

του εξεταζόμενου (άξονα περιστροφής z). Η μέθοδος σάρωσης μπορεί να είναι 

αξονική (axial) ή ελικοειδής (helical). Τα πρώτα πολυτομικά συστήματα διέθεταν 

διπλή συστοιχία (detector array) ανιχνευτών οπότε για μια περιστροφή της λυχνίας 

γινόταν ταυτόχρονη λήψη δεδομένων δύο τομών.  Ακολούθησαν συστήματα 4 τομών 

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

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

Siemens, Toshiba, Philips 2004) μέχρι και 320 τομών (Toshiba 2012, 320 detectors-

640 slices). 
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                     Εικόνα 4.14.  Aλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας στους πολυτομικούς τομογράφους. 

  

 

4.6 Υπερσάρωση (Overscanning)  
 

 

Για την απεικόνιση μιας τομής κατά την ελικοειδή τεχνική απαιτούνται 

δεδομένα εκατέρωθεν αυτής της τομής, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν δεδομένα και 

πέραν των ορία της περιοχής ενδιαφέροντος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ιστοί που 

βρίσκονται πριν και μετά την περιοχή απεικόνισης να εκτίθενται στην πρωτογενή 

ακτινοβολία χωρίς όμως να εμφανίζονται στις ανασυσταθείσες τομές (Εικόνα 4.15). 

Το φαινόμενο αυτό που ονομάζεται υπερσάρωση είναι εγγενές χαρακτηριστικό της 

ελικοειδούς τεχνικής [18-20].  

64 τομές - 28-40 mm/περιστροφή 

 

 

256 τομές - 80 mm/περιστροφή 

 

 

 

 

 

320 τομές - 160 mm/περιστροφή 
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Η έκθεση επιπλέον ιστών σε πρωτογενή ακτινοβολία οι οποίοι δεν θα 

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

ανατομικής περιοχής λογικά πρέπει να παρουσιάζει αυξημένη ακτινική επιβάρυνση 

σε σύγκριση με την αξονική. Η υπερσάρωση εξαρτάται κυρίως από το εύρος δέσμης 

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

 

 

4.7 Υπερέκθεση (Overbeaming) 
 

 

Η υπερέκθεση αποτελεί ένα εγγενές χαρακτηριστικό των πολυτομικών 

τομογράφων. Η διαμόρφωση της δέσμης των ακτίνων Χ της ΥΤ, γίνεται με τη 

βοήθεια διαφραγμάτων που βρίσκονται στην έξοδο της δέσμης και καθορίζουν το 

εύρος της δέσμης. Το προφίλ της δέσμης κατά τον z άξονα δεν είναι ποτέ ορθογώνιο, 

αλλά παρουσιάζει δυο καμπύλες απόσβεσης στα άκρα του προφίλ, την περιοχή της 

παρασκιάς. Στους υπολογιστικούς τομογράφους άνω των δύο τομών όταν η διάσταση 

Εικόνα 4.15. Φαινόμενο Υπερσάρωσης: Οι ιστοί που βρίσκονται πριν και μετά την περιοχή απεικόνισης 

ακτινοβολούνται πρωτογενώς. Πηγή: www.health.siemens.com, www.cmi-experts.com  

 

http://www.health.siemens.com/
http://www.cmi-experts.com/
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της δέσμης κατά τον z άξονα συμπίπτει με το εύρος των ανιχνευτών τότε οι δύο 

ακραίοι ανιχνευτές δέχονται λιγότερη ακτινοβολία, δηλαδή υποεκτίθενται σε σχέση 

με της κεντρικούς. Αυτή η μειωμένη ένταση της ακτινοβολίας στα άκρα σε σχέση με 

το κέντρο των ανιχνευτών, εκλαμβάνεται ψευδώς ως αυξημένη απορρόφηση της 

ακτινοβολίας στα άκρα της απεικονιζόμενης περιοχής και άρα δημιουργείται 

λανθασμένη εικόνα κατά την ανασύσταση. Για την αποφυγή αυτού του σφάλματος το 

εύρος της δέσμης γίνεται μεγαλύτερο έτσι ώστε όλοι οι ανιχνευτές να δέχονται την 

ίδια ένταση ακτινοβολίας. Η παρασκιά μετατοπίζεται εκτός ανιχνευτών, και η 

κατανομή της ακτινοβολίας καθίσταται ομοιογενής (Εικόνα 4.16). Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, η παρασκιά αν και δεν συμμετέχει στον σχηματισμό της εικόνας, ακτινοβολεί 

πρωτογενώς τον εξεταζόμενο, με αποτέλεσμα να του προκαλεί επιπλέον ακτινική 

επιβάρυνση [21, 22]. Το φαινόμενο αυτό μειώνεται με την αύξηση του αριθμού των 

τομών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.16. Το φαινόμενο της υπερέκθεσης: η παρασκιά αν και δεν συμμετέχει στον 

σχηματισμό της εικόνας, ακτινοβολεί πρωτογενώς τον εξεταζόμενο Πηγή: 

www.openi.nlm.nih.gov  

 

http://www.openi.nlm.nih.gov/
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4.8 Παράμετροι σάρωσης 
 

Στη παράγραφο αυτή παρατίθενται οι παράμετροι σάρωσης ΥΤ. 

1. Υψηλή Τάση (kVp): Είναι η διαφορά δυναμικού που εφαρμόζεται μεταξύ ανόδου 

και καθόδου της λυχνίας. τα παραγόμενα ηλεκτρόνια στην κάθοδο επιταχύνονται 

και με την πρόσκρουσή τους στην άνοδο παράγεται η δέσμη των ακτίνων Χ. Η 

τιμή της υψηλής τάσης καθορίζει την μέγιστη τιμή της ενέργειας των φωτονίων Χ. 

Οι συνήθεις τιμές υψηλής τάσης είναι διακριτές και κυμαίνονται στους Υ.Τ από 80 

έως 140 kVp. 

2. Ρεύμα Λυχνίας (mA): Είναι η τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το 

νήμα της καθόδου στην λυχνία και καθορίζει τον ρυθμό παραγωγής των ακτίνων 

Χ. 

3. Χρόνος περιστροφής (sec): Είναι ο χρόνος που απαιτείται για α μία πλήρη 

περιστροφή 360
0
 της λυχνίας. Ο Χρόνος περιστροφής στους σύγχρονους Υ.Τ είναι 

μικρότερος από 1 sec.  

4. Φόρτος λυχνίας (mAs): Είναι το γινόμενο του ρεύματος της λυχνίας επί το χρόνο 

περιστροφής. Είναι ανάλογος προς την ποσότητα των φωτονίων που παρήχθησαν 

στο διάστημα αυτό μιας περιστροφής. Αν και η θεμελιώδης μονάδα φορτίου είναι 

το Coulomb, στην ακτινολογία έχει επικρατήσει η πιο εύχρηστη τεχνική μονάδα 

mAs. 

5. Βήμα έλικας (pitch): Είναι το πηλίκο του μήκους μετακίνησης της εξεταστικής 

τράπεζας ανά περιστροφή της λυχνίας προς το γινόμενο του ονομαστικού πάχους 

τομής επί τον αριθμό των τομών ανά περιστροφή και περιγράφεται από τη σχέση : 
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Στην Εικόνα 4.17 φαίνεται σχηματικά η σάρωση για διαφορετικό βήμα έλικας. Όταν 

το p<1 υπάρχει αλληλεπικάλυψη των περιοχών που σαρώνονται, όταν το p =1 δεν 

υπάρχουν κενά μεταξύ των τομών, ενώ όταν το p>1 οι τομές έχουν κενά μεταξύ τους. 

 

 

4.9 Δείκτες Δόσης  
 

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

διασφάλιση ποιότητας, και η σύγκριση τομογράφων ή εξεταστικών πρωτοκόλλων, 

οριστηκαν οι δεικτες δόσης. Ουσιαστικά, οι δείκτες αυτοί εκτιμούν δόσεις 

ακτινοβολίας στην Υπολογιστική Τομογραφία υπό κάποιες συνθήκες [23-25].  

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

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

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

της τομής, διαιρεμένο με το εύρος της δέσμης σάρωσης (T):  

        




mm

mm

air dzzD
T

CTDI

50

50

)(
1

                                (4.2)

Εικόνα 4.17.  Βήμα έλικας (pitch). www.circ.ahajournals.org 

 

http://www.circ.ahajournals.org/
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               Εικόνα 4.18. Ο ορισμός του CTDI. 

 

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

Επίσης μετράται σε ειδικά ομοιώματα κατασκευασμένα από Polymethylmethacrylate 

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

CTDIC των ειδικών ομοιωμάτων μας δίδει τον σταθμισμένο δείκτη δόσης Weighted 

CTDI  (CTDIW), που ορίζεται ως εξής: 

                                   
CPW CTDICTDICTDI

3
1

3
2                      (4.3) 

Αν η μέτρηση γίνει με την λυχνία να εκτελεί σειρά περιστροφών αντί για μία 

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

Πολλαπλής Σάρωσης (Multiple Scan Average Dose-MSAD ) (Εικόνα 4.19) και CTDI 

Volume  (CTDIV) αντίστοιχα. Οι σχέσεις που συνδέουν τους δείκτες αυτούς μεταξύ 

τους, είναι οι παρακάτω [23]: 

                                              p

CTDI
CTDI W

V                                          (4.4)     

και                                                    
p

CTDI
MSAD F                                     (4.5)     

όπου p είναι το βήμα αξονικής ή ελικοειδούς της σάρωσης.  
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Προκειμένου σε μία εξέταση ΥΤ να ληφθεί υπόψη όχι μόνον η τοπική ένταση 

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

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

                                  
 άήCTDIDLP V  (Gy ∙cm)                  (4.6)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.19. MSAD. Πηγή: www.appliedradiology.com 

 

 

 

http://www.appliedradiology.com/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ   

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΕΣ  

 

 

5.1 Εισαγωγή 
 

Η Επεμβατική Ακτινολογία θεωρείται ως η «Απεικονιστικά καθοδηγούμενη 

Χειρουργική του Μέλλοντος». Τα τελευταία 20 χρόνια παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη 

και προσφέρει εναλλακτικές λύσεις σε ιατρικά προβλήματα τα οποία στις 

περισσότερες περιπτώσεις αντιμετωπίζονταν μέχρι σήμερα με ανοικτές χειρουργικές 

τεχνικές [1]. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, επιτρέπει μικρότερη παραμονή στο 

νοσοκομείο και συνήθως δεν απαιτεί γενική αναισθησία, ενώ ο κίνδυνος επιπλοκών, 

ο πόνος και ο χρόνος ανάρρωσης είναι μειωμένοι σε σύγκριση με τη συμβατική 

χειρουργική [1].  

 

 

Εικόνα 5.1.  Επεμβατική Ακτινολογία. Πηγή: www.homedialysis.ord 

 

http://www.homedialysis.ord/
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Για την εκτέλεση των επεμβατικών πράξεων η Επεμβατική Ακτινολογία 

βασίζεται στις γνωστές απεικονιστικές τεχνικές, όπως η Ακτινοσκόπηση (Ακτίνες-Χ), 

η Αγγειογραφία, η Υπερηχοτομογραφία (Υπέρηχοι) και η Υπολογιστική (Αξονική) 

Τομογραφία. Η επεμβατική ακτινολογία αποτελεί ένα συνδυασμό διάγνωσης και 

θεραπείας [2]. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί η θεραπευτική λύση με τους λιγότερους 

δυνατούς κινδύνους και επιπλοκές και με τη συντομότερη δυνατή μετεπεμβατική 

φάση ανάρρωσης (minimal invasive therapy) [1].  Στο κεφάλαιο αυτό θα 

αναπτυχθούν οι βασικές αρχές της ακτινοσκοπικής απεικόνισης με χρήση ακτίνων-Χ, 

οι τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και θέματα ακτινοπροστασίας κατά την διάρκεια 

ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενων επεμβατικών εξετάσεων. 

 

5.2   Βασικές Αρχές Ακτινοσκόπησης 
 

Ακτινοσκόπηση είναι η απεικόνιση του εσωτερικού του σώματος σε πραγματικό 

χρόνο. Πρόκειται για συνεχή ακτινογράφηση με προβολή και καταγραφή των 

εικόνων. Οι λαμβανόμενες εικόνες μπορούν να παρουσιάζουν την κίνηση των 

ανατομικών δομών, καθώς και τον εντοπισμό ανατομικών δομών που παρουσιάζουν 

διαγνωστικό ενδιαφέρον με στόχο την καλύτερη λήψη ακτινογραφιών. Η παραγωγή 

των ακτίνων-Χ γίνεται με ακτινογραφική λυχνία όπως και στην ακτινογράφηση. Σε 

απαιτητικά συστήματα όπως ο αγγειογράφος, η παραγωγή ακτίνων-Χ δεν είναι μόνο 

συνεχής αλλά και παλμική. Με την παλμική λειτουργία μειώνεται δόση που δέχεται ο 

ασθενής. Η ανίχνευση της ακτινοβολίας για τον σχηματισμό της εικόνας γίνεται από 

ενισχυτές εικόνας συνδεδεμένους με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης [2, 3]. 
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Το σύστημα ακτινοσκόπησης αποτελείται από τις εξής διαδοχικές μονάδες [2-5]: 

 Λυχνία ακτίνων Χ 

 Φίλτρα 

 Σύστημα κατευθυντήρων 

 Εξεταστική Τράπεζα  

 Αντιδιαχυτικό πλέγμα 

 Ενισχυτής εικόνας 

 Οπτικό σύστημα 

 Σύστημα παρατήρησης και καταγραφής 

Μία  λυχνία παραγωγής ακτίνων Χ (Εικόνα 5.2) αποτελείται από την κάθοδο,  

όπου παράγεται η δέσμη των ηλεκτρονίων, τον χώρο υψηλού κενού όπου 

επιταχύνονται τα ηλεκτρόνια, την άνοδο όπου παράγεται η δέσμη των ακτίνων Χ και 

το γυάλινο κέλυφος που περιβάλλει την λυχνία. Οι ακτίνες Χ παράγονται όταν τα 

ταχέα ηλεκτρόνια προσκρούουν στο στόχο (άνοδος) [3].  

 

Εικόνα 5.2.  Αριστερά: Λυχνία ακτίνων Χ. Δεξιά: Σχηματικά μια απλοποιημένη διάταξη 

ακτινολογικής λυχνίας. Πηγή: www.panacea.med.uoa.gr 

http://www.panacea.med.uoa.gr/
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Η παραγωγή των ακτίνων Χ (Εικόνα 5.2) γίνεται μέσω δύο διαφορετικών 

διαδικασιών, την ακτινοβολία πέδησης και τη χαρακτηριστική ακτινοβολία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.3. Τυπικό φάσμα ακτινοβολίας ακτίνων-Χ. Πηγή:[9]. 

 

Συγκεκριμένα, όταν ένα ηλεκτρόνιο της δέσμης αλληλεπιδρά με το ισχυρό 

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

υφίσταται απότομη μεταβολή, με αποτέλεσμα να χάνει ένα μέρος της αρχικής 

κινητικής ενέργειας του ηλεκτρονίου. Αυτή η ενέργεια εκπέμπεται ως ακτινοβολία Χ 

ή αλλιώς ακτινοβολία πέδησης [6, 7]. Το ενεργειακό φάσμα της ακτινοβολίας 

πέδησης είναι συνεχές (Εικόνα 5.3). Η παραγωγή ακτινοβολίας πέδησης αυξάνει με 

την διαφορά δυναμικού της λυχνίας και τον  ατομικό αριθμό του υλικού του στόχου  

[6, 7].     

Όταν ένα ηλεκτρόνιο προσκρούει στο στόχο μπορεί να αλληλεπιδράσει με 

ηλεκτρόνιο εσωτερικής στιβάδας ενός ατόμου του στόχου και να το «διώξει» εκτός 

ατόμου. Η κενή θέση συμπληρώνεται με ηλεκτρόνιο υψηλότερης στοιβάδας, με 

ταυτόχρονη εκπομπή φωτονίου. Τα εκπεμπόμενα φωτόνια αποτελούν τη 

χαρακτηριστική ακτινοβολία του υλικού του στόχου. Οι ενέργειές τους είναι ίσες με 
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την ενεργειακή διαφορά των στοιβάδων στις οποίες γίνεται η μετάβαση (Εικόνα 5.3). 

Επομένως, το υλικό του στόχου καθορίζει την θέση των χαρακτηριστικών κορυφών 

και την ένταση της παραγόμενης ακτινοβολίας  [6]. 

Στις σύγχρονες λυχνίες χρησιμοποιούνται  φίλτρα-ηθμοί (φύλλα αλουμινίου ή 

χαλκού, Εικόνα 5.4) που παρεμβάλλονται στην εκπεμπόμενη από τη λυχνία δέσμη. 

Τα φίλτρα αυτά μπορούν να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των φωτονίων 

χαμηλής ενέργειας (και μικρής διεισδυτικότητας), τα οποία δε συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση της ακτινοδιαγνωστικής εικόνας, και να αποφεύγεται η αύξηση της 

δόσης στον ασθενή  [8].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ενισχυτής εικόνας, που φαίνεται στην Εικόνα 5.5, αποτελεί τη μονάδα εκείνη που 

διαφοροποιεί τα ακτινοσκοπικά από τα ακτινογραφικά συστήματα και είναι η μονάδα 

που μετατρέπει τις ακτίνες Χ που διέρχονται από το σώμα του ασθενούς σε εικόνα 

πραγματικού χρόνου. Η έξοδος του ενισχυτή εικόνας είναι στην ουσία μια τυπική 

ακτινογραφία όμως 10 min ακτινοσκόπησης μπορούν να δώσουν περίπου 18000 

Εικόνα 5.4. Φίλτρα που παρεμβάλλονται στην εκπεμπόμενη δέσμη. Πηγή: www.slideshare.net 

 

http://www.slideshare.net/
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εικόνες, απαραίτητες για την αποτύπωση της κίνησης που είναι και το ζητούμενο 

στην ακτινοσκόπηση [3-5]. 

 Δύο είναι οι βασικές λειτουργίες του ενισχυτή εικόνας: η μετατροπή των 

ακτίνων Χ σε ορατά φωτόνια και η ενίσχυση του ορατού φωτός στην έξοδό του. Η 

δυνατότητα του ενισχυτή εικόνας να αυξάνει τη φωτεινότητα της αρχικής εικόνας, 

συνδράμει στη μείωση του χρόνου ακτινοσκόπησης και κατ’ επέκταση της δόσης του 

εξεταζόμενου.  

Συνήθεις τιμές της διαμέτρου οθόνης εισόδου του ενισχυτή εικόνας είναι 23, 

30, 35, 40 cm (Εικόνα 5.6). Οι Μεγάλες διάμετροι επιλέγονται στις εξετάσεις στις 

οποίες είναι μεγάλη η περιοχή απεικόνισης, όπως για εξετάσεις του γαστρεντερικού 

και του ουρογεννητικού συστήματος. Για καρδιολογικές εξετάσεις αρκεί διάμετρος 

23 cm [2, 5]. Οι περισσότεροι ενισχυτές εικόνας έχουν δυνατότητα μεγέθυνσης του 

πεδίου. Όσο αυξάνεται η μεγέθυνση, περιορίζεται το ενεργό εμβαδόν στην οθόνη 

εισόδου αλλά αυξάνεται η δόσης στον εξεταζόμενο [2]. 

 

 

Εικόνα 5.5.  Ενισχυτής Εικόνας. Πηγή: nefeli.lib.teicrete.gr 
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 Η αποτελεσματικότητα ανίχνευσης ποσοτήτων (Quantum Detection 

Efficiency, QDE) έχει ένα μέγιστο για ακτίνες Χ 60 kVp (75%) και είναι μικρότερη 

για ακτίνες Χ μικρότερης ή μεγαλύτερης ενέργειας [9].  

Νέες δυνατότητες προστέθηκαν στα συστήματα ακτινοσκόπησης όπως η 

παλμική ακτινοσκόπηση με ρυθμιζόμενο ρυθμό δημιουργίας εικόνας, που βελτιώνει 

τον λόγο της ποιότητας εικόνας προς δόση ακτινοβολίας που λαμβάνει ο 

εξεταζόμενος από τη διαδικασία. 

Επίσης, τα σύγχρονα συστήματα διαθέτουν αυτόματο σύστημα έκθεσης 

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

στην οθόνη για διαφορετικά πάχη ασθενή, μέσω αυτόματης μεταβολής των στοιχείων 

(kVp, mAs) της γεννήτριας. Αυτό επιτυγχάνεται με θαλάμους ιονισμού που 

βρίσκονται τοποθετημένοι μετά τον ασθενή [5].  

 

 

       Εικόνα 5.6.  Ενισχυτές εικόνας διαμέτρων 23 cm και 15 cm. Πηγή: www.upstate.edu 

 

http://www.upstate.edu/
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5.3 Ψηφιακά Ακτινοσκοπικά Συστήματα 
 

Η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι     

αυτό που ουσιαστικά διαχωρίζει την κλασική από την ψηφιακή ακτινοσκόπηση. Ο 

στόχος της ψηφιακής επεξεργασίας ακτινολογικών εικόνων, με τη βοήθεια 

μαθηματικών μεθόδων, είναι η διευκόλυνση και η επιτάχυνση της διάγνωσης καθώς 

και η μείωση της έκθεσης, τόσο στον εξεταζόμενο όσο και στον γιατρό.  

 

Η δομή ενός ψηφιακού συστήματος περιλαμβάνει ότι και ένα σύστημα 

κλασικής-αναλογικής ακτινοσκόπησης και ένα ψηφιακό τμήμα που περιλαμβάνει τον 

μετατροπέα του αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (analog to digital converter , ADC), 

τη μονάδα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας με τη μονάδα του κεντρικού υπολογιστή 

και τη μονάδα αποθήκευσης και τέλος τον μετατροπέα του ψηφιακού συστήματος σε 

αναλογικό (DAC) [9].  

Εικόνα 5.7. Ακτινοσκοπικό σύστημα με εξοπλισμένο με ενισχυτή εικόνας (αριστερά) και επίπεδο 

ψηφιακό ανιχνευτή (δεξιά). Πηγή: www.upstate.edu  

http://www.upstate.edu/
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Στα ψηφιακά ακτινοσκοπικά μηχανήματα ο επίπεδος ανιχνευτής (Flat Panel) 

αντικαθιστά τον ενισχυτή εικόνας και την οπτική διάταξη στα απεικονιστικά 

συστήματα και εγγράφει άμεσα τη σειρά των ακτινοσκοπικών εικόνων.  Ο νέος 

ανιχνευτής είναι ένα λεπτό τετράγωνο φύλλο με διατεταγμένους κρυσταλλοτριόδους 

(Thin Film Transistor arrays-TFT). Ο ανιχνευτής είναι δομημένος με εικονοστοιχεία 

(pixels) και κάθε pixel, μέσω φωτοδιόδου, μπορεί να μετατρέπει την προσπίπτουσα 

φωτεινή ενέργεια σε εξερχόμενο ηλεκτρονικό σήμα. Για να μετατραπεί όμως η 

ακτινοβολία Χ σε φωτεινή ακτινοβολία είναι απαραίτητη η παρουσία κάποιου 

σπινθηριστή όπως το ιωδιούχο καίσιο. Λόγω του γεγονότος ότι το μέγεθος των pixels 

που απαιτούνται για την ακτινογράφηση είναι μικρότερο από αυτά για 

ακτινοσκόπηση, τα νέα ψηφιακά συστήματα για να ανταπεξέλθουν και στους δύο 

ρόλους έχουν μικρά pixel για τη λήψη ακτινογραφιών, αλλά και τη δυνατότητα να 

ενώνουν 4 pixel σε ένα μεγαλύτερο για τη λειτουργία της ακτινοσκόπησης. Ο νέος 

επίπεδος ανιχνευτής είναι μικρότερος και ελαφρύτερος, με βελτιωμένη  

 

αποτελεσματικότητα στην ανίχνευση ποσοτήτων σε σχέση με τον ενισχυτή εικόνας 

των συμβατικών ακτινοσκοπικών συστημάτων [4, 10, 11].  

Εικόνα 5.8. Επίπεδος ανιχνευτής (Flat Panel Detector). Πηγή: www.cdc.gov 

 

http://www.cdc.gov/
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Τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων ακτινοσκόπησης 

έναντι της συμβατικής ακτινοσκόπησης περιλαμβάνουν [4, 11]: 

 την δυνατότητα καλύτερης ποιότητας εικόνας με την ίδια δόση ακτινοβολίας 

στον εξεταζόμενο. Η τεχνική του «παγώματος της τελευταίας εικόνας»(last 

image hold), η παλμική ακτινοσκόπηση με μεταβαλλόμενο ρυθμό 

ακτινογράφησης και η δυνατότητα επεξεργασίας της εικόνας μετά το πέρας της 

εξέτασης συμβάλλουν στη μείωση της δόσης στον ασθενή. 

 την αύξηση της ταχύτητας της εξέτασης και κατ’ επέκταση την αύξηση του 

αριθμού των εξεταζόμενων,  

 τη δυνατότητα επεξεργασίας της ψηφιακής εικόνας καθώς και ύστερης 

διάγνωσης της από ειδικούς γιατρούς. Η δυνατότητα αυτή αφενός συμβάλει στη 

μείωση της δόσης στον ασθενή, αφετέρου μέσω της επεξεργασίας της εικόνας 

και τη διαφοροποίησης της αντίθεσης (contrast) μπορούν να «αποκαλυφθούν» μη 

ορατές λεπτομέρειες που οδηγούν σε εγκυρότερη διάγνωση. 

 Τη δυνατότητα επανάκλησης προηγούμενων εικόνων ώστε ο επεμβατιστής 

ιατρός να συγκρίνει και να αποφασίσει 

 Εύκολη αρχειοθέτησή των εικόνων και μεταφοράς τους σε πολλά τερματικά, 

PACS. 

Παρόλα αυτά ο ηλεκτρονικός θόρυβος, η απώλεια δεδομένων και η χαμηλότερη 

διακριτική ικανότητα πρέπει να συμπεριληφθούν στα μειονεκτήματα των νέων 

ψηφιακών συστημάτων ακτινοσκόπησης. Για την βελτίωση της ποιότητας 

εικόνας των ψηφιακών συστημάτων παρέχεται η δυνατότητα κατά την 

επεξεργασία να βελτιωθεί το δυναμικό εύρος, η αντίθεση και η χωρική 

διακριτική ικανότητα (contract and spatial resolution enhancement), να μειωθεί η 
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αυξομείωση του θορύβου και η χρονική διακριτική ικανότητα και να αυξηθεί ο 

λόγος σήματος προς θόρυβο [5]. 

 

5.4 Ακτινοσκοπικά συστήματα στις ακτινοσκοπικά 

καθοδηγούμενες Επεμβατικές διαδικασίες 
 

Για κάθε είδους ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενη επεμβατική εφαρμογή, επιλέγεται 

διαφορετικό ακτινοσκοπικό μηχάνημα. Έτσι για τις διαδικασίες που αφορούν στη 

γαστρεντερική μονάδα συνήθως χρησιμοποιούνται συστήματα με ογκώδης 

εξεταστική τράπεζα που μπορεί να περιστρέφεται σε οριζόντιο και κατακόρυφο 

επίπεδο (Εικόνα 5.9) Ο ενισχυτής εικόνας μπορεί να βρίσκεται είτε πάνω είτε κάτω 

από την τράπεζα. Αμφότερα τα συστήματα του ενισχυτή εικόνας και της λυχνίας των 

ακτίνων Χ είναι καλυμμένα με ακτινοπροστατευτικά φύλλα. Η συσκευή spot film 

photo spot camera είναι διαθέσιμα.  

  

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.9. Ακτινοσκοπικό σύστημα που χρησιμοποιείται για εφαρμογές γαστρεντερικού συστήματος 

(αριστερά) και καρδιολογικές εφαρμογές (δεξιά). Πηγές: www.toshiba-medical.eu, www.shinadzu.eu.   

http://www.toshiba-medical.eu/
http://www.shinadzu.eu/
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Τα συστήματα της μονάδας περιφερικής Αγγειογραφίας χαρακτηρίζονται από 

ένα ευέλικτο, στην κίνησή του, κρεβάτι, το οποίο μπορεί να περιστραφεί και να 

μετακινηθεί έτσι ώστε στο ακτινοβολούμενο πεδίο να βρίσκεται συνεχώς η υπό 

μελέτη περιοχή ενδιαφέροντος. Ευέλικτη είναι και η κίνηση του συστήματος 

ενισχυτής-λυχνία, που μπορεί να περιστραφεί γύρω από τον εξεταζόμενο. Είναι 

προσαρμοσμένα σε ένα βραχίονα με σχήμα C (C-arm), που μπορεί να ακολουθήσει 

κυκλική τροχιά, όπως και να αλλάξει επίπεδο περιστροφής (για οπίσθιες, πρόσθιες, 

πλάγιες, λοξές προβολές). Μια συσκευή έγχυσης σκιαγραφικού είναι πάντα 

διαθέσιμη. 

Στην καρδιολογική μονάδα πραγματοποιούνται κυρίως καρδιακοί 

καθετηριασμοί, στεφανιογραφίες και αγγειοπλαστικές επεμβάσεις στεφανιαίων 

αρτηριών. Έχουν ακόμη πιο ευκίνητο σύστημα ενισχυτή-λυχνίας από το αντίστοιχο 

της περιφερικής αγγειογραφίας. Ο ενισχυτή εικόνας είναι συνήθως διαμέτρου μέχρι 

23 cm έναντι του συνήθους των 30 cm της περιφερικής αγγειογραφίας. Απαιτούν την 

ύπαρξη cine λειτουργίας. 

Πλέον είναι διαθέσιμα και τα συστήματα ακτινοσκόπησης δύο επιπέδων 

(Εικόνα 5.10). Τα μηχανήματα αυτά διαθέτουν ένα κρεβάτι, αλλά δύο ολοκληρωμένα 

συστήματα ενισχυτή-λυχνίας, καθένα των οποίων λειτουργεί σε κάθετο, ως προς το 

άλλο, επίπεδο. Έτσι καθιστούν δυνατή τη ταυτόχρονη εγγραφή της εμπροσθοπίσθιας 

και της πλάγιας προβολής π.χ. αμέσως μετά της έγχυση σκιαγραφικού. Δηλαδή 

μειώνεται ο χρόνος της εξέτασης και αλλά και η ποσότητα της σκιαγραφικής ουσίας 

που εγχέεται στον ασθενή, που συνήθως του προκαλεί δυσανεξία. Όταν το σύστημα 

λειτουργεί παλμικά, υπάρχει ειδικό ηλεκτρονικό κύκλωμα που συγχρονίζει τις δύο 
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γεννήτριες, ώστε η σκεδαζόμενη ακτινοβολία από τη μία, να μην απεικονίζεται στην 

οθόνη της άλλης. 

Τέλος οι μονάδες Εντατικής θεραπείας και τα χειρουργεία συνήθως εξοπλίζονται με 

κινητά μηχανήματα ακτινοσκόπησης C-arm, με ενισχυτή εικόνας συνήθως μικρής 

διαμέτρου [5]. 

 

5.5 Ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες επεμβατικές 

διαδικασίες και έκθεση στην ιοντίζουσα ακτινοβολία 
 

Η Επεμβατική Ακτινολογία θεωρείται ως η «Απεικονιστικά καθοδηγούμενη 

Χειρουργική του Μέλλοντος». Προσφέρει εναλλακτικές λύσεις σε ιατρικά 

προβλήματα τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις αντιμετωπίζονταν μέχρι σήμερα 

με ανοικτές χειρουργικές τεχνικές [1]. Παρόλα αυτά, οι μεγάλοι χρόνοι 

ακτινοσκόπησης, οι πολλαπλές λήψεις και η απαίτηση των επεμβατιστών ιατρών για 

τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας κατατάσσουν τις ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες 

επεμβατικές διαδικασίες στις ιατρικές πράξεις κατά τις οποίες μπορούν να 

παρουσιαστούν υψηλές δόσεις ακτινοβολίας  [12-17]. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

Εικόνα 5.10. Δύο επιπέδων ακτινοσκοπικό σύστημα Axiom Artis BC Gross. Πηγή: 

www.healthcare.siemens.co.uk  

http://www.healthcare.siemens.co.uk/
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ασθενείς και προσωπικό να εκτίθενται σε πολύ υψηλές δόσεις ακτινοβολίας, και σε 

πολλές περιπτώσεις σε δόσεις μεγαλύτερες και από αυτές που επιτυγχάνονται από 

εξετάσεις υπολογιστικής τομογραφίας [12-14]. Επεμβατικές διαδικασίες όπως 

στεφανιογραφίες, καθετηριασμός αρρυθμιογόνων εστιών  (cardiac catheter ablation), 

αγγειοπλαστικές (percutaneous transluminal angioplasty-PTA), παροχέτευση 

χοληφόρων αγγείων (percutaneous transhepatic biliary drainage-PTBD), επεμβάσεις 

τοποθέτησης stent και άλλες επιβαρύνουν ασθενείς και προσωπικό με υψηλές δόσεις 

ακτινοβολίας (Πίνακας 5.1) [12-14].  

 

Πίνακας 5.1. Τυπικοί χρόνοι ακτινοσκόπησης και τιμές DAP επεμβατικών διαδικασιών [18]. 

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΤΥΠΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 

(min) 

ΤΥΠΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ 

DAP (cGycm
2
) 

PTCA 40 20000 

PTA (λαγονίων-άκρων) 15 18000 

PTA (νεφρικές) 15 18000 

PTA (stent) 20 25000 

TIPS 45  45.000 

PTBD (παροχέτευση) 20 10000 

PTBD (stent) 20 10000 

Νευρο-εμβολισμός 70 35000 
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Τόσο για την προστασία των ασθενών όσο και για την προστασία του προσωπικού 

πρέπει να λαμβάνονται και να εφαρμόζονται τα απαραίτητα μέτρα ακτινοπροστασίας. 

Ο κίνδυνος από την ακτινοβολία κατά την διάρκεια των ακτινοσκοπικά 

καθοδηγούμενων επεμβατικών διαδικασιών θεωρείται από πολλούς μικρός συγκριτικά 

με το ιατρικό όφελος από την συγκεκριμένη πρακτική. Με βάση όμως την αρχή της 

ALARA (As Low As Reasonably Achievable), αναγνωρίζεται ότι δεν υπάρχει 

ασφαλής έκθεσης στην ακτινοβολία [2]. Η αρχή αυτή ορίζει την ελαχιστοποίηση της 

έκθεση στο δυνατά εφικτό ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εμφάνισης βλαβών 

λόγω της έκθεσης τόσο των ασθενών όσο και του προσωπικού στην ακτινοβολία.  Η 

αρχή αυτή μεταφράζεται στη πράξη στη χρήση απαραίτητου ακτινοπροστατευτικού 

εξοπλισμού, στη μείωση του χρόνου ακτινοσκόπησης στον δυνατά εφικτό, στην 

κατανόηση των ιατρών ότι η βέλτιστη ποιότητα εικόνας συνοδεύεται από υψηλή δόση 

στον εξεταζόμενο καθώς και στη σωστή και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων 

ακτινοσκόπησης.  Όταν μία από τις παραπάνω συνθήκες απουσιάζει μπορούν να 

εμφανιστούν καθορισμένα βιολογικά αποτελέσματα στους ασθενείς που εκτίθενται 

στην ακτινοβολία στα πλαίσια της απαραίτητης εξέτασης [12, 14-17]. Η ευρεία 

εφαρμογή των επεμβατικών τεχνικών οδήγησε στην έκδοση οδηγιών από 

συγκεκριμένους οργανισμούς προς τους επεμβατικούς ακτινολόγους, εφιστώντας τους 

την προσοχή στις μεγάλες δόσεις που είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε βλάβες των 

αντίστοιχων ιστών [12, 14]. Ειδικά για τα καθοριστικά αποτελέσματα, για τα οποία 

απαιτείται η υπέρβαση ενός κατωφλίου (threshold) για την εμφάνισή τους, ιδιαίτερο 

ρόλο παίζει η δόση δέρματος στα σημεία εισόδου της δέσμης των ακτίνων-Χ (Εικόνα 

5.11). Στον Πίνακα 5.2 αναφέρονται οι κυριότερες αντιδράσεις δέρματος σε σχέση με 
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επεμβατικούς ακτινολόγους, εφιστώντας τους την προσοχή στις μεγάλες δόσεις που 

την έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

Tα σύγχρονα ακτινοσκοπικά-αγγειογραφικά συστήματα διαθέτουν 

ενσωματωμένα συστήματα παρακουλούθησης της δόσης του ασθενούς. Ένα από 

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

οποίος αποτελείται από ένα επίπεδο θάλαμο ιονισμού και τη συσκευή ανάγνωσης, 

ενσωματωμένη στο σύστημα ώστε οι μετρήσεις του να αποδίδονται άμεσα από το 

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

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

ο θάλαμος με τις απαιτούμενες διορθώσεις για να μετατραπεί σε απορροφούμενη 

δόση. Τα πλεονεκτήματα των μετρήσεων που αποδίδουν οι μετρητές DAP είναι ότι 

αυτές είναι ανεξάρτητες της απόστασης λυχνίας και ασθενή και επιπλέον μπορούν να 

πραγματοποιούνται ταυτόχρονα (on-the-fly) κατά τη διάρκεια της επεμβατικής 

διαδικασίας για κάθε ακτινολογική προβολή. Η καταγραφή των τιμών DAP σε κάθε 

 

Εικόνα 5.11. Αγόρι 7 ετών: Έγκαυμα (Καθορισμένο αποτέλεσμα) από παρεμβολή του βραχίονα στο 

πεδίο ακτινοβόλησης κατά τη διάρκεια ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενης επέμβασης καθετηριασμού 

καρδιάς [19] 
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πράξη αποδεικνύεται χρήσιμη στην παρακολούθηση και στη βελτιστοποίηση των 

διαδικασιών από πλευράς ακτινοπροστασίας. Ένα άλλο μέγεθος που μπορεί να 

μετράται στα ακτινοσκοπικά συστήματα είναι η δόση εισόδου στον ασθενούς 

(Entrance Skin Dose), δηλαδή η τοπική εναπόθεση δόσης στο δέρμα, στην επιφάνεια 

εισόδου του ασθενούς που δίνει πληροφορίες για το αν έχει υπερβεί το κατώφλι της 

δόσης, πάνω από το οποίο θα εμφανιστεί κάποιο άμεσο αποτέλεσμα στο δέρμα. Στον 

Πίνακα 3.1 αναφέρονται μέσοι χρόνοι ακτινοσκόπησης και γινομένων δόσης-

εμβαδού DAP για τις πιο δημοφιλείς ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες επεμβατικές 

διαδικασίες  [18]. 

Συνοπτικά, η μεγιστοποίηση της απόστασης ανάμεσα στη λυχνία των ακτίνων 

Χ και τον ασθενή, κατά το κλινικά εφικτό, η ελαχιστοποίηση της απόστασης ανάμεσα 

στον ανιχνευτή και τον ασθενή, η ελαχιστοποίηση του χρόνου ακτινοσκόπηση καθώς 

και των ρυθμών DAP και ESD, η χρήση παλμικής ακτινοσκόπησης αντί για συνεχή 

καθώς και του συστήματος last image hold, αποφυγή των πλάγιων προβολών, της 

μεγέθυνσης (zoom) και της λειτουργίας cine, είναι μόνο μερικές από τις οδηγίες που 

πρέπει να ακολουθούνται κατά τις ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες πράξεις [2]. 
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Πίνακας 5.2. Τυπικές καθοριστικές αντιδράσεις δέρματος από ιοντίζουσες ακτινοβολίες [12]. 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 

ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

ΤΥΠΙΚΟ ΚΑΤΩΦΛΙ 

ΔΟΣΗΣ (Gy) 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

Πρώιμο παροδικό ερύθημα 2 Μερικές ώρες 

Προσωρινή απολέπιση 3 3 εβδομάδες 

Κύριο ερύθημα 6 10 ημέρες 

Μόνιμη απολέπιση 7 3 εβδομάδες 

Ξηρά απολέπιση 10 4 εβδομάδες 

Ίνωση 10 - 

Ατροφία δέρματος 11 > 14 εβδομ. 

Τηλεαγγειεκτασία 12 > 52 εβδομ. 

Υγρά απολέπιση 15 4 εβδομάδες 

Όψιμο ερύθημα 15 6-10 εβδομ 

Νέκρωση δέρματος 18 > 10 εβδομ. 

Δευτεροπαθής εξέλκωση 20 > 6 εβδομ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 

ΜΕΘΟΔΟΣ  MONTE CARLO 

 

 

6.1 Εισαγωγή 
 

Η μέθοδος Monte Carlo (MC) αποτελεί μια στοχαστική τεχνική που βασίζεται στην 

χρήση τυχαίων αριθμών για την προσομοίωση προβλημάτων. Πήρε το όνομα της από 

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

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

παιχνίδια [1]. Η μέθοδος MC χρησιμοποιείται ευρέως σε προβλήματα των οποίων η 

αναλυτική λύση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο να παρασταθεί με μια σειρά μαθηματικών 

εξισώσεων, αλλά και για την επιβεβαίωση των αναλυτικών λύσεων όταν αυτές είναι 

εφικτές. Η διαφορά των μεθόδων ΜC από τις αναλυτικές μεθόδους έγκειται στο ότι 

οι συμβατικές αριθμητικές μέθοδοι επιδιώκουν να προσεγγίσουν την εξέλιξη των 

φυσικών συστημάτων περιγράφοντας τα συστήματα με μαθηματικά μοντέλα και 

επιλύοντας μια σειρά από αλγεβρικές εξισώσεις, ενώ μια μέθοδος MC η λύση δίνεται 

μέσω κάποιας πυκνότητας πιθανότητας και το πρόβλημα αντιμετωπίζεται σαν τυχαία 

(στοχαστική) διαδικασία. Καμία εξίσωση δεν χρειάζεται να γραφτεί για να λυθεί ένα 

πρόβλημα μεταφοράς ΜC. 

Οι τεχνικές MC άρχισαν να χρησιμοποιούνται ευρέως τα τελευταία χρόνια. 

Συγκεκριμένα, στην Ιατρική Φυσική, υπήρξε λογαριθμική αύξηση των εφαρμογών 

MC τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Παρόλα αυτά η πρώτη εφαρμογή της μεθόδου 

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

κατά τη διάρκεια του 2
ου

 Παγκοσμίου Πολέμου [1, 2]. Η συστηματική ανάπτυξη της 
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μεθόδου όμως πραγματοποιήθηκε από τους Harris και Herman Kann το 1948. Την 

ίδια χρονιά οι Fermi, Metropolis και Ulam κάνοντας χρήση της μεθόδου MC 

κατάφεραν να βρουν προσεγγιστικές λύσεις για την εξίσωση Schrödinger. Μέχρι τη 

δεκαετία του ’70 παρά τη χρήση της μεθόδου σε πολλές εφαρμογές, η ΜC δεν 

κατάφερνε να ανταποκριθεί και να επιλύσει τα πολύπλοκα προβλήματα λόγω 

έλλειψης υπολογιστικής ισχύος. Όμως το εμπόδιο αυτό προσπελάστηκε με την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας και την είσοδο των νέων υπερ-υπολογιστών. Οι Η/Υ ήταν 

πλέον αρκετά ισχυροί για να πραγματοποιήσουν  την προσομοίωση πολύ μεγάλων 

φυσικών και μαθηματικών προβλημάτων. Τα αναλυτικά προβλήματα καθώς και η 

δειγματοληψία τυχαίων μεταβλητών από κατανομές πιθανότητας γνωστή ως πρότυπη 

δειγματοληψία [3].  

Σήμερα, οι μέθοδοι MC χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών [4, 

5]: χρηματοοικονομικές εφαρμογές, Αστροφυσική, Νανοτεχνολογία, επιστήμες 

περιβάλλοντος, σχεδίαση αντιδραστήρων, εξερεύνηση πηγών πετρελαίου και ρύθμιση 

της οδικής κυκλοφορίας [4, 5]. Ο σχηματισμός υλικών και χημικών ενώσεων καθώς 

και η πρόβλεψη της συμπεριφοράς νανοδομών, πολυμερών και πρωτεϊνικών δομών 

είναι επιπλέον τομείς που κάνουν χρήση της μεθόδου. Ο τρόπος εφαρμογής των 

μεθόδων MC, βέβαια, διαφέρει από πεδίο σε πεδίο. Σε κάθε περίπτωση όμως η χρήση 

τυχαίων αριθμών για την εξέταση του εκάστοτε προβλήματος θεωρείται  MC μέθοδος. 

Ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής της μεθόδου μπορούν να πραγματοποιηθούν πολλές 

προσομοιώσεις και το επιθυμητό αποτέλεσμα να προκύπτει από τον μέσο όρο του 

αριθμού των παρατηρήσεων. Επίσης, μπορεί να καθοριστεί το επιτρεπόμενο 

στατιστικό σφάλμα στο τελικό αποτέλεσμα καθώς και ο αριθμός των δοκιμών της 

μεθόδου που απαιτούνται για την επίτευξη του δοθέντος σφάλματος. 
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6.2 Περιγραφή της Μεθόδου Monte Carlo 
 

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

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

Σχήμα 6.1. Οι είσοδοι είναι ένας μεγάλος αριθμός τυχαίων αριθμών, η κατανομή 

πιθανότητας την οποία επιθυμούμε να εξετάσουμε, ενώ το αρχείο εισόδου 

περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προσομοιάζουν ακριβώς το πρόβλημά μας, σε 

γλώσσα που μπορεί να διαβάσει ο συγκεκριμένος κώδικας MC. Τέλος η έξοδος 

αποτελεί το αποτέλεσμα της τυχαίας δειγματοληψίας της προς εξέτασης κατανομής 

πιθανότητας . 

 

                             Σχήμα 6.1. Διάγραμμα ροής μιας διαδικασίας Monte Carlo. 

 

Μια εφαρμογή Μοnte Carlo περιλαμβάνουν τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: 

 Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας (PDF- probability distribution function): 

Το προς εξέταση φυσικό ή μαθηματικό σύστημα θα πρέπει απαραίτητα να 

περιγράφεται από μια ομάδα PDFs. 

Τυχαίοι 
Αριθμοί 

Κατανομή 
Πιθανότη

τας 

Αρχείο 
Εισόδου 

Αποτέλεσμα  
Δειγματοληψίας 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Περιγραφή μεθόδου 
Monte Carlo 

 

136  

 

 Γεννήτρια τυχαίων αριθμών: Η πηγή των τυχαίων αριθμών που κατανέμονται 

ομοιόμορφα στο διάστημα της μονάδας. 

 Κανόνας δειγματοληψίας: Η διαδικασία δειγματοληψίας από την 

συγκεκριμένη κατανομή πιθανότητας, που λαμβάνονει υπόψη την 

διαθεσιμότητα των τυχαίων αριθμών. 

 Σκοράρισμα (scoring ή tallying): Τα αποτελέσματα αθροιζονται σε μετρητές 

(tallies) των ποσοτήτων που επιθυμούμε να εκτιμήσουμε. 

 Αποτίμηση σφάλματος: Η εκτίμηση του στατιστικού σφάλματος 

(διακύμανση) ως συνάρτηση των δοκιμασιών. 

 Τεχνικές μείωσης σφαλμάτων: Στοχος τους αποτελεί η μείωση του 

υπολογιστικού χρόνου που δαπανάται. 

 Μέθοδοι παραλληλισμού και ανυσματικές μέθοδοι; Στόχος τους η επιτάχυνση 

των υπολογισμών σε εξελιγμένους υπολογιστές πολλαπλών φυσικών ή 

εικονικών επεξεργαστών. 

 

6.3 Περιγραφή Λειτουργίας Κώδικα Monte Carlo 
 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα βασικά μέρη ενός γενικού κώδικα MC καθώς 

και ο τρόπος λειτουργίας του από την παραγωγή των τυχαίων αριθμών ως τις τεχνικές 

μείωσης σφαλμάτων κι επιτάχυνσης των υπολογισμών. 
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6.3.1 Παραγωγή τυχαίων αριθμών  

 

Επειδή η αναπαραγωγή πραγματικά τυχαίων ακολουθιών σε Η/Υ είναι 

αδύνατη, οι γεννήτριες τυχαίων αριθμών που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς 

MC  παράγουν στην ουσία ψευδοτυχαίες ακολουθίες αριθμών. Ένας κύκλος για μια 

γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθμών είναι ο αριθμός των τυχαίων όρων που μπορούν να 

παραχθούν πριν η ακολουθία αρχίσει να αναπαράγεται. Για να αποφευχθεί η 

πιθανότητα επανάληψης μιας προσομοίωσης οι γεννήτριες πρέπει γενικά να έχουν 

μεγάλους κύκλους επανάληψης. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

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

σύγχρονοι κώδικες χρησιμοποιούν γεννήτριες με κύκλους επανάληψης μεγαλύτερους 

από 2
30

. 

6.3.2 Τεχνικές δειγματοληψίας 

 

 Οι πιο συχνές τεχνικές δειγματοληψίας είναι η μέθοδος της αντιστροφής 

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

Η μέθοδος της αντιστροφής μπορεί να περιγραφεί ως εξής: Έστω ότι 

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

πιθανότητας. Έστω ακόμη ότι η  f(x) είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη στο [0,1]. Αν u 

είναι μια τυχαία μεταβλητή με κανονική κατανομή στο διάστημα (0, 1) τότε 

μπορούμε να παράγουμε  την επιθυμητή κατανομή εφαρμόζοντας την αντίστροφη 

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

αντιστρέψιμη και εύκολο να υπολογιστεί. Μπορούν όμως να προκύψουν ουσιαστικά 

προβλήματα στην εύρεση και τον υπολογισμό της F
-1

. 
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Η μέθοδος της απόρριψης μπορεί να περιγραφεί ως εξής: Έστω μια τυχαία 

μεταβλητή y κατανεμημένη με πυκνότητα py(y) στο πεδίο από y1 ως y2. Έστω η 

μέγιστη τιμή (pmax) της πυκνότητας στο πεδίο αυτό όπως στο σχήμα. Τα βήματα που 

ακολουθούνται είναι τα εξής: 

 Επιλέγεται μια τυχαία τιμή y από το y1 ως y2 

 Υπολογίζεται η  py(y)  για αυτήν την τιμή y  

 Επιλέγεται ένας τυχαίος αριθμός x ομοιόμορφα κατανεμημένος στο πεδίο [0, 

pmax] 

 Εάν  py(y) <x απορρίπτεται ο αριθμός y, αλλιώς γίνεται η αποδοχή του. 

 Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται και επιλέγεται κάθε φορά η τυχαια 

μεταβλητή y που είναι κατανεμημένη σύμφωνα με πυκνότητα py(y). 

H μέθοδος της απόρριψης έχει το πλεονέκτημα ότι ο χρόνος υπολογισμού δεν 

αυξάνεται όσο μεγαλώνουν οι τιμές του x, δεν απαιτεί την αναστροφή των 

συναρτήσεων κατανομής και δουλεύει ακόμα κι αν η πυκνότητα p(x) δεν έχει 

κανονικοποιηθεί για να έχει ολοηλήρωμα 1[6]. Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι 

μπορεί να είναι αναποτελεσματική απαιτώντας πολλές επαναλήψεις πριν έχουμε μια 

αποδοχή. Μια επέκταση της μεθόδου αποδοχής – απόρριψης είναι ο αλγόριθμος 

Metropolis [6]. 

 

         

 

Σχήμα 6.2. Τυχαία μεταβλητή y κατανεμημένη με πυκνότητα py(y) στο πεδίο από y1 ως y2. pmax η 

μέγιστη τιμή της πυκνότητας στο πεδίο. Πηγή: Π.Μ.Σ Μαθηματικού, Αριθμητική Ανάλυση 
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6.3.3 Υπολογισμός Σφάλματος 

 

Η μέθοδος εκτίμησης του σφάλματος το οποίο προκαλείται από μια προσομοίωση  

ΜC μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά ως εξής: Έστω x η ποσότητα την οποία θέλουμε 

να υπολογίσουμε και ότι ο υπολογισμός γίνεται με Ν συνολικά βήματα (ιστορίες) σε 

n στατιστικά διαστήματα. Το κάθε διάστημα θα έχει τότε Ν/n ιστορίες το καθένα. Αν 

xi η ποσότητα που υπολογίζεται για καθένα από αυτά τα διαστήματα τότε η 

εκτιμωμένη διασπορά η οποία σχετίζεται με την κατανομή xi θα είναι: 
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H εκτιμώμενη διασπορά του 
_

x  θα είναι: 

                                                           
  
 

 
      

                                                  (6.2)
 

Εάν η κατανομή του x είναι κανονική και ο κώδικας εφαρμοστεί m φορές τότε θα 

ισχύει: 
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όπου jx
_

 είναι η τιμή του 
_

x  κατά τη j φορά που υλοποιείται ο κώδικας και Nj ο 

αντίστοιχος αριθμός ιστοριών κατά τη j φορά. Για τον συνολικό συνολικό αριθμό των 

ιστοριών που θα προσομοιωθούν ισχύει : 
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6.4  Εφαρμογή της μεθόδου Monte Carlo στην Ιατρική Φυσική 
 

Η μέθοδος Monte Carlo χρησιμοποιείται ευρέως τις δύο τελευταίες δεκαετίες 

στο πεδίο της Ιατρικής Φυσικής. Οι κύριοι τομείς όπου βρίσκει εφαρμογή η μέθοδος 

MC είναι η Ιατρική Απεικόνιση (SPECT, PET, CT, mammografy, radiography), οι 

μονάδες παραγωγής ακτινοβολίας (επιταχυντές φωτονίων και ηλεκτρονίων, λυχνίες 

ακτίνων Χ, Gammaknife, Cyberknife, λυχνίες παραγωγής πρωτονίων, ιόντων κ.α), η 

δοσιμετρία (σύγκριση και βελτίωση αλγορίθμων, υπολογισμός ενεργού και 

ισοδυνάμης δόσης, επαλήθευση εμπορικών εφαρμογών, ακτινοπροστασία, σχεδιασμός 

θεραπείας στην  Τηλεθεραπεία, Βραχυθεραπεία και θεραπεία βαρέων σωματίων), ο 

σχεδιασμός νέων μηχανημάτων (επιταχυντές χωρίς flattening filter, λυχνίες ακτίνων 

Χ, ανιχνευτές, laser πρωτονίων και ηλεκτρονίων). 

Δημοφιλείς κώδικες MC που βρίσκουν εφαρμογή στην Ιατρική Φυσική είναι οι: 

BEAM, EGSnrc, PENELOPE, GEANT, και MCNP.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ  

 

 

7.1 Εισαγωγή 
 

Τα κρυσταλικά υλικά που έχουν την ικανότητα να απορροφούν ενέργεια, να 

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

επανεκπέμπουν υπό μορφή οπτικής ακτινοβολίας, ανήκουν στην κατηγορία των 

υλικών θερμοφωταύγειας. Ο όρος φωταύγεια αναφέρεται σε φαινόμενα εκπομπής 

οπτικής ακτινοβολίας από ένα υλικό, όταν η εκπομπή, δεν οφείλεται στην θέρμανσή 

τους μέχρι σημείου πυρακτώσεως [1]. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναπτυχθεί το 

φαινόμενο της θερμοφωταύγειας και η εφαρμογή του στη δοσιμετρία των 

ιοντιζουσών ακτινοβολιών. 

 

7.2 Φαινόμενα φωταύγειας 
 

Τα φωταυγάζοντα ή φωτογενή υλικά χαρακτηρίζονται από την ικανότητα να 

απορροφούν ένα συγκεκριμένο τύπο ενέργειας, ν’ αποθηκεύουν μέρος αυτής για 

κάποιο χρονικό διάστημα, και στην συνέχεια να το επανεκπέμπουν σε μορφή οπτικής 

ακτινοβολίας. Τα φαινόμενα φωταύγειας μπορούν να περιγραφούν ως φθορισμός ή 

ως φωσφορισμός, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ 

απορρόφησης της ενέργειας και επανεκπομπής της στην περιοχή του ορατού 

φάσματος. Όταν ένα δέσμιο ηλεκτρόνιο ενός ατόμου απορροφήσει ενέργεια τότε 

μεταβαίνει από τη θεμελιώδη ενεργειακή κατάσταση Θ σε μια υψηλότερη ενεργειακά 
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κατάσταση, την διεγερμένη ενεργειακή κατάσταση Δ (Σχήμα 7.1). Κατά τον 

φθορισμό, το ηλεκτρόνιο επιστρέφει άμεσα (t<10nsec) στην θεμελιώδη κατάσταση, 

είτε απευθείας είτε μέσω επιτρεπτής ενδιάμεσης κατάστασης Ε με ταυτόχρονη 

εκπομπή οπτικής ακτινοβολίας.  [1]. 

 

 

 

 

 

 

                                                    Σχήμα 7.1.  Φαινόμενο Φθορισμού. 

 

Κάποιες φορές όμως δύναται να υπάρχει μια ενεργειακή περιοχή μεταξύ των δύο 

σταθμών που απαγορεύει την απευθείας μετάβαση από την Δ στη Θ κατάσταση. Η 

ύπαρξη αυτής της μετασταθούς ενεργειακής κατάστασης Μ εγκλωβίζει τα 

ηλεκτρόνια σε αυτή (Σχήμα 7.2), με αποτέλεσμα στην καθυστέρηση εκπομπής της 

οπτικής ακτινοβολίας (σε αρκετές περιπτώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα). Για να 

μπορέσουν τα ηλεκτρόνια να ελευθερωθούν από αυτή τη μετασταθή στάθμη και να 

μεταβουν στην Θ χρειάζονται μια προσφορά ενέργειας υπο τη μορφή είτε οπτικής 

ακτινοβολίας είτε θερμότητας (Θερμοφωταύγεια). Η διαδκασία αυτή ονομάζεται 

φωσφορισμός [1]. Η αύξηση της θερμοκρασία του φωταυγάζοντος υλικού αυξάνει 

την πιθανότητα διαφυγής του από την Μ στάθμη με ταυτόχρονη επιτάχυνση του 

φαινομένου του φωσφορισμού. Συγκεκριμένα για να χαρακτηρίσουμε ένα φαινόμενο 

ως φωσφορισμό πρέπει η εκπομπή της οπτικής ακτινοβολίας να καθυστερεί για 

χρόνους μεγαλύτερους των 100 msec. Αν ο χρόνος αποδιέγερσης είναι μεταξύ 10ns 

και 100ms, τότε η διάκριση είναι δύσκολη και το φαινόμενο χαρακτηρίζεται ως 

Δ 

Ε 

Θ 
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φθορισμός ή ως φωσφορισμός, ανάλογα με την επίδραση της αύξησης της 

θερμοκρασίας. Στον φθορισμό, η αύξηση της  θερμοκρασίας δε θα επιφέρει καμία 

μεταβολή, ενώ, αντίθετα στο φωσφορισμό η αύξηση της  θερμοκρασίας θα επιταχύνει 

τη διαδικασία του. 

Σχήμα 7.2. Φαινόμενο Φωσφορισμού. Όταν η προσφορά ενέργειας για τη δυαφυγή του ηλεκτρονίου 

από τη Μ γίνεται μέσω θερμότητας το φαινόμενο ονομάζεται θερμοφωταύγεια. 

 

 

 Το φαινόμενο της θερμοφωταύγειας συμβαίνει στα υλικά, που στο 

κρυσταλλικό τους πλέγμα παρουσιάζονται κάποιες ατέλειες στην κρυσταλλική τους 

δομή. Κάθε πραγματικός κρύσταλλος έχει πλεγματικές ατέλειες διαφόρων ειδών οι 

οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στο φαινόμενο της θερμοφωταύγειας (Εικόνα 7.1). 

Όσον αφορά τους πραγματικούς κρυστάλλους, οι πλεγματικές ατέλειες που 

παρουσιάζουν διακρίνονται στις ενδογενείς ή θερμικές ατέλειες που οφείλονται στις 

θερμικές ταλαντώσεις των ιόντων και στις εξωγενείς ατέλειες οι οποίες 

δημιουργούνται με την υποκατάσταση κάποιου ιόντος από ιόν άλλου στοιχείου. 
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Οι ενδογενείς ατέλειες εξαρτώνται έντονα από τη θερμοκρασία του 

κρυσταλλικού πλέγματος και προκαλούνται είτε με την παρουσία ενός ιόντος στην 

ενδιάμεση περιοχή του πλέγματος είτε με την αντικατάσταση ενός ιόντος με ένα άλλο 

ιόν κάποιας πρόσμιξης είτε με την απουσία κάποιου ιόντος αλκαλίου ή αλογόνου από 

το κρυσταλλικό πλέγμα. 

Οι ενεργειακές καταστάσεις των δεσμευμένων ηλεκτρονίων περιλαμβάνονται 

στη ζώνη σθένους. Ανάμεσα στη ζώνη σθένους και αγωγιμότητας υπάρχει το 

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

απαγορευμένη. Στη ζώνη αγωγιμότητας τα ηλεκτρόνια κάθε ενεργειακής κατάστασης 

είναι ελεύθερα να κινούνται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση εντός του κρυσταλλικού 

πλέγματος. Τα ηλεκτρόνια της ζώνης σθένους δε μπορούν να προσπεράσουν το 

ενεργειακό χάσμα και να φτάσουν στη ζώνη αγωγιμότητας, χωρίς κάποια προσφορά 

ενέργειας. Ένα ηλεκτρόνιο στη ζώνη αγωγιμότητας ισοδυναμεί με ένα θετικό ιόν στο 

Εικόνα 7.1. Κρυσταλλικό πλέγμα (αριστερά) και πραγματικό πλέγμα (δεξιά) με ατέλειες και 

προσμίξεις. 
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κρυσταλλικό πλέγμα που αντιστοιχεί σε θετική οπή [1]. Σε ένα πραγματικό 

κρύσταλλο, με ατέλειες στην κρυσταλλική του διάταξη, το κενό που αφήνει η 

έλλειψη ενός αρνητικού ιόντος μετατρέπεται αυτομάτως σε μια περιοχή περίσσειας 

θετικού φορτίου που δημιουργεί με τη σειρά του ένα δυναμικό παγίδευσης των 

ελευθέρων ηλεκτρονίων. Αντίστοιχα, μια περιοχή με πλεόνασμα αρνητικού φορτίου, 

αποτελεί δυναμικό παγίδευσης για τις θετικές οπές [1]. 

 

7.3 Θερμοφωταύγεια λόγω ιοντίζουσας ακτινοβολίας 
 

Όταν ένα θερμοφωταυγάζον υλικό εκτίθεται σε ιοντίζουσα ακτινοβολία 

ακολουθεί τρία διαφορετικά στάδια: 

1. Το υλικό με την έκθεση στου στην ακτινοβολία ιονίζεται και τα ηλεκτρόνια 

δεσμεύονται σε μια μετασταθή στάθμη. 

2. Με τη θέρμανση του υλικού (προσφορά ενέργειας) τα ηλεκτρόνια μπορούν και 

διαφεύγουν από την απαγορευμένη κατάσταση. 

3. Τα ηλεκτρόνια επιστρέφουν στην θεμελειώση στάθμη, επανασυνδέονται στις 

θετικές οπές με ταυτόχρονη εκπομπή οπτικού φωτονίου. 

Το θερμοφωταυγάζον υλικό εκτίθεται σε ιοντίζουσα ακτινοβολία με αποτέλεσμα να 

ιονίζεται. Έτσι, δημιουργούνται ελεύθερα ηλεκτρόνια, τα οποία μεταφέρονται στην 

ουσία από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας, και θετικές οπές. Τα ελεύθερα 

ηλεκτρόνια μπορούν να ταξιδέψουν οπουδήποτε στο κρυσταλλικό πλέγμα. Αν, όμως, 

λόγω προσμίξεων ή ατελειών του πλέγματος, υπάρχουν ενεργειακές καταστάσεις 

όπως η Ε (Σχήμα 7.3) τότε ενδέχεται να παγιδευτούν εκεί.  Από την άλλη μεριά οι 
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οπές στη ζώνη σθένους δρουν και αυτές σαν φορείς φορτίου και μπορούν και αυτές 

να μετακινούνται μέσω της ζώνης σθένους να ταξιδεύουν οπουδήποτε εντός του 

κρυσταλλικού πλέγματος και να παγιδευτούν εάν υπάρξουν ενεργειακές καταστάσεις 

όπως η Η. Τα παγιδευμένα ηλεκτρόνια παραμένουν παγιδευμένα όσο δεν υπάρχει 

προσφορά ενέργειας ικανής ώστε να μπορέσουν να διαφύγουν. Αν το υλικό 

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

τη ζώνη αγωγιμότητας. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια που διαφεύγουν μπορούν να 

επανασυνδεθούν με τις θετικές οπές, στα κέντρα φωταύγειας L, και το πλεόνασμα 

ενέργειας να αποδοθεί υπό μορφή οπτικής ακτινοβολίας. Αυτή η διαδικασία συνιστά 

τη διαδικασία εκπομπής θερμοφωταύγειας. Παρόλα αυτά μπορούν να συμβούν και 

άλλου τύπου επανασυνδέσεις ανάμεσα στο ηλεκτρόνιο και την οπή όπως 

καθυστερημένη επανασύνδεση αλλά με επακόλουθη θερμική υποβάθμιση της 

ενέργειας, χωρίς εκπομπή οπτικής ακτινοβολίας ή φθορισμός προκαλούμενος από την 

άμεση  επανασύνδεση οπής-ηλεκτρονίου στα κέντρα Φωταύγειας L [1]. 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός διαφυγής των ηλεκτρονίων από τις 

μετασταθείς στάθμες προς τη ζώνη αγωγιμότητας, τόσο μεγαλύτερος θα είναι κ ο 

ρυθμός επανασύνδεσης των ελευθέρων ηλεκτρονίων και κατ’ επέκαση ο ρυθμός 

εκπομπής των οπτικών φωτονίων. Από τον τελευταίο εξαρτάται και η ένταση της 

οπτικής ακτινοβολίας Ι θερμοφωταύγειας (glow intensity) [1]. 
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Η γραφική παράσταση της Ι σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία ονομάζεται 

καμπύλη λαμπρότητας (Εικόνα 7.2). Η καμπύλη λαμπρότητας αυξάνει εκθετικά λόγω 

της έντονης απελευθέρωσης των ηλεκτρονίων από τις μετασταθείς στάθμες με την 

αύξηση της θερμοκρασίας, μέχρι ενός μέγιστου σημείου. Μετά από αυτό το μέγιστο η 

καμπύλη φθίνει ως το μηδέν αφού τα αποθέματα των δεσμευμένων ηλεκτρονίων 

εξαντλούνται. Το εμβαδόν που περικλείεται κάτω από την καμπύλη είναι ευθέως 

ανάλογο του αριθμού των ηλεκτρονίων που ελευθερώθηκαν αποδίδοντας οπτικά 

φωτόνια και χρησιμεύει ως μέσο μέτρησης της έκθεσης του υλικού στην ιοντίζουσα 

ακτινοβολία. Έτσι, μέσω της καμπύλης λαμπρότητας υπολογίζεται η δόση της 

ακτινοβολίας που έλαβε το εκτιθέμενο σε αυτή υλικό. Το σήμα της καμπύλης 

λαμπρότητας ανά μονάδα απορροφούμενης δόσεως, είναι σημαντικό χαρακτηριστικό 

κάθε θερμοφωταυγάζοντος υλικού, και καθορίζει την ευαισθησία του. Όσο 

μεγαλύτερη η ευαισθησία, τόσο καλύτερη η εκτίμηση για τη συνολική δόση. 

 

Ζώνη Αγωγιμότητας 

Ζώνη Σθένους 

  e 

E 

L

  1 

Η 
Φθορισμός 

(<10 ns) 

Θερμοφωταύγεια  

(>100 ms) 
θερμική υποβάθμιση της 

ενέργειας, χωρίς εκπομπή 

οπτικής ακτινοβολίας 

Σχήμα 7.3.  Φαινόμενο θερμοφωταύγειας και πιθανές μεταπτώσεις 
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Εικόνα 7.2. Η ένταση της οπτικής ακτινοβολίας θερμοφωταύγειας συναρτήσει της θερμοκρασίας 

 

Ανάλογα με το ύψος της ενεργειακής στάθμης στην οποία δεσμεύονται τα 

ηλεκτρόνια χρειάζονται και την απαιτούμενη προσφορά ενέργειας για να 

ελευθερωθούν. Αν η ενδιάμεση ενεργειακή στάθμη είναι χαμηλά ενδέχεται να 

αποκτήσουν την απαιτούμενη ενέργεια διαφυγής ακόμη και στη συνήθη θερμοκρασία 

περιβάλλοντος. Έτσι, όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παρέλθει από τη στιγμή της 

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

 

7.4 Υλικά θερμοφωταύγειας 
 

Τα θερμοφωταυγάζοντα υλικά διατίθενται σε πολλές μορφές  όπως δοσίμετρα 

σκόνης, μεμονωμένων κρυστάλλων, ταινίας και μικροράβδων. Κάθε τέτοιο υλικό 

πρέπει να διαθέτει υψηλή ακρίβεια, μικρή εξασθένηση σήματος και να μην χρειάζεται  
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πολύπλοκη διαδικασία αννόπτισης (annealing process). Επίσης πρέπει να έχει επίπεδη 

απόκριση ενέργειας σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος ενεργειών. Ευρέςως 

χρησιμοποιούμενα υλικά στην θερμοφωταύγεια είναι το φθοριούχο λίθιο LiF, το 

θειικό ασβέστιο CaSO4, το φθοριούχο ασβέστιο CaF2, το οξείδιο του βηρυλλίου BeO 

και το βορικό λίθιο Li2B4O7, κάθε ένα εμπλουτισμένο με διαφόρων ειδών προσμίξεις 

[1].  Στον Πίνακα 7.1  παραθέτονται τα κυριότερα θερμοφωταυγάζοντα υλικά και οι  

ιδιότητές τους. 

 

Υλικό LiF Li2B4O7 CaF2:Na CaF2:Mn CaSO4:Mn CaSO4:Tm BeO 

Πυκνότητα 

(gr/cm3) 

2.64 2.3 3.18 3.18 2.61 2.61 3.01 

Ζeff 

8.2 7.4 16.3 16.3 15.3 15.3 7.1 

Κύρια 

κορυφή (oC) 

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

Εξασθ. 

κορυφής (%) 

5% 

1 έτος 

10%  

3 μήνες 

3% 

9 μήνες 

15% 

3 εβδομ. 

35% 

24 ώρες 

6% 

6 μήνες 

5% 

5 μήνες 

Εύρος δόσης 

(Gy) 

10-5-

103 
10-4-104 <10-2 10-5-103 10-7-102 10-7-102 10-4-103 

λ εκπομπής 

(nm) 

400 600 380 500 500 452 330 

Moρφές 
όλες πλακίδια  κρύσταλλοι πλακίδια σκόνη κρύσταλλοι κεραμικό 

Πίνακας 7.1. Ιδιότητες θερμοφωταυγαζόντων υλικών [1] 

Εικόνα 7.3. Κρύσταλλοι TLD-200  
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7.5 Βαθμονόμηση κρυστάλλων θερμοφωταύγειας  
 

Η βαθμονόμηση των θερμοφωταυγαζόντων υλικών (thermoluminescence materials) 

είναι απαραίτητη πριν από κάθε χρήση τους. Στην δοσιμετρία για τα υλικά αυτά έχει 

επικρατήσει ο όρος Thermoluminescence dosimeter (TLD. Τα υλικά TLD εμφανίζουν 

γραμμική ή υπεργραμμική απόκριση στο σήμα εκπομπής τους [1]. Η γραμμική 

απόκριση εμφανίζεται σε σχετικά χαμηλές απορροφούμενες δόσεις ακτινοβολίας. Η 

υπεργραμμική απόκριση εμφανίζεται μετά τη περιοχή γραμμικής απόκρισης όπου 

επέρχεται κορεσμός (saturation) και κάθετη πτώση (Εικόνα 7.4).  

 

                               Εικόνα 7.4.  Ενεργειακή Απόκριση Δοσιμέτρων Θερμοφωταύγειας. [2] 

 

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

έχει λάβει το υλικό δίνεται από τη Εξίσωση 7.1: 
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                                  (7.1) 

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

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

κρυστάλλων TLD, και του αέρα. 

Το γινόμενο F, 

air

en

TLD

en

e

W
F





































, είναι ο παράγοντας μετατροπής Roentgen σε 

Gray. Το F εξαρτάται από την ενέργεια ενώ το γινόμενο του επί την Έκθεση X 

(Roentgen) αποδίδει την απορροφούμενη δόση σε Gy. 

                                 XFD ETLD                                                (7.2) 

Η Έκθεση Χ της δέσμης που ακτινοβολήθηκαν τα TLD’s μετράται με ένα 

θάλαμο ιονισμού. Η ένδειξή του θαλάμου πολλαπλασιάζεται με τον παράγοντα F, κι 

έτσι η Έκθεση Χ μετατρέπεται σε δόση. Για να μετατραπεί η δόση αυτή σε  

απορροφούμενη δόση του ιστού ο παράγοντας F και για συγκεκριμένη μέση ενέργεια 

Ε θα έχει τη μορφή: 

(Gy/R) 

air

en

water

en

E
e

W
F

Water





































                           (7.3) 

Το FΕwater είναι η τιμή του παράγοντα F στο νερό (water) και για μέση ενέργεια 

δέσμης Ε. Ο συντελεστής βαθμονόμησης κάθε TLD προκύπτει ως το πηλίκο της 

δόσης  D (Gy) δια το σήμα ανάγνωσης του TLD (TLD signal σε nC) συντελεστή 

κάθε, και περγράφεται από τη σχέση:ως εξής: 
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nC

mGy

TL

D

signal

ηςΒαθμονόμησςΣυντελεστή                         (7.4) 

Όταν τα δοσίμετρα βαθμονομούνται για χρήση στην επιφάνεια του σώματος πρέπει 

να ληφθεί υπόψη και ένας άλλος παράγοντας, η οπισθοσκέδαση (backscatter factor). 

 

7.6 Ανάγνωση κρυστάλλων θερμοφωταύγειας 
 

Για την ανάγνωση των κρυστάλλων θερμοφωταύγειας  είναι απαραίτητη 

κατάλληλη συσκευή (TLD reader) (Εικόνα 7.5). Το πρώτο τμήμα της συσκευής δίνει 

θερμότητα στον κρύσταλλο ώστε να αποδεσμευθούν τα ελεύθερα ηλεκτρόνια από τις 

ενδιάμεσες στάθμες. Η θερμότητα αυτή μπορεί να παραχθεί με διάφορες τεχνικές 

όπως η ωμική θέρμανση (μέσω μιας ωμικής αντίστασης), η θέρμανση με αέριο 

Άζωτο (μόνο για δοσίμετρα στερεάς μορφής), η θέρμανση με υπέρυθρη ακτινοβολία 

(μέσω στοιχείου που εκπέμπει στο υπέρυθρο), η θέρμανση με ραδιοσυχνότητες (μέσω 

επαγωγικού θερμαντικού πηνίου ραδιοσυχνοτήτων). Το δεύτερο τμήμα της συσκευής 

ανάγνωσης ανιχνεύει και συλλέγει την ακτινοβολία θερμοφωταύγειας και στη 

συνέχεια τη μετατρέπει σε ηλεκτρικό σήμα μέσω διάταξης φωτοπολλαπλασιαστών 

(photomultipliers). Τα περισσότερα υλικά TLD που χρησιμοποιούνται σε συστήματα 

δοσιμετρίας εκπέμπουν φως κοντά στα 400 nm. Επιπλέον, υπάρχουν φίλτρα μείωσης 

της ανεπιθύμητης ακτινοβολίας (π.χ. της υπέρυθρης από τη θέρμανση του TLD) όπως 

διέλευσης υψηλών συχνοτήτων (High Pass Filter) ή διέλευσης ζώνης χαμηλών 

συχνοτήτων (Band Pass Filter). Η λειτουργία της φωτοκαθόδου είναι ευαίσθητη στο 

φυσικό φως και πρέπει να γίνεται υπό συνθήκες απόλυτου σκότους. Κάποια 

ηλεκτρόνια παρόλα αυτά εξέρχονται και δημιουργούν ρεύμα σκότους (dark current). 
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Το σύστημα σύστημα καταγραφής της συσκευής ανάγνωσης TLD αποτελεί 

ένας Η/Υ.  

 

 

Εικόνα 7.5. Συσκευή ανάγνωσης δοσιμέτρων θερμοφωτάυγειας και ηλεκτρονικός υπολογιστής για την 

καταγρραφή των σημάτων των δοσιμέτρων [Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, ΠΑΓΝΗ] 

 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Βιβλιογραφία 

 

155  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

1. Cameron JR, Suntharalingam N, Kenney GK. Thermoluminescent Dosimetry, 

University of Wisconsin Press, Madison, WI, 1968. 

2. Theodorou K. A survey of radiation dose to patients and medical staff during 

different diagnostic procedures using TLD dosimetry.  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Εισαγωγή 

 

156  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ:  Η  ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚΚΕΝΤΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΚΥΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗ 

ΔΟΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ 

 

 

8.1 Εισαγωγή 
 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια εντυπωσιακή αύξηση  των 

εξετάσεων Υπολογιστικής Τομογραφίας [1-4]. Η αξιοσημείωτη μείωση του χρόνου 

λήψης των δεδομένων και η ισοτροπική διακριτική ικανότητα που επετεύχθη στους 

νέας τεχνολογίας Υ.Τ οδήγησαν στην διεύρυνση των κλινικών εφαρμογών τους [5-

10].  

Οι εξετάσεις ΥΤ δε θα μπορούσαν να μην παρεισφρήσουν και στην απεικόνιση 

εγκύων ασθενών. Η Υπολογιστική Τομογραφία πλέον αποτελεί ένα αναντικατάστατο 

εργαλείο στη διάγνωση σοβαρού κοιλιακού τραύματος στις εγκύους ασθενείς. 

Χρησιμοποιείται επίσης ευρέως στις περιπτώσεις οξέως κοιλιακού άλγους με υποψία 

σκωληκοειδίτιδας, παγκρεατίτιδας και απόφραξης εντέρου, ειδικότερα όταν άλλες 

απεικονιστικές τεχνικές που δεν κάνουν χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας, όπως ο 

μαγνητικός συντονισμός ή υπέρηχοι,  δε μπορούν να προσφέρουν αποτέλεσμα ίσης 

διαγνωστικής αξίας [11-15].  

Η εκτίμηση της δόσης ακτινοβολίας που λαμβάνει το έμβρυο είναι ουσιώδης 

για τον καθορισμό του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου στο έμβρυο και την σωστή 

ενημέρωση της μέλλουσας μητέρας [15,16]. Αρκετές είναι οι δημοσιευμένες μελέτες 
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που εστιάζουν στη δόση ακτινοβολίας που λαμβάνει το έμβρυο από εξετάσεις ΥΤ 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης [17–23].  

Για την έγκυο ασθενή που χρειάζεται να υποβληθεί σε μια εξέταση ΥΤ το πιο 

σημαντικό στοιχείο, όμως, είναι η βελτιστοποίηση της εξέτασης ώστε η δόση στο 

έμβρυο να είναι τόσο χαμηλή όσο αυτό είναι δυνατά εφικτό. Για τη βελτιστοποίηση 

της δόσης που λαμβάνει ο ασθενής που χρειάζεται να υποβληθεί σε μια εξέταση ΥΤ, 

έχουν αναπτυχθεί σημαντικά εργαλεία και τεχνικές μείωσης της δόσης. Ένα από αυτά 

είναι και τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου έκθεσης (Automatic Exposure Control 

systems-AEC) [24–29]. Κάθε νέος ΥΤ είναι εξοπλισμένος με ένα σύστημα AEC. Τα 

συστήματα αυτά μπορούν να προσαρμόζουν το ρεύμα της λυχνίας τόσο 

περιστροφικά, κατά τον x και y άξονα (x,y-axis modulation) όσο και κατά τον 

διαμήκη άξονα του ασθενούς -z άξονα (z-axis)- σύμφωνα με τα σωματομετρικά 

χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς. Δημοσιευμένες μελέτες έχουν αποδείξει την 

αποτελεσματικότητα της χρήσης των συστημάτων AEC στη μείωση της δόσης του 

ασθενή [30, 31]. Σημαντική μείωση της δόσης έχει καταγραφεί τόσο για ενηλίκους 

όσο και για παιδιατρικούς ασθενείς [30]. Η χρήση αυτών των τεχνικών θα μπορούσε 

δυνητικά να είναι αποδοτική και στη μείωση της δόσης ακτινοβολίας που λαμβάνει 

το έμβρυο από εξετάσεις ΥΤ στις οποίες υποβάλλεται η μητέρα. Παρόλα αυτά η 

βιβλιογραφική έρευνα ανέδειξε σημαντικά κενά όσον αφορά την μελέτη της 

επίδρασης της χρήσης των συστημάτων AEC  τόσο στη δόση ακτινοβολίας εμβρύου 

από εξετάσεις ΥΤ της μητέρας όσο και στην ποιότητα της εικόνας. Παλαιότερα 

βιβλιογραφικά στοιχεία έχουν δείξει ότι η  αποδοτικότητα των συστημάτων AEC 

απαιτεί την ακριβή τοποθέτηση και ευθυγράμμιση των ασθενών στο ισόκεντρο 

(gantry’s isocenter) [32–34]. Επιπλέον, κάποιες παλαιότερες μελέτες αναφέρουν ότι η 

μη ακριβής τοποθέτηση των ασθενών στο ισόκεντρο του υπολογιστικού τομογράφου 
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επηρεάζει την κατανομή της δόσης των ακτινοευαίσθητων οργάνων του ανθρωπίνου 

σώματος [35–37]. Συγκεκριμένα, οι Li et al αναφέρουν ότι το 97 % των ασθενών που 

υποβλήθηκαν σε εξετάσεις ΥΤ δεν ήταν σωστά ευθυγραμμισμένοι στο ισόκεντρο του 

υπολογιστικού τομογράφου [38]. Τα στοιχεία αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το 

ποσοστό της έκκεντρης τοποθέτησης αναμένεται να είναι μεγαλύτερο στις 

περιπτώσεις των εγκύων ασθενών αφού  λόγω του αυξημένου μεγέθους και του 

κυκλικού σχήματος της κοιλιάς της μητέρας η ακριβής τοποθέτηση είναι 

δυσκολότερη.  

Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο η έκκεντρη τοποθέτηση εγκύων 

ασθενών κατά τη διάρκεια εξέτασης ΥΤ με χρήση του συστήματος AEC επηρεάζει τη 

δόση ακτινοβολίας που θα λάβει το έμβρυο. Μια πιθανή  αύξηση στη δόση του 

εμβρύου λόγω της μη ακριβούς τοποθέτησης της εγκύου στο ισόκεντρο εντείνει την 

ανησυχία, ιδίως στις εξετάσεις υψηλής δόσης. Η επίδραση αυτή πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη στην εκτίμηση της δόσης ακτινοβολίας του εμβρύου καθώς και 

στην εκτίμηση του ακτινογενούς του κινδύνου σε σύγκριση με το όφελος που μπορεί 

να προκύψει από τη διαδικασία για τη μέλλουσα μητέρα και το ίδιο το έμβρυο. Παρά, 

λοιπόν, το γεγονός ότι η αναγκαιότητα ύπαρξης δοσιμετρικών δεδομένων από την 

επίδραση της έκκεντρης τοποθέτησης εγκύων ασθενών που υποβάλλονται σε 

εξετάσεις ΥΤ κοιλίας πυέλου με τη χρήση AEC είναι φανερή, αυτό δεν 

αντικατοπτρίζεται στη βιβλιογραφία. Επιπρόσθετα οι υπάρχουσες μελέτες που έχουν 

πραγματοποιηθεί σε ενηλίκους αλλά μη εγκύους ασθενείς που υποβάλλονται σε ΥΤ 

με τη χρήση AEC, περιορίζονται στη μελέτη μόνο της κατακόρυφης έκκεντρης 

τοποθέτησης τους σε σχέση με το ισόκεντρο. Η έκκεντρη τοποθέτηση κατά τον 

οριζόντιο άξονα αναμένεται να παρουσιάζει διαφορετικά αποτελέσματα από ότι η 

κατακόρυφη [39]. 
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Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν: α) η εκτίμηση της επίδρασης του 

συστήματος αυτομάτου ελέγχου έκθεσης (AEC) στη δόση ακτινοβολίας που 

λαμβάνει το έμβρυο καθώς επίσης και στη ποιότητα εικόνας χρησιμοποιώντας 

κατάλληλα φυσικά ανθρωπόμορφα ομοιώματα που προσομοιάζουν μια έγκυο ασθενή 

κατά τα τρία τρίμηνα της κύησής της και β) να μελετήσει την επίδραση της 

οριζόντιας αλλά και κατακόρυφης έκκεντρης τοποθέτησης εγκύων ασθενών στη δόση 

ακτινοβολίας του εμβρύου και στην ποιότητα της εικόνας.  

 

8.2 Υλικά 
 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται αναλυτικά ο εξοπλισμός και η μεθοδολογία 

που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή της παρούσας μελέτης. 

 

8.2.1 Σύστημα Πολυτομικού Υπολογιστικού Τομογράφου 

 

Ένας Υπολογιστικός Τομογράφος τρίτης γενεάς, SOMATOM Sensation 16  (Siemens 

AG, Forchheim, Germany) εγκατεστημένος στο Ισόγειο κτίριο του Πανεπιστημιακού 

Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η), χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την 

εργασία (Εικόνα 8.1). Πρόκειται για ένα ελικοειδή 16-τομικό υπολογιστικό 

τομογράφο που διαθέτει δέσμη σάρωσης 2 τύπων [40, 41]. Ο ένας τύπος (Body 

mode) χρησιμοποιείται στις εξετάσεις κορμού και ο άλλος τύπος (Head mode) στις 

εξετάσεις κεφαλής. Ο ηθμός-φίλτρο (3 mm Al και 0,6 mm Ti στην δέσμη κεφαλής, 

ενώ  3 mm Al και 1,2 mm Ti στην δέσμη σώματος) και οι διαθέσιμες τιμές υψηλής 

τάσης (80 και 120 kVp για τις  εξετάσεις κεφαλής και  80, 120 και 140 kVp  για τις 

εξετάσεις σώματος) συνιστούν τις διαφορές των δύο αυτών τύπων δεσμών σάρωσης. 
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Ο Υ.Τ διαθέτει δύο διαστάσεις εστίας, μικρή (0,5 x 0,7 mm) και μεγάλη (0,8 x 

1,2 mm), αντίστοιχα. Η επιλογή εστίας είναι αυτόματη, ανάλογα με την θερμότητα 

που εναποτίθεται στην άνοδο. Η δέσμη προτού εισέλθει στο σώμα του εξεταζόμενου 

περνά από ένα φίλτρο από Teflon, μεταβλητού πάχους (bow-tie), για την διαμόρφωσή 

της.  

 

Ο Τομογράφος αυτός διαθέτει μια συστοιχία 24
ων

 κεραμικών ανιχνευτών κατά 

μήκος του άξονα z που διαιρείται σε μία κεντρική ομάδα 16 ανιχνευτών των 0,75 

mm, και δύο τμήματα 4 ανιχνευτών των 1,5 mm εκατέρωθεν του κεντρικού τομέα 

(Εικόνα 8.2).  Έτσι, μπορεί να γίνει ταυτόχρονη λήψη 16 τομών εύρους είτε 0,75 mm 

η κάθε μία, που αντιστοιχεί σε μια συνολική κάλυψη 12 mm εύρους δέσμης, είτε 1,5 

mm η κάθε μία που ισοδυναμεί με εύρος δέσμης 24 mm [40, 41].  

Τα διαθέσιμα εύρη δέσμης Τ καθορίζονται από το πλήθος των τομών που 

λαμβάνονται ταυτόχρονα και το μήκος των ενεργών ανιχνευτών. Ελικοειδείς 

σαρώσεις κορμού μπορούν να πραγματοποιηθούν με εύρος δέσμης  24 mm (16 x 1.5 

mm) και 12 mm (16 x 0.75 mm), ενώ αξονικές σαρώσεις με  24, 18 (12 x 1.5 mm), 10 

Εικόνα 8.1.  Y.T Siemens Sensation 16. Πηγή: www.dotmed.com 

 

http://www.dotmed.com/
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(2 x 5 mm), 9 (12 x 0.75 mm) και 2 (2 x 1 mm) mm. Ελικοειδείς σαρώσεις κεφαλής 

είναι διαθέσιμες σε εύρη δέσμης 24, 12, 9 και 1.2 (2 x 0.6 mm) mm. Για αξονικές 

σαρώσεις κεφαλής είναι διαθέσιμες δέσμες 18, 10, 9, 2 και 1.2 mm [40, 41]. 

 

8.2.2 Σύστημα αυτόματου ελέγχου έκθεσης (AEC) 

 

Ο Υπολογιστικός Τομογράφος, SOMATOM Sensation 16  (Siemens AG, Forchheim, 

Germany) που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη μελέτη είναι εξοπλισμένος με σύστημα 

αυτομάτου ελέγχου έκθεσης AEC. Το σύστημα AEC μπορεί να οριστεί σαν μια 

τεχνική των συστημάτων Υ.Τ η οποία μπορεί να προσαρμόζει αυτόματα το ρεύμα της 

λυχνίας είτε κατά το εγκάρσιο επίπεδο x-y (γωνιακή διαμόρφωση) είτε κατά τον z- 

άξονα της σάρωσης (διαμήκης διαμόρφωση) είτε έναν συνδυασμό αυτών 

(συνδυασμένη προσαρμογή) (Εικόνα 8.3).  

Το σύστημα AEC του Siemens SOMATOM Sensation 16 (CARE Dose 4D, 

software version syngo CT 2006G, Siemens, Erlangen, Germany) είναι σχεδιασμένο 

έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμόζει αυτόματα το ρεύμα της λυχνίας σε κάθε 

περιστροφή  σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά 

Εικόνα 8.2.  Συστοιχία ανιχνευτών στον Υ.Τ Siemens Sensation 16 (αριστερά). Τρόποι διαμόρφωσης της 

δέσμης Siemens Sensation 16 (δεξιά). Πηγές: www.miac.unibas.ch, www.sfrnet.org 

 

http://www.miac.unibas.ch/
http://www.sfrnet.org/
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του ασθενούς, λαμβάνει δηλαδή υπόψη τόσο το μέγεθος του ασθενούς (body size) 

όσο και το σχήμα του σώματός του (body shape) [42].  

  

Συγκεκριμένα, με βάση το τοπόγραμμα Y.T που λαμβάνεται αρχικά, για κάθε 

ασθενή, υπολογίζεται το προφίλ εξασθένισης (μέγεθος, ανατομικό σχήμα και 

εξασθένιση σε κάθε θέση) κατά μήκος του διαμήκους άξονα του ασθενούς (z axis) 

για την προβολή (πρόσθιο-οπίσθια ή πλάγια)στην οποία πραγματοποιήθηκε το  

τοπόγραμμα. Στη συνέχεια κάνοντας χρήση μαθηματικού αλγορίθμου, εκτιμάται το 

αντίστοιχο προφίλ εξασθένησης για την άλλη διεύθυνση (για παράδειγμα, αν το 

τοπόγραμμα πάρθηκε στη πρόσθιο-οπίσθια προβολή, μέσω μαθηματικού αλγορίθμου 

εκτιμάται το προφίλ εξασθένησης της πλάγιας). Για κάθε προφίλ εξασθένισης 

καθορίζονται και αρχικές τιμές του ρεύματος της λυχνίας (Εικόνα 8.4). Η συσχέτιση 

μεταξύ των προφίλ εξασθένησης και των τιμών ρεύματος καθορίζεται μέσω μιας 

αναλυτικής συνάρτησης για κάθε θέση τομής κατά τον z-άξονα ενώ διαμορφώνονται 

κάθε φορά με το μέγεθος του ασθενούς και τις τιμές εξασθένησης κατά τον διαμήκη 

άξονα. Η διαμόρφωση του ρεύματος με το CARE Dose 4D στηρίζεται στην επιλογή 

του χρήστη, που πριν την έναρξη κάθε πρωτοκόλλου καθορίζει τα mAs αναφοράς 

(quality reference mAs) ώστε να διατηρηθεί η ποιότητα εικόνας κατά τη διεύθυνση 

σάρωσης [44, 45]. 

Εικόνα 8.3.  Προσανατολισμός του συστήματος συντεταγμένων. Πηγή: [43] 
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Το σύστημα AEC, βασισμένο στα προφίλ του ρεύματος κατά το z-άξονα, 

διαμορφώνει αυτές τις τιμές σε κάθε περιστροφή της λυχνίας. Επιπλέον, το σύστημα 

χρησιμοποιεί την τιμή ρεύματος της προηγούμενης περιστροφής για να ρυθμίσει το 

ρεύμα της επόμενης σύμφωνα με το προφίλ γωνιακής εξασθένησης του ασθενούς 

υπολογισμένο σε διάφορες γωνίες προβολής (Εικόνα 8.5) [44, 46]. 

Τα mAs αναφοράς που ορίζει ο χρήστης, ορίζονται ως η μέση τιμή των 

ενεργών mAs (effective mAs = tube current-time product/pitch). Ο χειριστής επιλέγει 

μια τυπική τιμή ενεργών mAs, που παράγει εικόνα αποδεκτής ποιότητας στον μέσο 

ασθενή, ο οποίος θεωρείται ένας ενήλικας βάρους 70-80 kg. Για παιδιατρικούς 

ασθενείς τα ενεργά mAs θα πρέπει να επιλέγονται για ένα τυπικό παιδί βάρους 20 kg 

[28, 44]. Έτσι το CARE Dose 4 D διαμορφώνει το ρεύμα της λυχνίας σε κάθε 

περιστροφή. Ανάλογα με την εξασθένιση του κάθε ασθενή κατά τον z-άξονα σε 

σχέση με τον ασθενή αναφοράς, μια τιμή ρεύματος μικρότερη ή μεγαλύτερη από τα 

mAs αναφοράς θα ρυθμιστεί [45]. Για πρωτόκολλα ΥΤ κεφαλής ενηλίκων το ρεύμα 

Εικόνα 8.4.  Εξασθένιση κατά τον άξονα z σε πρόσθιο-οπίσθια ή πλάγια διεύθυνση του τοπογράμματος  
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της λυχνίας τροποποιείται μόνο κατά την διεύθυνση σάρωσης και κατά συνέπεια δεν 

πραγματοποιείται γωνιακή διαμόρφωση των mAs [42]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα mAs αναφοράς δεν μεταβάλλονται για ασθενείς διαφορετικού μεγέθους. 

Αν είναι επιθυμητή όμως μια τροποποίηση στην ποιότητα της εικόνας ή στην δόση 

ακτινοβολίας του ασθενούς είναι διαθέσιμη η επιλογή της αλλαγής των mAs 

αναφοράς. Για κάθε τύπο πρωτοκόλλου μια τυπική εξασθένιση των ακτίνων Χ  του 

μέσου ασθενή είναι καταγεγραμμένη και αποθηκευμένη και τα mAs αναφοράς   

σχετίζονται με αυτή ακριβώς την εξασθένιση. Το σύστημα καθορίζει από το 

τοπόγραμμα αν η περιοχή σάρωσης του ασθενούς είναι μικρή ή μεγάλη (“slim”- 

“obese”). Το μέγεθος της τροποποίησης του ρεύματος εξαρτάται από το βαθμό της 

διαμόρφωσης (modulation strength) που καθορίζεται από τον χειριστή. Για 

αδύνατους ασθενείς ή λεπτές περιοχές σάρωσης ενός ασθενούς, η ρύθμιση της 

ασθενούς, μέσης ή ισχυρής διαμόρφωσης έχει σαν αποτέλεσμα ασθενή, μέση ή 

ισχυρή μείωση της δόσης ακτινοβολίας, αντίστοιχα. Αντίστοιχα, ορίζεται ο βαθμός 

της διαμόρφωσης για τους μεγαλόσωμους ασθενείς [44, 45] (Tab. 3). Μελέτες που 

έχουν δημοσιευθεί με  και χωρίς τη χρήση του CARE Dose 4D έχουν αναφέρει 

Εικόνα 8.5.  Ενεργοποίηση CARE Dose 4D 
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μείωση της δόσης ακτινοβολίας κατά 20-60% ανάλογα με την προς απεικόνιση 

περιοχή [31, 45].  

8.2.3 Δοσιμετρία Θερμοφωταύγειας 

 

Οι μετρήσεις της δόσης ακτινοβολίας πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση δοσιμέτρων 

θερμοφωταύγειας (Thermoluminescence dosimeters TLDs) [47]. Kρύσταλλοι 

φθοριούχου λιθίου με προσμίξεις μαγνησίου και τιτανίου (LiF:Mg:Ti, TLD-100, 

Harshaw, OH) διαστάσεων 3 mm x 3 mm x0.9 mm χρησιμοποιήθηκαν. Oι 

κρύσταλλοι TLD-100 έχουν ενεργό ατομικό αριθμό Ζeff=8.2 πολύ κοντά στον ενεργό 

ατομικό αριθμό του ανθρώπινου ιστού (Zeff=7.4) και παρουσιάζουν γραμμική 

συμπεριφορά για δόσεις από 10 μGy έως 1 Gy. Επίσης, δεν παρουσιάζουν σημαντική 

εξασθένιση (fading) λόγω αποθήκευσης ή θερμότητας [47].  

Η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για την ανάγνωση των TLD-100 ήταν της 

εταιρείας Harshaw (Thermo-Fischer Scientific, MA, USA), μοντέλο 3500 (Εικόνα 

8.6). Ο κρύσταλλος, ένας κάθε φορά, τοποθετείται στην ειδική υποδοχή και 

θερμαίνεται ελεγχόμενα μέσω θερμοζεύγους. Ένας φωτοπολλαπλασιαστής υψηλής 

ευαισθησίας μετατρέπει σε ηλεκτρικό σήμα τα οπτικά φωτόνια που εκπέμπονται από 

τον κρύσταλλο [47, 48].  

Neonate 34.7 ± 0.3  29.4 ± 0.8  -17.1 ± 0.7   13.2 ± 0.9   16.8 ± 0.8  

1 y  16.9 ± 0.7  25.3 ± 0.5  15.4 ± 2.9   30.9 ± 1.2   18.3 ± 1.2  

5 y  11.4 ± 0.8  26.7 ± 1.8  9.9 ± 1.4   6.1 ± 0.9   -0.6 ± 1.0  

10 y 18.2 ± 0.3  58.7 ± 1.2  -0.5 ± 2.2   -6.7 ± 0.9   -19.7 ± 1.9  

Adult  16.8 ± 0.4  42.7 ± 1.1  15.5 ± 2.1   57.4 ± 1.4   55.9 ± 0.8  

 

Πίνακας 8.1. Μείωσης της δόσης με τη χρήση του συστήματος  CARE Dose 4D. Πηγή: [31] 
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Εικόνα 8.6. Συσκευή ανάγνωσης κρυστάλλων TLD (Harshaw 3500) και ηλεκτρονικός υπολογιστής 

για την καταγρραφή των σημάτων των δοσιμέτρων [Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, ΠΑΓΝΗ] 

 

Για τον έλεγχο της απόκρισης του φωτοπολλαπλασιαστή υπάρχει πηγή 

εκπομπής φωτός σταθερού μήκους κύματος καθώς και σύστημα μέτρησης του 

‘σκοτεινού’ ρεύματος (dark current) που παράγει ο φωτοπολλαπλασιαστής απουσία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8.7. Η καταγραφή του σήματος των TLDs μέσω H/Y που διαθέτει τπ λογισμικό WINREMS 
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δοσιμέτρου θερμοφωταύγειας. Η ψύξη του γίνεται με δύο ανεμιστήρες και η 

θερμοκρασία του διατηρείται σταθερή στους 15
ο 

C. Η πλήρης καταγραφή και 

αποτύπωση του σήματος των TLDs επιτυγχάνεται μέσω ενός  H/Y που διαθέτει 

κατάλληλο λογισμικό (WINREMS) (Εικόνα 8.7) 

Για την ανόπτιση των κρυστάλλων TLD, δηλαδή τη θέρμανση του κρυστάλλου 

σε μια ή περισσότερες θερμοκρασίες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με σκοπό 

την εκκένωση των παγίδων του ώστε να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, έγινε χρήση 

του μοντέλου 650-14 της Fischer Scientific [49]. O φούρνος αυτός είναι 

εφοδιασμένος με ένα προγραμματιζόμενο θερμοστοιχείο που παράγει θερμό ρεύμα 

αέρα ελεγχόμενης θερμοκρασίας (Εικόνα 8.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8.8. Φούρνος για την ανόπτηση των TLDs , μοντέλο 650-14 της Fischer Scientific, [49] 
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8.2.4 Φυσικά ανθρωπόμορφα ομοιώματα (Physical anthropomorphic 

phantoms) 

 

Για την προσομοίωση της 1
η
 περίοδου της κύησης χρησιμοποιήθηκε το 

ανθρωπόμορφο ομοίωμα Rando (Alderson Research Labs, Stanford, CA, USA) 

(Εικόνα 8.9), το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για τον υπολογισμό της δόσης 

ακτινοβολίας που λαμβάνει το έμβρυο κατά τις πρώτες εβδομάδες τις κύησης (first 

post-conception weeks) και κατά το 1
ο
 τρίμηνο της κύησης (1

st
 trimester of gestation). 

Σε αυτές τις περιόδους της πρώιμης εγκυμοσύνης, οι διαστάσεις της κοιλιάς της 

μητέρας δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτές μιας γυναίκας, μη εγκύου, λόγω της 

περιορισμένης ακόμα ανάπτυξης του εμβρύου [18-20, 31].  

Το ομοίωμα Rando αποτελείται από 36 αριθμημένες φέτες, πάχους 2.5 cm και 

προσομοιάζει τον μέσο ενήλικα άνδρα πάχους 73.5 kg και ύψους  1.73 m. Τα υλικά 

που είναι κατασκευασμένο το ομοίωμα είναι ακτινικά ισοδύναμα με τους 

ανθρώπινους ιστούς. Οι πνεύμονες είναι κατασκευασμένοι με υλικό χαμηλής 

πυκνότητας το οποίο προσομοιώνει τους ανθρώπινους πνεύμονες σε μία μέση 

αναπνευστική κατάσταση.  

Για την προσομοίωση της εγκυμοσύνης κατά το 2
ο
 και 3

ο
 τρίμηνο λόγω της 

αύξησης της περιμέτρου της κοιλιάς της μητέρας, χρησιμοποιήθηκε το ομοίωμα 

Rando κατάλληλα διαμορφωμένο (Εικόνα 8.9). Συγκεκριμένα, 7 δαχτυλίδια 

φτιαγμένα από λουσίτη (Lucite rings) πάχους 2.5 cm προστέθηκαν γύρω από τις 

φέτες 25-31 για την προσομοίωση της κύησης κατά το 2
ο
 ενώ 10 δαχτυλίδια 

προστέθηκαν γύρω από τις φέτες 22-31 για την προσομοίωση της κύησης κατά το 3
ο
 

τρίμηνο, αντίστοιχα [18-20, 31].  

Τόσο οι φέτες του ομοιώματος Rando όσο και τα προστιθέμενα δαχτυλίδια 

διαθέτουν οπές, οι οποίες επιτρέπουν την τοποθέτηση κρυστάλλων TLD. Έτσι, 
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μπορεί να μετρηθεί μέσω των δοσιμέτρων η δόση ακτινοβολίας που δέχεται κάθε 

ακτινο-ευαίσθητο όργανο του ανθρωπίνου σώματος αρκεί να εντοπιστεί η ακριβής 

του θέση και διάσταση [18-20, 31].   

 

 

Εικόνα 8.9: Ανθρωπόμορφα ομοιώματα που προσομοιάζουν την εγκυμοσύνη κατά το 1
ο
, 2

ο
 και 3

ο
 τρίμηνο, 

αντίστοιχα. 
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8.3 Μέθοδοι 
 

8.3.1 Επίδραση του συστήματος αυτόματου ελέγχου έκθεσης στη δόση 

ακτινοβολίας εμβρύου απο υπολογιστική τομογραφία κοιλίας στην 

οποία υποβάλλεται η μητέρα 

 

Για τη μελέτη της επίδρασης του AEC στη δόση ακτινοβολίας του εμβρύου τα 

ομοιώματα που αναπαριστούν μια έγκυο γυναίκα κατά το πρώτο, δεύτερο και τρίτο 

τρίμηνο της κύησής της, σαρώθηκαν με ένα με ένα τυπικό πρωτόκολλο Υ.Τ κοιλίας.  

Οι σαρώσεις Υ.Τ πραγματοποιήθηκαν αρχικά χωρίς, και στη συνέχεια με το σύστημα 

αυτομάτου ελέγχου έκθεσης ενεργοποιημένο. Τα όρια της σάρωσης ορίστηκαν από 

το διάφραγμα μέχρι και την ηβική σύμφηση. Το γινόμενο ρεύματος λυχνίας-χρόνου 

(mAs) χωρίς τη χρήση του AEC (fixed mAs) ήταν το ίδιο σε κάθε τομή και ίσο με 

την τιμή του στο τυπικό πρωτόκολλο σάρωσης κοιλίας που επιλέχθηκε. Αντίστοιχα, η 

τιμή των mAs σε κάθε τομή (modulated mAs), όταν το AEC ήταν ενεργοποιημένο, 

προήλθε από την τιμή που καταγράφηκε πάνω στη κάθε DICOM εικόνα Υ.Τ που 

περιήκλειε το έμβρυο. Οι ποσοστιαίες διαφορές μεταξύ των «fixed mAs»  του 

πρωτοκόλλου σάρωσης χωρίς τη χρήση του AEC και των «modulated mAs» με τη 

χρήση του AEC, υπολογίστηκαν από την εξίσωση 8.1: 

                                          
           

    
                         (8.1) 

Όπου mAsf και mAsmod είναι τα σταθερά mAs της σάρωσης με το τυπικό 

πρωτόκολλο (fixed mAs), και τα μέσα mAs διαμορφωμένα σε κάθε τομή (μέσα 

modulated mAs) όταν το AEC ήταν ενεργοποιημένο, αντίστοιχα. Η αντίστοιχη 

μείωση στη δόση ακτινοβολίας του εμβρύου (% Dc ) όταν το AEC ήταν 

ενεργοποιημένο υπολογίστηκε από την εξίσωση 8.2:   
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                                         (8.2) 

Όπου DC
FIX

 and DC
AEC

 είναι η δόση ακτινοβολίας του εμβρύου που μετρήθηκε με τα 

σταθερά και τα διαμορφωμένα mAs αντίστοιχα. 

 Στον Πίνακα 8.2 παρουσιάζονται οι παράμετροι έκθεσης και ανακατασκευής 

εικόνας που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Πίνακας 8.2. Παράμετροι έκθεσης και ανακατασκευής εικόνας [50] 

Parameter  

Kilovoltage 120  

Fixed mAs (mAsf)/Image Quality 

Reference (mAsQR) 

160/160 

Gantry cycle (s) 0.5 

Pitch 0.75 

Detector Configuration (mm) 16 × 1.5 

Section thickness (mm) 10 

Reconstruction Kernel B30f  

Scan field of view (cm) 50 

Topogram Anterior -Posterior 

Modulation strength  Average decrease - average 

increase 

  

 

8.3.2 Επίδραση της έκκεντρης τοποθέτησης της μητέρας κατά τη 

διάρκεια υπολογιστικής τομογραφίας κοιλίας στη δόση 

ακτινοβολίας εμβρύου με χρήση του συστήματος αυτομάτου 

ελέγχου έκθεσης  

 

Για την μελέτη της επίδρασης της τοποθέτησης της εγκύου ασθενούς στη δόση 

ακτινοβολίας του εμβρύου και την ποιότητα της εικόνας, τα τρία ομοιώματα 

τοποθετήθηκαν σε διάφορες θέσεις γύρω από το ισόκεντρο. Συγκεκριμένα, για τη 

μελέτη της επίδρασης της έκκεντρης τοποθέτησης του ασθνούς κατά τον κατακόρυφο 

άξονα, κάθε ομοίωμα τοποθετήθηκε σε πέντε διαφορετικές θέσεις: στο ισόκεντρο, 3 
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cm και 6 cm πάνω, και 3 cm και 6 cm κάτω από το ισόκεντρο. Στην εικόνα 8.10.β 

παρουσιάζεται μια αξονική τομή του ομοιώματος στο 2
ο
 τρίμηνο της κύησης 

τοποθετημένο 6 cm κάτω από το ισόκεντρο. Για την μελέτη της επίδρασης της 

έκκεντρης οριζόντιας τοποθέτησης εγκύου ασθενούς που χρειάζεται να υποβληθεί σε 

Υ.Τ κοιλίας, κάθε ομοίωμα τοποθετήθηκε 2.5 cm και 4.5 cm αριστερά και δεξιά του 

ισοκέντρου. Για να επιτευχθεί ανιχνεύσιμο σήμα και να μειωθεί το στατιστικό 

σφάλμα των μετρήσεων της δόσης ακτινοβολίας, πραγματοποιήθηκαν τρεις όμοιες 

σαρώσεις για κάθε θέση τοποθέτησης του κάθε ομοιώματος.  

 

8.3.3 Δοσιμετρία TLD 

 

Όπως προαναφέρθηκε στη προηγούμενη παράγραφο, όλες οι μετρήσεις της δόσης 

ακτινοβολίας εμβρύου πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση δοσιμέτρων 

θερμοφωταύγειας (TLDs). Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν κρύσταλλοι φθοριούχου 

λιθίου με προσμίξεις μαγνησίου και τιτανίου (LiF:Mg:Ti, TLD-100, Harshaw, OH) 

διαστάσεων 3 mm x 3 mm x0.9 mm. Κάθε κρύσταλλος, αριθμήθηκε κατάλληλα ώστε 

να αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη θέση στο δίσκο αποθήκευσής του. Η χρήση 

ειδικών λαβίδων ήταν απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές 

και μικροσωματίδια στην επιφάνειά τους, που θα μείωναν την ευαισθησία τους. Πριν 

την έναρξη των μετρήσεων δόσης, πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της ανόπτησης 

και της βαθμονομησης των TLDs. Οι κρύσταλλοι βαθμονομήθηκαν σε ένα 

ακτινογραφικό σύστημα, εγκατεστημένο στο ακτινολογικό τμήμα του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, αφού επιτεύχθηκε η ίδια ποιότητα 

δέσμης με αυτή του Υ.Τ. Συγκεκριμένα, η βαθμονόμηση πραγματοποιήθηκε στα 120 

kVp χρησιμοποιώντας το Barracuda x-ray multimetre (RTI Electronics, Mölndal, 
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Sweden). Φύλλα αλουμινίου κατάλληλου πάχους προσαρμόστηκαν στην έξοδο της 

ακτινολογικής λυχνίας για να προσομοιάσουν το πάχος (half-value layer) του Υ.Τ 

στον οποίο έγιναν οι μετρήσεις δόσης. Ο συντελεστής βαθμονόμησης κάθε TLD 

καθορίστηκε από την εξίσωση 8.3:  

                                                       
    

   
 
                                           (8.3) 

όπου Dair είναι η γνωστή δόση στον αέρα στην οποία ακτινοβολήθηκαν τα TLD για 

τη βαθμονόμησή τους και TLDj
signal

 είναι το σήμα που κατέγραψε το j TLD.  

Μετά τη βαθμονόμηση τα TLDs ομαδοποιήθηκαν, δηλαδή επιλέχθηκαν εκείνα 

ίσης ευαισθησίας. Για κάθε κρύσταλλο προέκυψε ένας συντελεστής (standard error), 

ίσος με το πηλίκο της μέσης τιμής απόκρισης του συνόλου των δοσιμέτρων προς την 

απόκριση του υπό εξέταση κρυστάλλου. Ο συντελεστής αυτός πολλαπλασιαζόμενος 

με την απόκριση του κάθε TLD διορθώνει ως προς την ευαισθησία του. Τα TLDs 

χωρίστηκαν σε δύο ομάδες για κάθε είδος κρυστάλλου, με συντελεστές ευαισθησίας 

μικρότερους από ±3%. Το σήμα των TLD μετατράπηκε σε δόση ακτινοβολίας μεσω 

της εξίσωσης 8.4: 

                                    
 
   
 

 
 

 
   
 

 
   

            
      

                          (8.4) 

όπου (μen/ρ)j είναι ο μαζικός συντελεστής απορρόφησης του μαλακού ιστού και  

(μen/ρ)air  είναι ο μαζικός συντελεστής απορρόφησης στον αέρα.  

Μετά την βαθμονόμηση των κρυστάλλων, τα TLDs τοποθετήθηκαν στις 

ειδικές οπές των τριών ομοιωμάτων που προσομοιάζουν την εγκυμοσύνη κατά το 1
ο
. 

2
ο
, και 3

ο
 τρίμηνο. Δύο TLDs φορτώθηκαν σε κάθε σημείο μέτρησης. Συγκεκριμένα, 

το ομοίωμα Rando, που αναπαριστά την εγκυμοσύνη κατά το 1
ο
 τρίμηνο, τα  TLDs 

τοποθετήθηκαν σε διάφορα βάθη. 12 TLDs φορτώθηκαν κατά μήκος της κεντρικής 

γραμμής του ομοιώματος στις φέτες 29 και 30, στις οπές που βρίσκονται 5.5, 8.5 και 
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11.5 cm από την προσθια επιφάνεια του ομοιώματος. Η δόση του εμβρύου 

υπολογίστηκε ως η μέση δόση που κατέγραψαν τα 12 TLDs. 122 και 214 TLDs 

τοποθετήθηκαν στις φέτες 25-31 και 22-31 των τροποποιημένων ομοιωμάτων που 

προσομοιάζουν την εγκυμοσύνη κατά το 2
ο
 και 3

ο
 τρίμηνο αντίστοιχα. Οι θέσεις 

τοποθέτησης των TLDs στο ομοίωμα που αναπαριστά την εγκυμοσύνη κατά το 2
ο
 

τρίμηνο παρουσιάζονται στην Εικόνα 8.10.β. H απορροφούμενη δόση ακτινοβολίας 

που λαμβάνει το έμβρυο υπολογίζεται από την Εξίσωση 8.5: 

                                                              
 

 
    

 
     

                                                (8.5) 

 
 

όπου m είναι ο συνολικός αριθμός των φετών του ομοιώματος που περικλείουν το 

έμβρυο στο 2
ο
 ή 3

ο
 τρίμηνο της κύησης, fi  είναι το τμήμα του όγκου του εμβρύου 

που περιλαμβάνεται σε κάθε μία από τις διαδοχικές φέτες, n είναι ο συνολικός 

αριθμός των TLDs ανά φέτα ομοιώματος που περιλαμβάνει το έμβρυο και  Dj  είναι η 

δόση ακτινοβολίας που μετράται από το j TLD . 

 

 

Εικόνα 8.10.  (α)Ομοίωμα που προσομοιάζει την εγκυμοσύνη κατά το 2
ο
 τρίμηνο. Το ομοίωμα 

ευθυγραμμίζεται στο ισόκεντρο του Υ.Τ (λευκή, διακεκομμένη γραμμή). (β) Αξονική τομή της φέτας 

29 του ίδιου ομοιώματος. Το ομοίωμα έχει τοποθετηθεί εδώ 6 cm κάτω από το ισόκεντρο. Οι θέσεις 

μέτρησης δόσης ακτινοβολίας εμβρύου και τοποθέτησης των  TLD περιγράφονται από τη  λευκή 

ελλειπτική περιοχή. Πηγή: [50] 
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Η ανάγνωση των TLDs πραγματοποιούνταν αμέσως μετά από κάθε 

ακτινοβόληση. Όλες οι μετρήσεις έγιναν στην ίδια θερμοκρασία περιβάλλοντος ενώ ο 

χώρος αποθήκευσης των δοσιμέτρων ήταν απαλλαγμένος από θερμότητα και 

ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Η συσκευή ανάγνωσης θέτονταν σε λειτουργία 1 ώρα πριν 

τις μετρήσεις ώστε να σταθεροποιηθεί η απόκριση του φωτοπολλαπλασιαστή. Η 

απομάκρυνση του δοσιμέτρου από το συρτάρι ανάγνωσης της συσκευής και η 

τοποθέτηση του επομένου γινόταν μόνο όταν η θερμοκρασία σε αυτό ήταν μικρότερη 

των 40
ο
 C.  

Το πρωτόκολλο ανάγνωσης των TLD-100, πεπριλάμβανε προθέρμανση της 

συσκευής, και θέρμανσης των  TLD έως τους 300 
ο
C με σταθερό ρυθμό θέρμανσης 

10
ο
C/sec (χρόνος μέτρησης 30 sec). Η ανόπτηση των δοσιμέτρων μετά τη χρήση τους 

γινόταν πάντα με το ίδιο πρόγραμμα στο φούρνο αννόπτησης (Πίνακας 8.3), ώστε να 

διατηρηθούν οι θερμοφωταυγειακές τους ιδιότητες (ευαισθησία). 

                 

                 Πίνακας 8.3.  Πρωτόκολλο ανάοπτησης TLD-100 

Διαδικασία ΤLD-100 

Βήμα 1 Θέρμανση 1h, 400
 ο 

C 

Βήμα 2 Θέρμανση 20h, 80
 ο 

C 

Βήμα 3 Ψύξη στη θερμοκρασία περιβάλλοντος 
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8.3.4 Εκτίμηση ποιότητας εικόνας 

 

Για την εκτίμηση της επιδρασης του AEC στη ποιότητα εικόνας, οι εικόνες Υ.Τ που 

επιτεύχθηκαν από τις σαρώσεις με τα σταθερά mAs συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες 

εικόνες που προέκυψαν από τις σαρώσεις με ενεργοποιημένο το AEC.  

Για την εκτίμηση της επίδρασης της έκκεντρης τοποθέτησης στην ποιότητα 

της εικόνας, οι εικόνες που προέκυψαν από τις σαρώσεις στο ισόκεντρο συγκρίθηκαν 

με τις αντίστοιχες εικόνες που παρήχθησαν από τις σαρώσεις των ομοιωμάτων που 

είχαν τοποθετηθεί έκκεντρα σε διάφορες θέσεις κατά μήκος του x- και y- άξονα.  

Η σύγκριση των εικόνων βασίστηκε στη μέτρηση του θορύβου (image noise), 

του λόγου σήματος προς θόρυβο (signal-to-noise ratio-SNR) και του λόγου αντίθεσης 

προς θόρυβο (contrast-to-noise ratio-CNR). Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν 

στις εικόνες που περικλείουν το έμβρυο σε κάθε τρίμηνο κύησης. Ο θόρυβος της 

εικόνα ορίζεται ως η τυπική απόκλιση (standard deviation - SD) της μέσης τιμής του 

αριθμού Hounsfield (HU) σε κυκλικές περιοχές ενδιαφέροντος (ROI, 2 cm
2
). Κάθε 

ROI σε κάθε εικόνα σχηματίστηκε πάνω στη περιοχή μαλακού ιστού. Το SNR 

υπολογίστηκε ως ο λόγος της μέσης τιμής του αριθμού HU μέσα σε ένα ROI προς την 

τυπική απόκλιση SD. Το CNR υπολογίστηκε ως ο λόγος της απόλυτης τιμής της  

διαφοράς της μέσης τιμής του αριθμού  HU μέσα σε ένα ROI στο μαλακό ιστό  και 

της αντίστοιχης τιμής των HU μέσα σε ένα ROI ίδιου μεγέθους στον αέρα προς την 

τυπική απόκλιση. 

Πέντε ROIs σχεδιάστηκαν στις εικόνες που προήλθαν από σαρώσεις με τα 

σταθερά mAs. Τα ROI αυτά αντιγράφηκαν στην ίδια ακριβώς ανατομική περιοχή στις 

εικόνες που προήλθαν από τις σαρώσεις με τα διαμορφωμένα mAs, όταν το AEC 

ήταν ενεργοποιημένο. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε για την εκτίμηση της 

επίδρασης της οριζόντια και κατακόρυφης έκκεντρης τοποθέττησης της ασθενούς 
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στην ποιότητα της εικόνας. Πέντε ROIs σχεδιάστηκαν στις εικόνες που προήλθαν 

από τις σαρώσεις στις εξής θέσεις: στο ισόκεντρο, 3 cm και 6 cm πάνω και κάτω από 

το ισόκεντρο, 2.5 cm και 4.5 cm αριστερά και δεξιά του ισοκέντρου. η ανάλυση των 

εικόνων πραγματοποιήθηκε μέσω του λογισμικού Image J (version 1.42q, Java, NIH, 

Bethesda, MD, USA). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων του SNR και CNR 

εκφράστηκαν μέση τιμή ± τυπική απόκλιση (means ± standard deviations). Η 

σύγκριση των τιμών του θορύβου, του SNR και CNR των εικόνων που προήλθαν από 

σαρώσεις με τα σταθερά mAs και αυτών με τα διαμορφωμένα mAs, 

πραγματοποιήθηκε με το Student’s t test κατά ζεύγη. Η σύγκριση των παραπάνω 

παραμέτρων ποιότητας εικόνας ανάμεσα στις σαρώσεις Υ.Τ των ομοιωμάτων που 

τοποθετήθηκαν έκκεντρα κατά τον x- και y- άξονα σε σχέση με το ισόκεντρο 

επιτεύχθηκε με τη χρήση του the one-way analysis of variance (ANOVA) test. 

Στατιστικά σημαντική διαφορά καθορίστηκε για τιμές p μικρότερες από 0.05. Όλες οι 

στατιστικές μελέτες και αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω του λογισμικού 

πακέτου MedCalc (MedCalc software, version 13, Mariakerke, Belgium). 

 

8.4 Αποτελέσματα 
 

Στο Γράφημα 8.1 παρουσιάζονται τα διαμορφωμένα mAs(z) σε κάθε τομή σάρωσης 

κατά μήκος του z-άξονα (mAs(z) profiles) κατά τη διάρκεια Υ.Τ κοιλίας των 

ομοιωμάτων που προσομοιάζουν την κύηση κατά το 1
ο
, 2

ο
, και 3

ο
 τρίμηνο. Τα προφίλ 

αυτά έχουν επιτευχθεί με τα ομοιώματα ακριβώς ευθυγραμμισμένα και τοποθετημένα 

στο ισόκεντρο. Είναι φανερό, ότι και στα τρία τρίμηνα της κύησης οι τιμές των 

διαμορφωμένων mAs(z) σε όλη τη περιοχή σάρωσης είναι σημαντικά χαμηλότερες 

από αυτή των σταθερών mAs τα οποία αναπαρίστανται με την ευθεία οριζόντια 
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γραμμή στο γράφημα 8.1. Iδιαίτερα στην περιοχή της κοιλιάς στην οποία περικλείεται 

το έμβρυο η μέση τιμή των διαμορφωμένων mAs παρουσιάζεται μειωμένη σε 

σύγκριση με αυτή των σταθερών mAs κατά 59.8 %, 49.3 %, and 47.0 % για το 1
ο
, 2

ο
 

και 3
ο
 τρίμηνο της κύησης, αντίστοιχα. 

  

 Στο γράφημα 8.2 παρουσιάζεται η δόση ακτινοβολίας που δέχεται το έμβρυο 

και στις τρείς ηλικίες κύησης από εξετάσεις Υ.Τ με και χωρίς τη χρήση του AEC. Η 

ποσοστιαία μείωση στη δόση ακτινοβολίας που δέχεται το έμβρυο με την 

ενεργοποίηση του AEC ήταν 59.3 %, 54.8 %, and 48.7% για το 1
ο
, 2

ο
 και 3

ο
 τρίμηνο, 

αντίστοιχα. 
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Γράφημα 8.1. Προφιλ των διαμορφωμένων κατά τον z- άξονα (mAs(z) profile curves) που 

καταγράφησαν στην περιοχή της κοιλιάς στα τρία ομοιώματα που προσομοιάζουν την κύηση κατά το 1
ο
, 

2
ο
 και 3

ο
 τρίμηνο. Το επίπεδο των σταθερών mAs ( mAsf ) αναπαρίσταται με την οριζόντια γραμμή. Οι 

κατακόρυφες γραμμές καθορίζουν χωρικά τη θέση του εμβρύου σε κάθε τρίμηνο κύησης κατά μήκος του 

άξονα σάρωσης της ασθενούς (z- άξονα) [50]  
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Η σύγκριση των τιμών του θορύβου των εικόνων που παρήχθησαν από 

σαρώσεις Υ.Τ με σταθερά mAs και εκείνων που προήλθαν από σαρώσεις με το AEC 

ενεργοποιημένο παρουσιάζεται στο γράφημα 8.3. Ο θόρυβος της εικόνας παρουσιάζει 

στατιστικά σημαντική αύξηση όταν το AEC είναι ενεργοποιημένο (p<0.001). 

Επιπρόσθετα, ο θόρυβος της εικόνας βρέθηκε ότι αυξάνεται με την ηλικία της 

κύησης. Στατιστικά σημαντική μείωση των τιμών των SNR και CNR παρατηρήθηκε 

με την ενεργοποίηση του  AEC (p<0.005). Επιπλέον, οι τιμές των SNR και CNR 

βρέθηκε ότι μειώνονται καθώς η ηλικία της κύησης αυξάνεται (Πίνακας 8.4).   

Γράφημα 8.2: Δόση Ακτινοβολίας εμβρύου σε κάθε τρίμηνο κύησης από σαρώσεις Υ.Τ κοιλίας με σταθερά 

mAs και διαμορφωμένα m As με ενεργοποίηση του συστήματος AEC [50] 

Ηλικία κύησης 
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Πίνακας 8.4. Οι τιμές των SNR και CNR στις εικόνες σάρωσεις με σταθερά mAs  και διαμορφωμένα  

mAs για κάθε τρίμηνο κύησης. Οι τιμές αυτές αντιστοιχούν στις εικόνες από σαρώσεις των 

ομοιωμάτων στο ισόκεντρο [50]. 

 

 1
st
 Trimester 2

nd
 Trimester 3

rd
 Trimester 

CNR  SNR  CNR  SNR  CNR  SNR  

Fixed mA 

    AEC 

140.43 ±2.00 1.82 ± 0.12 100.00 ± 1.49 1.20 ± 0.05 78.27 ± 1.14 0.90 ± 0.04 

91.88 ± 1.38 1.43 ± 0.09 79.81 ± 1.15 1.05 ± 0.03 63.68 ± 1.00 0.789 ± 0.03 

       

Γράφημα 8.3:. Θόρυβος εικόνας σε κάθε τρίμηνο κύησης από σαρώσεις Υ.Τ κοιλίας με σταθερά mAs και 

διαμορφωμένα m As με ενεργοποίηση του συστήματος AEC. Η τοποθέτηση των ομοιωμάτων έγινε στο 

ισόκεντρο. [50]. 
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Η επίδραση της έκκεντρης τοποθέτησης της εγκύου ασθενούς στη δόση 

ακτινοβολίας εμβρύου και στον θόρυβο της εικόνας συνοψίζεται στο γράφημα 8.4. 

Στο γράφημα αυτό παρουσιάζεται τόσο η δόση ακτινοβολίας εμβρύου όσο και οι 

τιμές των mAsmod σαν συνάρτηση της θέσης του ομοιώματος κατα μήκος του 

κατακόρυφου άξονα. Τα mAsmod αυξάνονται από τις χαμηλότερες στις υψηλότερες 

θέσεις τοποθέτησης του ομοιώματος κατά τον κατακόρυφο άξονα. Συγκεκριμένα, 

από τη θέση των 6 cm κάτω από το ισόκεντρο στη θέση των 6 cm πάνω από το 

ισόκεντρο, τα mAsmod αυξάνονται από 48.2 mAs σε 81.5 mAs, 62.5 mAs σε 99.3 

mAs, and 77.8 mAs σε 99.1 mAs για το 1
ο
, 2

ο
 και 3

ο
 τρίμηνο, αντίστοιχα.  Όταν τα 

ομοιώματα ήταν πλήρως ευθυγραμμισμένα στο ισόκεντρο κατά τη σάρωση (0 cm), η 

δόση ακτινοβολίας του εμβρύου ήταν 7.2 mGy, 7.6 mGy, και 7.7 mGy για το 1
ο
, 2

ο
 

και 3
ο
 τρίμηνο της εγκυμοσύνης, αντίστοιχα. Η δόση του εμβρύου βρέθηκε ότι 

μειώνεται για τις θέσεις του ομοιώματος κάτω από το ισόκεντρο για όλες τις φάσεις 

της κύησης. Συγκεκριμένα, στη θέση των 6 cm κάτω από το ισόκεντρο, η δόση 

ακτινοβολίας του εμβρύου ήταν 5.4 mGy, 5.7 mGy, και 5.9 mGy για το 1
ο
, 2

ο
 και 3

ο
 

τρίμηνο, αντίστοιχα. Αντιθέτως, μια πολύ μικρή μείωση στη δόση του εμβρύου 

παρατηρήθηκε για τις θέσεις του ομοιώματος πάνω από το ισόκεντρο. Στη θέση των 3 

cm πάνω από το ισόκεντρο η δόση ακτινοβολίας του εμβρύου βρέθηκε 7.2 mGy, 7.5 

mGy, και 7.6 mGy για το 1
ο
, 2

ο
 και 3

ο
 τρίμηνο, αντίστοιχα, ενώ στη θέση των 6 cm 

πάνω από το ισόκεντρο οι αντίστοιχε τιμές της δόσης του εμβρύου ήταν 7.0 mGy, 7.0 

mGy, και 7.1 mGy, αντίστοιχα. 
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Γράφημα 8.4.  Δόση ακτινοβολίας εμβρύου και mAsmod συναρτήσει της απόστασης από το ισόκεντρο 

κατά τον κατακόρυφο άξονα. mAsmod  που παρουσιάζονται στο γράφημα για κάθε θέση τοποθέτησης 

των ομοιωμάτων, υπολογίστηκαν ως η μέση τιμή του γινομένου ρεύματος λυχνίας-χρόνου στις εικόνες 

σάρωσης που περικλείουν το έμβρυο. Οι θετικές και αρνητικές τιμές της απόστασης στον οριζόντιο 

άξονα υποδεικνύουν τις θέσεις τοποθέτησης των ομοιωμάτων πάνω και κάτω από το ισόκεντρο, 

αντίστοιχα [50]. 

 

Στο γράφημα 8.5 παρουσιάζεται η δόση ακτινοβολίας του εμβρύου και τα 

mAsmod συναρτήσει της θέσης του ομοιώματος κατά μήκος του οριζόντιου άξονα. 

Από τη θέση των 4.5 cm δεξιά του ισοκέντρου οι τιμές των mAsmod κυμαίνονται από 

70.2 mAs σε 64.4 mAs για το 1
ο
 τρίμηνο κύησης. Η αντίστοιχη μεταβολή των 

mAsmod για το 2
ο
 και 3

ο
 τρίμηνο δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική (p>0.1). Η δόση 

εμβρύου δεν μεταβλήθηκε αισθητά όταν το ομοίωμα τοποθετήθηκε σε διάφορες 

θέσεις κατά μήκος του οριζόντιου άξονα. Η μέγιστη διαφορά, που βρέθηκε περίπου 

9%, καταγράφηκε στο ομοίωμα που προσομοιάζει την κύηση στο 1
ο
 τρίμηνο στις 

θέσεις των 4.5 cm εκατέρωθεν του ισοκέντρου.  
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Γράφημα 8.5. Δόση ακτινοβολίας εμβρύου και mAsmod συναρτήσει της απόστασης από το ισόκεντρο 

κατά τον οριζόντιο άξονα. mAsmod που παρουσιάζονται στο γράφημα για κάθε θέση τοποθέτησης των 

ομοιωμάτων, υπολογίστηκαν ως η μέση τιμή του γινομένου ρεύματος λυχνίας-χρόνου στις εικόνες 

σάρωσης που περικλείουν το έμβρυο. Οι θετικές και αρνητικές τιμές της απόστασης στον οριζόντιο 

άξονα υποδεικνύουν τις θέσεις τοποθέτησης των ομοιωμάτων δεξιά και αριστερά από το ισόκεντρο, 

αντίστοιχα [50]. 

 

Στα γραφήματα 8.6 και 8.7 παρουσιάζονται οι τιμές του θορύβου εικόνας που 

προέκυψαν από τα πειράματα της κατακόρυφης και οριζόντιας έκκεντρης 

τοποθέτησης της εγκύου, αντίστοιχα. Για όλες τις φάσεις της κύησης, ο θόρυβος 

εικόνας βρέθηκε να μειώνεται σταδιακά από τις χαμηλότερες στις υψηλότερες θέσεις 

τοποθέτησης του ομοιώματος κατά τον κατακόρυφο άξονα (p<0.001). Αντιθέτως ο 

θόρυβος εικόνας δεν βρέθηκε σημαντικά διαφορετικός στις διάφορες θέσεις του 

ομοιώματος κατά τον οριζόντιο άξονα από τις αντίστοιχες τιμές θορύβου στο 

ισόκεντρο (p>0.1). 
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Γράφημα 8.6. Θόρυβος εικόνας συναρτήσει της απόστασης από το ισόκεντρο κατά τον κατακόρυφο 

άξονα. Το σφάλμα αντιστοιχεί σε 2 τιμές τυπικής απόκλισης (2 x SD). Θετικές και αρνητικές τιμές 

απόστασης κατά τον οριζόντιο άξονα αντιστοιχούν σε θέσεις του ομοιώματος πάνω και κάτω από το 

ισόκεντρο, αντίστοιχα. [50]  

 

Γράφημα 8.7. Θόρυβος εικόνας συναρτήσει της απόστασης από το ισόκεντρο κατά τον οριζόντιο 

άξονα. Το σφάλμα αντιστοιχεί σε 2 τιμές τυπικής απόκλισης (2 x SD). Θετικές και αρνητικές τιμές 

απόστασης κατά τον οριζόντιο άξονα αντιστοιχούν σε θέσεις του ομοιώματος αριστερά και δεξιά από 

το ισόκεντρο, αντίστοιχα. [50]  
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Οι πίνακες 8.5 και 8.6 παραθέτουν τις τιμές των SNR και CNR, που 

υπολογίστηκαν από μετρήσεις στις εικόνες Υ.Τ από σαρώσεις έκκεντρης 

τοποθέτησης κατά τον κατακόρυφο και οριζόντιο άξονα, αντίστοιχα. Οι τιμές των 

SNR και CNR βρέθηκε ότι αυξάνουν βαθμιαία από τις χαμηλότερες στις υψηλότερες 

θέσεις τοποθέτησης του ομοιώματος κατά τον κατακόρυφο άξονα για κάθε τρίμηνο 

κύησης (p<0.001). Ενδεικτικά, στη θέση των 6 cm πάνω από το ισόκεντρο οι τιμές 

των SNR και CNR αυξήθηκαν κατά 9.6 % και 13.2 % για το 1
ο
, 9.6 % και 7.9 % για 

το 2
ο
 και 13.4 % και 8.5 % για το 3

ο
 τρίμηνο κύησης, από τις αντίστοιχες τιμές 

ισοκέντρου, αντίστοιχα. Οι τιμές του SNR δεν βρέθηκε να αλλάζουν σημαντικά για 

τις διάφορες θέσεις του ομοιώματος κατά τον οριζόντιο άξονα στο 1
ο
 τρίμηνο της 

κύησης (p>0.05). Αντιθέτως στατιστικά σημαντική μείωση στις τιμές του SNR 

παρατηρήθηκε στο 2
ο
 και 3

ο
 τρίμηνο (p<0.001). Οι αντίστοιχες τιμές του CNR 

βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικά διαφορετικές στο 1
ο
 τρίμηνο, (p<0.001) ενώ δεν 

βρέθηκε να διαφέρουν σημαντικά στο 2
ο
 και 3

ο
 τρίμηνο της κύησης  (p>0.1). 

 
 

Πίνακας 8.5. Οι τιμές των SNR and CNR κατά την έκκεντρη τοποθέτηση των ομοιωμάτων, που προσομοιάζουν 

έγκυο ασθενή κατά τα τρία τρίμηνα τις κύησης, σε διάφορες θέσεις κατά τον κατακόρυφο άξονα [50]. 

Απόσταση 

από τον 

κατακόρυφο 

άξονα (cm) 

1
ο 
τρίμηνο 2

ο 
τρίμηνο 3

ο
 τρίμηνο 

CNR  SNR  CNR  SNR  CNR  SNR  

-6 80.71 ± 1.16 1.025 ± 0.069 69.34 ± 1.17 0.821 ± 0.056 58.04 ± 0.10 0.680 ± 0.061 

-3 84.91 ± 1.32 1.155 ± 0.077 73.73 ± 1.11 0.975 ± 0.052 60.53 ± 0.91 0.771 ± 0.037 

0 91.88 ± 1.38 1.429 ± 0.093 79.81 ± 1.15 1.053 ± 0.033 63.68 ± 1.00 0.789 ±0.034 

3 99.33 ± 1.60 1.625 ± 0.104 84.04 ± 1.30 1.257 ± 0.063 66.73 ± 1.07 0.967 ± 0.049 

6 104.00 ± 1.56 1.566 ± 0.098 86.08 ± 1.51 1.154 ± 0.099 69.07 ± 1.21 0.899 ± 0.069 
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Πίνακας 8.6. Οι τιμές των SNR and CNR κατά την έκκεντρη τοποθέτηση των ομοιωμάτων, που προσομοιάζουν 

έγκυο ασθενή κατά τα τρία τρίμηνα τις κύησης, σε διάφορες θέσεις κατά τον οριζόντιο άξονα [50]. 

Απόσταση 

από τον 

οριζόντιο 

άξονα(cm) 

1
ο
 τρίμηνο 2

ο 
τρίμηνο 3

ο
 τρίμηνο 

CNR  SNR  CNR  SNR  CNR  SNR  

-4.5 88.58 ± 1.29 1.506 ± 0.086 79.48 ± 1.12 0.800 ± 0.065 62.36 ± 0.88 0.625 ± 0.042 

-2.5 92.79 ± 1.61 1.414 ± 0.102 79.29 ± 1.33 0.958 ± 0.056 62.83 ± 1.06 0.721 ± 0.045 

0 91.88 ± 1.38 1.429 ± 0.093 79.81 ± 1.15 1.053 ± 0.031 63.68 ± 1.00 0.789 ± 0.034 

2.5 96.81 ± 1.46 1.426 ± 0.090 78.35 ± 1.25 0.870 ± 0.064 63.17 ± 1.16 0.751 ± 0.051 

4.5 91.82 ± 1.59 1.540 ± 0.091 79.82 ± 1.40 0.840 ± 0.097 62.32 ± 1.09 0.614± 0.056 

 

 

8.5 Συζήτηση 
 

Στις εγκύους ασθενείς που χρειάζεται να υποβληθούν σε κάποια εξέταση Υ.Τ, τόσο η 

δόση ακτινοβολίας του εμβρύου όσο και της μητέρας πρέπει να είναι τόσο χαμηλή 

όσο το δυνατά εφικτό. Μια από τις τεχνικές που έχει υιοθετηθεί στην προσπάθεια 

μείωσης της δόσης ακτινοβολίας του ασθενή που υποβάλλεται σε εξετάσεις Υ.Τ είναι 

η χρήση του συστήματος AEC [26-30]. Παρά το γεγονός ότι αρκετές μελέτες έχουν 

δημοσιεύσει δεδομένα που αφορούν στην αποδοτικότητα του AEC στη 

βελτιστοποίηση της δόσης του ασθενή αλλά και της ποιότητας εικόνας [33-36], η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε την έλλειψη δοσιμετρικών δεδομένων που 

αφορούν στη μελέτη της επίδρασης της ενεργοποίησης του AEC στη δόση 

ακτινοβολίας εμβρύου καθώς και την ποιότητα εικόνας, όταν έγκυες ασθενείς 

υποβάλλονται σε εξετάσεις Υ.Τ. Τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στην παρούσα 

εργασία υποδεικνύουν ότι η δόση ακτινοβολίας εμβρύου μπορεί να μειωθεί 

σημαντικά όταν το σύστημα AEC είναι ενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης, ακόμα και στο 3
ο
 τρίμηνο της κύησης που το μέγεθος της κοιλιάς της 

εγκύου ασθενούς είναι αυξημένο. Επιπλέον, η μη ακριβής τοποθέτηση της εγκύου
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 ασθενούς στο ισόκεντρο παρατηρήθηκε ότι δεν επηρεάζει αισθητά τη δόση 

ακτινοβολίας που λαμβάνει το έμβρυο αλλά παρόλα αυτά, επηρεάζει αρνητικά την 

ποιότητας εικόνας. Επομένως, για να διατηρηθεί η ποιότητας της εικόνας πρέπει να 

δίνεται η δέουσα προσοχή στη σωστή και ακριβή τοποθέτηση των εγκύων ασθενών 

στο ισόκεντρο.  

Η εργασία αυτή απέδειξε ότι οι τιμές των διαμορφωμένων mAs (mAsmod) με 

τη χρήση του AEC ήταν μειωμένες μέχρι και 59.8% σε σύγκριση με τα σταθερά mAs, 

χωρίς την ενεργοποίηση του AEC. Η δόση ακτινοβολίας εμβρύου που μετρήθηκε στις 

σαρώσεις με το AEC ενεργοποιημένο ήταν πολύ χαμηλότερη από την αντίστοιχη 

δόση που μετρήθηκε στις σαρώσεις με απενεργοποιημένο το AEC και στα τρία 

τρίμηνα της κύησης με μέγιστο ποσοστό μείωσης 59.3%. Μια πρόσφατη 

δημοσιευμένη μελέτη κατά την οποία εκτιμήθηκε η δόση ακτινοβολία εμβρύου από 

εξετάσεις Υ.Τ κοιλίας κατά τις πρώτες 7 εβδομάδες της κύησης, ανέφερε μια μέση  

μείωση των mAs κατά 52 % με την ενεργοποίηση του AEC και μια αντίστοιχη 

μείωση στη δόση του εμβρύου κατά 50.2 % [20]. Τα ευρήματα αυτά βρίσκονται 

συμφωνία με τα δοσιμετρικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν ανωτέρω, στην παρούσα 

εργασία, για το πρώτο τρίμηνο της κύησης. 

Αρκετές μελέτες έχουν δημοσιευθεί πάνω στην επίδραση της τοποθέτησης 

του ασθενούς στην δόση ακτινοβολίας που λαμβάνει και στη ποιότητα εικόνας σε 

εξετάσεις Υ.Τ με ενεργοποιημένο το AEC σε μη εγκύους ασθενείς.  Οι μελέτες αυτές 

έχουν δείξει ότι το ρεύμα της λυχνίας ή ο θόρυβος εικόνας αυξάνεται όταν ο ασθενής 

είναι έκκεντρα τοποθετημένος κατά τη διάρκεια της εξέτασης [36, 37].  Μία κλινική 

μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε ασθενείς, όχι εγκύους, από τους  Li et al απέδειξε 

ότι είναι συνηθισμένο για τους χειριστές των Υ.Τ να τοποθετούν έκκεντρα τους 

ασθενείς, κυρίως κάτω από το ισόκεντρο [39]. Η μέση απόσταση της έκκεντρης 
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τοποθέτησης από το ισόκεντρο που καταγράφηκε στη μελέτη ήταν 3.3 cm .  Στην ίδια 

μελέτη, η δόση στην επιφάνεια αλλά και στα περιφαρικά όργανα βρέθηκε ότι 

αυξάνεται μέχρι και 50 % όταν ο ασθενής τοποθετείται έκκεντρα 6 cm κάτω από το 

ισόκεντρο [39]. Οι προαναφερθείσες μελέτες έχουν μελετήσει μόνο την επίδραση της 

έκκεντρης τοποθέτησης κατά τον κατακόρυφο άξονα σε ασθενείς και μάλιστα μη 

εγκύους, στη δόση δέρματος και δόση οργάνων που βρίσκονται σε περιφερικά 

τμήματα του ανθρωπίνου σώματος. Η επίδραση της κατακόρυφης έκκεντρης 

τοποθέτησης στη δόση οργάνων που βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα του σώματος 

του ασθενούς, όπως το έμβρυο στο σώμα της μητέρας, δεν έχει μελετηθεί. Η παρούσα 

εργασία παρέχει δοσιμετρικά δεδομένα για τη δόση ακτινοβολίας του  εμβρύου όταν 

το σώμα μητέρας στα τρία τρίμηνα κύησης έχει τοποθετηθεί έκκεντρα σε διάφορες 

θέσεις σχετικά με το ισόκεντρο.  Αναλυτικότερα, όταν τα ομοιώματα τοποθετήθηκαν 

σε θέσεις κάτω από το ισόκεντρο, μια μείωση στη δόση του εμβρύου παρατηρήθηκε 

σε κάθε ηλικια κύησης. Αυτή η μείωση μπορεί να οφείλεται στους εξής λόγους: 

Πρώτον, η τοποθέτηση του ομοιώματος κάτω από το ισόκεντρο μειώνει το μέγεθος 

του σώματος του ομοιώματος που απεικονίζεται στο τοπόγραμμα. Ως αποτέλεσμα το 

σύστημα AEC που ρυθμίζει το ρεύμα της λυχνίας ανάλογα με το προς απεικόνιση 

μέγεθος σώματος του ασθενούς που απεικονίζεται στο τοπόγραμμα, μειώνει τα 

διαμορφωμένα mAs (mAsmod) και κατά επέκταση τη δόση ακτινοβολίας εμβρύου. 

Δεύτερον, η τοποθέτηση του ομοιώματος κάτω από το ισόκεντρο προκαλεί την μη -

ευθυγράμμισή του σε σχέση με το bow-tie filter. Η εκκεντρότητα σχετικά με το bow-

tie filter έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της έντασης της δέσμης των ακτίνων - Χ στα 

κεντρικά μέρη του σώματος του ασθενούς, με επακόλουθη μείωση της δόσης του 

εμβρύου [36, 37]. Αντιθέτως, καμία σημαντική αλλαγή στη δόση του εμβρύου δε 

παρατηρήθηκε όταν το ομοίωμα τοποθετήθηκε 3 cm πάνω από το ισόκεντρο. Παρόλα 
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αυτά, μια επιπλέον ανύψωση του ομοιώματος, στη θέση των 6 cm πάνω από το 

ισόκεντρο προκάλεσε μια πολύ μικρή μείωση στη δόση του εμβρύου. Παρά την 

αύξηση των διαμορφωμένων mAs στις θέσεις του ομοιώματος πάνω από το 

ισόκεντρο, λόγω της αύξησης του μεγέθους του κατά το τοπόγραμμα, η δόση 

ακτινοβολίας του εμβρύου σημειώνει μια μικρή μείωση. Αυτό δείχνει ότι η πιθανή 

αύξηση στη δόση του εμβρύου από την αύξηση των διαμορφωμένων mAs 

αντισταθμίζεται από τη μείωση της έντασης των ακτίνων - Χ στα κεντρικά μέρη του 

σώματος του ομοιώματος που οφείλεται στην έκκεντρη του τοποθέτηση σε σχέση με 

το bow-tie filter. Τα δοσιμετρικά δεδομένα που παρήχθησαν στην παρούσα μελέτη 

δείχουν ότι όταν τα ομοιώματα τοποθετούνται έκκεντρα σε διάφορες θέσεις κατά 

μήκος του οριζόντιου άξονα, η δόση εμβρύου δεν μεταβάλλεται σημαντικά (Γράφημα 

8.5). Όταν τα ομοιώματα τοποθετήθηκαν στις θέσεις των 4.5 cm εκατέρωθεν του 

ισοκέντρου, μια μικρή ανύψωση του ομοιώματος έχει προκληθεί. Αυτό οφείλεται στο 

κοίλο σχήμα της εξεταστικής τράπεζας του Υ.Τ. Επομένως μια πολύ μικρή 

μεγέθυνση προκαλείται στο σώμα του ομοιώματος που απεικονίζεται στο 

τοπόγραμμα σε σχέση με την αντίστοιχη εικόνα του από το ισόκεντρο. Σαν συνέπεια, 

τα διαμορφωμένα mAs αυξάνονται ελαφρώς. Παρόλα αυτά, αυτή η αύξηση δεν 

μεταβάλλει σημαντικά τη δόση του εμβρύου λόγω της αντιστάθμισή της από την 

επίδραση της έκκεντρης τοποθέτησης  σε σχέση με το bow-tie filter. Θα πρέπει εδω 

να σημειωθεί ότι οταν το σύστημα AEC που μελετάται σε αυτή τη μελέτη είναι 

ενεργοποιημένο, η ποιότητα εικόνας δεν διατηρείται ανάμεσα σε ασθενείς 

διαφορετικού μεγέθους.  Συγκεκριμένα, μια πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε 

σε ίδιου τύπου και κατασκευαστή Υ.Τ αναφέρει 32% αύξηση του θορύβου στη 

περιοχή της κοιλιάς για μεγαλόσωμους ασθενείς συγκριτικά με το μέσο ασθενή [51]. 

Άλλοι κατασκευαστές Υ.Τ έχουν υιοθετήσει άλλους τρόπους προσέγγισης της 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Συζήτηση 

 

190  

 

τεχνικής του AEC. Έτσι λοιπόν, έχουν προσπαθήσει να επιτύχουν την επιθυμητή 

ποιότητα εικόνας για κάθε σωματότυπο ασθενούς προκαθορίζοντας το επίπεδο αυτό 

χρησιμοποιώντας τον «δείκτη θορύβου» (‘noise index’-GE Healthcare), «εικόνα 

αναφοράς» (‘reference image’-Philips), ή «τυπική απόκλιση του αριθμού Υ.Τ» 

(‘standard deviation of CT numbers’-Toshiba). Επακόλουθο αυτών των Υ.Τ, είναι ότι 

ασθενείς με μεγαλύτερο μέγεθος από αυτό του μέσου ασθενή, όπως οι έγκυες 

ασθενείς κατά το 2
ο
 και 3

ο
 τρίμηνο της κύησης, αναμένεται να λάβουν υψηλότερη 

δόση ακτινοβολίας. Παρόλα αυτά, η εκτίμηση της δόσης εμβρύου σε σαρώσεις με το 

σύστημα AEC των παραπάνω κατασκευαστών Υ.Τ δεν είναι γνωστή. Περισσότερες 

μελέτες πρέπει να πραγματοποιηθούν για την μελέτη της επίδραση της έκκεντρης 

τοποθέτησης εγκύων ασθενών στη δόση ακτινοβολίας εμβρύου όταν είναι 

ενεργοποιημένο το εκάστοτε σύστημα AEC.  

Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι ο θόρυβος εικόνας διαφέρει στατιστικώς 

σημαντικά όταν το σύστημα AEC είναι ενεργοποιημένο (p<0.001). Το εύρημα αυτό 

βρίσκεται σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες που μελέτησαν την επίδραση του 

AEC στην ποιότητα εικόνας  [31, 32, 52, 53]. Επιπρόσθετα, η ενεργοποίηση του AEC 

επέφερε μείωση στις τιμές των SNR και CNR κατά 21 % και 34 %, αντίστοιχα. Η 

επίτευξη εικόνων σάρωσης με διαγνωστική αξία είναι πρωταρχικής σημασίας ώστε 

να εξασφαλίζεται ότι θα ανιχνευθούν και θα διαγνωστούν όλες οι πιθανές 

παθογένειες. Επιπλέον μελέτες χρειάζονται ώστε να εξεταστεί το κατα πόσο η 

μειωμένη ποιότητα εικόνας που παρέχεται από το σύστημα AEC μπορεί ακόμα να 

προσφέρει αξιόπιστη διάγνωση την καθημερινή, κλινική πράξη.  

Ο θόρυβος της εικόνας επιπλέον, βρέθηκε να αυξάνεται βαθμιαία από τις 

υψηλότερες στις χαμηλότερες ,σε σχέση με το ισόκεντρο, θέσεις των ομοιώματων και 

στις τρεις ηλικίες κύησης. Όταν το ομοίωμα τοποθετήθηκε κάτω από το ισόκεντρο, η 
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μείωση των διαμορφωμένων mAs και η μη ευθυγράμμισή του με το bow-tie filter είχε 

ως αποτέλεσμα υψηλότερο θόρυβο εικόνας. Προηγούμενες μελέτες που έχουν γίνει 

σε ομοιώματα έχουν δείξει ότι η έκκεντρη τοποθέτηση τους κατά μήκος του 

κατακόρυφου άξονα προκαλεί μεταβολή στο θορύβου εικόνας [35, 51]. Η μέγιστη 

αύξηση στο θόρυβο εικόνας που αναφέρεται στη βιβλιογραφία είναι 30% και έχει 

καταγραφεί για θέσεις ομοιωμάτων 6 cm κάτω από το ισόκεντρο [35].  Οι τιμές των 

SNR και CNR παρουσίασαν μείωση από υψηλότερες σε χαμηλότερες του ισοκέντρου 

θέσεις, για όλες τις ηλικίες κύησης.  

Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας σημειώνουν ότι ο βαθμός επίδρασης 

της τοποθέτησης του ασθενή στη δόση ακτινοβολίας αλλά και στη ποιότητα της 

εικόνας αξίζει προσοχή στην καθημερινή κλινική πράξη. Η βελτιστοποίηση της 

ποιότητας εικόνας στη χαμηλότερη δυνατή δόση ακτινοβολίας επιβάλλει την ακριβή 

τοποθέτηση των ασθενών στο ισόκεντρο. Πολλές μελέτες παρόλα αυτά  έχουν δείξει 

ότι στην κλινική πραξη είναι πολύ συνηθισμένο οι ασθενείς να είναι έκκεντρα 

τοποθετημένοι. Οι Toth et al αναφέρουν οτι σχεδόν οι μισοί ασθενείς που 

καταγράφησαν στη μελέτη ήταν έκκεντρα τοποθετημένοι, κατά μέσο όρο περίπου 2.3 

cm κάτω από το ισόκεντρο [37]. Οι Li et al δημοσίευσαν μια μελέτη στην οποία 

αναφέρεται ότι σχεδόν το 95 % των ασθενών ήταν έκκεντρα τοποθετημένοι  3.3 cm 

κατά μέσο όρο μακριά από το ισόκεντρο, ενώ το 97% αυτών ήταν έκκεντρα 

τοποθετημένοι κάτω από το ισόκεντρο [39]. Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι η 

έκκεντρη τοποθέτηση κατά τον κατακόρυφο άξονα και κυρίως σε θέσεις κάτω από το 

ισόκεντρο είναι πιο συχνή. Η παρούσα μελέτη απέδειξε ότι μια πιθανή έκκεντρη 

τοποθέτηση μια εγκύου ασθενούς κάτω από το ισόκεντρο δεν αυξάνει τη δόση 

ακτινοβολίας του εμβρύου αλλά μειώνει την ποιότητα εικόνας. Συγκεκριμένα, ο 

θόρυβος εικόνας αυξήθηκε ως 14.5% ενώ οι τιμές των SNR και CNR μειώθηκαν 
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κατά 28% και 13%, αντίστοιχα, όταν τα ομοιώματα τοποθετήθηκαν 6 cm κάτω από 

το ισόκεντρο. Έτσι, για να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή ποιότητα εικόνας και να 

αποφευχθεί η απώλεια σημαντικών παθογενών ευρημάτων κατά τη διάγνωση, 

επιβάλλεται οι έγκυες ασθενείς να τοποθετούνται ακριβώς στο ισόκεντρο πριν την 

πραγματοποίηση οποιασδήποτε εξέτασης Υ.Τ. Από την άλλη μεριά, μια πιθανή 

έκκεντρη τοποθέτηση εγκύων ασθενών λίγα εκατοστά πάνω από το ισόκεντρο 

μεταφέρει σχεδόν την ίδια δόση ακτινοβολίας στο έμβρυο συγκριτικά με την ακριβή 

του ευθυγράμμιση στο ισόκεντρο και ταυτόχρονα βελτιώνει την ποιότητα εικόνας. 

Διάφορες μέθοδοι έχουν δημοσιευθεί όσον αφορά στην εκτίμηση της δόσης 

ακτινοβολίας εμβρύου σε εγκύους ασθενείς που πρέπει να υποβληθούν σε εξετάσεις 

Υ.Τ [18–24]. Σε αυτές τις μεθόδους υπονοείται ότι οι ασθενείς είναι σωστά 

ευθυγραμμισμένες στο ισόκεντρο. Παρόλα αυτά, όπως ήδη έχει προαναφερθεί, μικρά 

σφάλματα κατά την τοποθέτηση των ασθενών δεν μπορούν να αποφευχθούν κατά την 

καθημερινή κλινική πράξη. Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας υποδεικνύουν ότι 

σε αυτές τις περιπτώσης η δόση ακτινοβολίας εμβρύου δεν επηρεάζεται αισθητά. 

Έτσι, ακόμα και στις περιπτώσεις που η μητέρα ασθενής δεν είναι σωστά 

ευθυγραμμισμένη στο ισόκεντρο οι παραπάνω μέθοδοι μπορούν ακόμα να 

χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της δόσης εμβρύου.  

Αυτή η εργασία, έχει και τους περιορισμούς της οι οποίοι πρέπει να 

αναφερθούν. Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε φυσικά, ανθρωπόμορφα 

ομοιώματα που αναπαριστούν τη μέση έγκυο γυναίκα στα τρία τρίμηνα της κύησης. 

Έτσι λοιπόν τα αποτελέσματα που παρήχθησαν και παρουσιάζονται σε αυτή τη 

μελέτη μπορεί να διαφοροποιούνται στην καθημερινή κλινική πράξη όταν έγκυες 

ασθενείς διαφορετικού σωματικού μεγέθους και ανατομίας, από της μέσης εγκύου, 

υποβάλλονται σε Υ.Τ κοιλίας. Παρόλα αυτά, άμεσες μετρήσεις σε έμβρυα δεν είναι 
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εφικτό να πραγματοποιηθούν. Ένας άλλος περιορισμός αυτής της εργασίας, είναι ότι 

η ποιότητα της εικόνας θα έπρεπε να έχει εκτιμηθεί και κλινικά από έμπειρο 

ακτινολόγο. Παρόλα αυτά κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί σε μια 

μελέτη όπως αυτή που δεν περιλαμβάνει εικόνες πραγματικών ασθενών. Μελλοντικές 

μελέτες σε εγκύους ασθενείς θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για να εκτιμηθεί και 

κλινικά η ποιότητα εικόνας με και χωρίς τη χρήση του συστήματος AEC. Ο κύριος 

στόχος αυτής της εργασίας ήταν να μελετηθεί το κατά πόσο η έκκεντρη τοποθέτηση 

ασθενών στο ισόκεντρο επηρεάζει τη δόση ακτινοβολίας εμβρύου από εξετάσεις Υ.Τ 

κοιλίας με ενεργοποιημένο το AEC, στις οποίες υποβάλλεται η μητέρα. Επομένως ο 

βαθμός της υπερέκθεσης της μητέρας κατά την έκκεντρη τοποθέτησής της δεν 

μελετήθηκε στην παρούσα μελέτη. Παρόλα αυτά η επίδραση της έκκεντρης 

τοποθέτησης ασθενούς κατά τη διάρκεια εξέτασης Υ.Τ δεν αναμένεται να διαφέρει 

μεταξύ εγκύων και μη ασθενών. Επιπρόσθετα, τα πειράματα αυτά 

πραγματοποιήθηκαν μόνο σε έναν τύπο Υ.Τ. Θα ήταν ενδιαφέρον να 

πραγματοποιηθεί μια παρόμοια εκτίμηση σε άλλους Υ.Τ,  με ευρύτερη κάλυψη κατά 

τον z- άξονα, που διαθέτουν διαφορετικού τύπου σύστημα AEC.  

Εν κατακλείδι, η ενεργοποίηση του συστήματος AEC μειώνει τη δόση 

εμβρύου σε όλες της ηλικίες κύησης. Παρά το γεγονός ότι σφάλματα στην 

τοποθέτηση των εγκύων ασθενών δεν επηρεάζουν σημαντικά τη δόση του εμβρύου, 

οι χειριστές των Υ.Τ πρέπει να συνειδητοποιήσουν την σημασία της σωστής 

τοποθέτησης των ασθενών στο ισόκεντρο ώστε να μπορούν να παραχθούν εικονες 

υψηλής ποιότητας με διαγνωστική αξία σε όσο το δυνατόν χαμηλότερη δόση 

ακτινοβολίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  9 

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΣ  ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ  

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΑ ΜΕ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ  ΠΡΙΝ  ΤΗΝ 

ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ  ΤΟΜΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΕΙ 

ΜΕ ΑΝΩΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ ΣΤΗ ΜΗΤΡΑ 

(ΑΚΥΚ) 

 

 

9.1 Εισαγωγή 
 

Κατά τη διαδικασία της εγκυμοσύνης και συγκεκριμένα τη περίοδο της εμφύτευσης 

και ανάπτυξης του πλακούντα, ένα ελάττωμα στον κανονικό βασικό φθαρτό υμένα 

μπορεί να επιτρέψει την ανώμαλη προσκόλληση ή τη διείσδυση των χοριονικών 

λαχνών  μέσα στο τοίχωμα της μήτρας [1]. Η έκταση της εισβολής του 

πλακούντιακού ιστού ποικίλλει. Μπορεί να είναι επιφανειακή (επιπολής - superficial) 

εισβολή και σε αυτή τη περίπτωση ονομάζεται συμφυτικός πλακούντας (accreta) 

(περίπου 75% των περιπτώσεων), ή να εισβάλει βαθύτερα στο μυομήτριο που τότε 

ονομάζεται στιφρός πλακούντας (increta) ή να παρουσιάζει ακόμα βαθύτερη εισβολή 

που αφορά μέχρι και τον ορογόνο ή πλησίον πυελικών οργάνων και ονομάζεται 

διεισδυτικός πλακούντας (percreta) (Εικόνα 9.1) [1]. Οι γυναίκες που παρουσιάζουν 

αυτή την ανώμαλη πρόσφυση του πλακούντα στην μήτρα βρίσκονται σε υψηλό 

κίνδυνο μείζονος αιμορραγίας που μπορεί να οδηγήσει σε υστερεκτομή ή θάνατο της 

μητέρας [2]. Αυτή η αύξηση φαίνεται να σχετίζεται με την αύξηση του ποσοστού των 

χειρουργικών επέμβασεων της μήτρας όπως απόξεση, υστεροσκοπικά χειρουγεία, 

ινομυωματεκτομή, προηγούμενη καισαρική τομή αλλά και με την πρώιμη ή 

προχωρημένη ηλικία της μητρότητας. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις προκαλείται 

αδυναμία του φθαρτού, που επιτρέπει την ανώμαλη πρόσφυση του πλακούντα [3-5].  
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Επιπλέον, ο αυξανόμενος αριθμός των καισαρικών τομών έχει συσχετισθεί 

με  υψηλό κίνδυνο εμφάνισης συμφυτικού πλακούντα (accreta) η οποία εκτιμάται να 

σχεδόν 1: 500 τοκετούς [6, 7]. Δεδομένης της σημαντικής νοσηρότητας και 

θνησιμότητας που συνδέονται με τις ανωμαλίες πρόσφυσης του πλακούντα, η 

προγεννητική διάγνωση είναι άκρως σημαντική ώστε να καθοριστεί η σωστή 

αντομετώπιση και διαχείριση των γυναικών αυτών [1, 8, 9]. Η υπερηχογραφία 

Doppler αποτελούν χρήσιμε τεχνικές στην απεικόνιση και ανίχνευση του πλακούντα 

με ανωμαλίες πρόσφυσης. Μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας έχουν στις γυναίκες 

υψηλού κινδύνου, με προηγηθείσα χειρουργική επέμβαση στην μήτρα ή προδρομικό 

πλακούντα [1, 9]. Ευρήματα όπως απώλεια του φυσιολογικού οπισθοπλακουντιακού 

ελεύθερου χώρου, ανωμαλίες της επαφής του μυομητρίου με την ουροδόχο κύστη, 

εξέχοντα πλακούντιακά κενά ή πλακουντιακές λίμνες (Placental Lacunae), και 

αυξημένη αγγείωση στη διεπαφή της μήτρας και της ουροδόχου κύστης οδηγούν 

άμεσα στο συμπέρασμα ύπαρξης συμφυτικού πλακούντα (accreta) (Εικόνες 9.2, 9.3, 

Εικόνα 9.2. Ανώμαλη προσφυηή του πλακούντα στη μήτρα. Επιφανειακή (επιπολής - superficial) 

εισβολή-συμφυτικός πλακούντας (accreta), βαθύτερη εισβολή στο μυομήτριο - στιφρός πλακούντας 

(increta), ακόμα βαθύτερη εισβολή και τον ορογόνο ή πλησίον πυελικών οργάνων - διεισδυτικός 

πλακούντας (percreta). Πηγή: www.pzarganis.com  

http://www.pzarganis.com/
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9.4) [5, 8, 10, 11]. Ειδικότερα, η παρουσία των επιφανών πλακούντιακών λιμνών 

(Placental Lacunae) έχει την υψηλότερη θετική προγνωστική αξία [12]. Οι λίμνες που 

χαρακτηρίζονται από τυρβώδη αιματική ροή, ασαφή όρια και ακανόνιστο σχήμα, 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 9.3.  

Η βασική τεχνική σε αυτές τις περιπτώσεις της ανώμαλης πρόσφυσης του 

πλακούντα στη μήτρα θεωρείται η υστερεκτομή (hysterectomy), παρά τον υψηλό 

κίνδυνο που ενέχει για πιθανές βλάβες γειτονικών οργάνων, κυρίως στους ουρητήρες 

και στη κύστη και την απώλεια της γονιμότητας [12, 13].  Συνδεόμενη με λιγότερες 

επιπλοκές και διατήρηση της γονιμότητας ο ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενος 

υπογαστρικός καθετηριασμός αρτηριών και εισαγωγής  μπαλονιών (AKYK) με ή 

χωρίς εμβολισμό έχει εισαχθεί τα τελευταία χρόνια ως μια αξιόπιστη εναλλακτική 

τεχνική στις ετοιμόγενες γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με συμφυτικό πλακούντα 

(accrete) [14-17]. Πολλές δημοσιευμένες εργασίες αναφέρουν ότι η AKYK αποτελεί 

μια άκρως αποδοτική τεχνική στον έλεγχο της αιμορραγίας κατά τη διάρκεια της 

καισαρικής τομής παρέχοντας την ίδια ή και μικρότερη ποσότητα απώλειας αίματος 

συγκριτικά με την υστερεκτομή [17, 18]. Παρόλα αυτά δεν παεύει να είναι μια 

ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενη διαδικασία. Αυτή η εμπλοκή των ακτίνων Χ στην 

επεμβατική αυτή πράξη προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στους θεράποντες ιατρούς 

σχετικά με τους πιθανούς ενεχόμενους κινδύνους της έκθεσης του εμβρύου στην 

ακτινοβολία. Ο ακτινογενής κίνδυνος για το έμβρυο πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

εκτιμάται λαμβάνοντας υπόψη το ισοζύγιο κινδύνου-οφέλους που θα προκύψει από 

μια αιτιολογημένη και βελτιστοποιημένη εφαρμογή της AKYK διαδικάσίας. 

Κίνητρο για την πραγματοποίηση της παρούσας μελέτης στάθηκαν τα 

ανεπαρκή δημοσιευμένα στοιχεία και που αφορούν στη δόση ακτινοβολίας εμβρύου 

λόγω της ακτινοσκοπική καθοδήγησης κατά την AKYK σε ετοιμόγενες γυναίκες. 
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Εικόνα 9.2. Απώλεια του οπισθοπλακουντιακού υποηχογενούς χώρου, και εστιακή απώλεια της 

συνέχειας της υπερηχογένειας του βλεννογόνου της ουροδόχου κύστεως (βέλη) με ταυτόχρονη 

παρουσία εξωφυτικής πλακουντιακής μάζας (λευκό παχύ βέλος) να εισβάλλει στο χώρο της ουροδόχου 

κύστεως. Πηγή: www.pzarganis.com  

 

Εικόνα 9.3. Εμφάνιση "σκωροφαγωμένων" πλακουντιακών λιμνών (Moth-eaten placental lacunae). 

Διάχυτη αιματική ροή μέσα στις πλακουντιακές λίμνες. Πηγή: www.pzarganis.com 

 

Εικόνα 9.4. Μεγάλη μέγιστη συστολική ταχύτητα ροής (Peak Systolic Velocity) και μικρή 

αντίσταση στη ροή. Υπεραγγείωση του ορίου μεταξύ ουροδόχου κύστεως και πλακούντα. Πηγή: 

www.pzarganis.com 

http://www.pzarganis.com/
http://www.pzarganis.com/
http://www.pzarganis.com/
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Συγκεκριμένα, η βιβλιογραφική έρευνα ανέδειξε μόνο δύο μελέτες σχτικές με 

αυτό το αντικείμενο. Οι Manninen et al [19] έχουν εκτιμήσει τη δόση ακτινοβολίας 

εμβρύου από AKYK μέσω δοσιμέτρων που τοποθετήκαν στον κόλπο 7 ασθενών πριν 

τη διαδικασία. Παρόλα αυτά η δόση ακτινοβολίας που μετράται κοντά στον εμβρυικό 

ιστό αλλά όχι ακριβώς στη θέση του εμβρύου, ίσως, διαφέρει αισθητά από την τιμή 

της δόσης που πραγματικά λαμβάνει το έμβρυο. Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη, οι 

Semerano et al εκτίμησαν τη δόση ακτινοβολίας που λαμβάνει το έμβρυο κατά τη 

διάρκεια AKYK διαδικασιών χρησιμοποιώντας ένα μαθηματικό ομοίωμα που όμως 

προσομοιάζει τη μέση-μη έγκυο-γυναίκα [20]. Όμως, η δόση μετρημένη στη μήτρα 

μιας μη-εγκύου ασθενούς μπορεί να παρέχει μια πρόχειρη μόνο προσέγγιση της 

δόσης ακτινοβολίας εμβρύου κατά το 3
ο
 τρίμηνο της κύησης.  

Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να παραχθούν κανονικοποιημένα δοσιμέτρικά 

δεδομένα για τις κοινώς χρησιμοποιούμενες ακτινοσκοπικές προβολές, που μπορούν 

να πραγματοποιηθούν κατά τις διαδικασίες AKYK σε ετοιμόγενες γυναίκες. Τα 

δεδομένα αυτά επιτρέπουν την αξιόπιστη εκτίμηση της δόσης ακτινοβολίας εμβρύου 

από τη διαδικασία που πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε ακτινοσκοπικό σύστημα.  

  

9.2 Υλικά  
 

9.2.1 Κώδικας Monte Carlo 

 

Η χρήση των μεθόδων Monte Carlo στη μοντελοποίηση φυσικών προβλημάτων μας 

επιτρέπει να εξετάσουμε πολύπλοκα συστήματα που αλλιώς θα ήταν από δύσκολο 

εώς αδύνατο. Η επίλυση εξισώσεων που περιγράφουν την αλληλεπίδραση δύο 

ατόμων είναι σχετικά εύκολη. Η λύση όμως των ίδιων εξισώσεων για εκατοντάδες ή 

χιλιάδες άτομα είναι αδύνατη. Με τις μεθόδους Monte Carlo, καμία εξίσωση δεν 
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χρειάζεται να γραφτεί για να λυθεί ένα πρόβλημα. Παρόλα αυτά θα πρέπει να 

δημιουργηθεί μια εξίσωση που να περιγράφει την πυκνότητα πιθανότητας των 

σωματιδίων προς προσομοίωση στον χώρο φάσης (phase space) του προβλήματος 

[21]. Η μέθοδος Monte Carlo είναι βασισμένη σε στατιστικά στοιχεία, η απάντηση 

που δίνει δεν είναι μοναδική, αλλά μια εκτίμηση, που βρίσκεται μέσα σε κάποια όρια, 

γύρω από την πραγματική απάντηση. Το μέγεθος του στατιστικού λάθους 

συσχετίζεται με το αποτέλεσμα. Για τη μείωση του λάθους αυτού σε ανεκτά  επίπεδα, 

συνήθως απαιτείται ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ιστοριών σωματιδίων  να 

παρακολουθηθούν από τη γέννηση έως το θάνατο τους. Αυτό έχει ως  αποτέλεσμα να 

χρειάζεται μεγάλος υπολογιστικός χρόνος. Παρόλα αυτά δίνει λύσεις σε άλυτα με 

άλλους τρόπους προβλήματα. 

Στην παρούσα μελέτη, για την ανάπτυξη μεθόδου εκτίμησης της δόσης 

εμβρύου από ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες επεμβατικές διαδικασίες AKYK με 

εφαρμογή υπολογιστικών τεχνικών MC, χρησιμοποιήθηκε ο κώδικας μεταφοράς 

(transport code) ΜCNP στην 4C2 έκδοση και αναθεώρησή του [22]. O ΜCNP 

αποτελεί ένα κώδικα μεταφοράς και διάδοσης φωτονίων, νετρονίων και ηλεκτρονίων 

σε τρισδιάστατη γεωμετρία. Είναι κώδικας γενικής χρήσης, γενικευμένης γεωμετρίας, 

συνεχούς ενέργειας και χρονικά εξαρτημένος. Ο MCNP μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

διάφορους τρόπους μεταφοράς: μόνο νετρόνια, μόνο φωτόνια, μόνο ηλεκτρόνια, και 

συνδυασμένες μεταφορές νετρονίων-φωτονίων -όπου τα φωτόνια παράγονται από τις 

αλληλεπιδράσεις νετρονίων, νετρονίων-φωτονίων-ηλεκτρονίων, φωτονίων-

ηλεκτρονίων ή  ηλεκτρονίων-φωτονίων [22]. Το ενεργειακό καθεστώς νετρονίων 

μπορεί να είναι από 10
-11

 MeV έως 20 MeV, και από 1 keV έως 1000 MeV για τα 

φωτόνια και ηλεκτρόνια, αντίστοιχα [22].  
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Τα κύρια χαρακτηριστικά που κάνουν τόσο δημοφιλή τον κώδικα MCNP 

είναι η ποιότητα, η αξία και τα χαρακτηριστικά του. Ο κώδικας MCNP 

χρησιμοποιείται σε πλήθος εφαρμογών όπως είναι η ακτινοπροστασία, ο σχεδιασμός 

και η ανάλυση ανιχνευτών και η ιατρική φυσική. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά 

που συνοδεύουν τον κώδικα MCNP είναι η χρήση γενικώνν και επιφανειακών πηγών, 

η αλληλεπιδρούσα γεωμετρία , εκτενείς διαγνωστικές πληροφορίες διαθέσιμες στο 

χρήστη, εύκολα προσαρμόσιμη δομή ανιχνευτών, στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει και την ανίχνευση λανθασμένων  συγκλίσεων. 

Επίσης, ο κώδικας MCNP διαθέτει πάνω από 400 μηνύματα λάθους για την 

προειδοποίηση του χρήστη στην περίπτωση που καταχωρεί λανθασμένα δεδομένα. 

Τέλος, διαθέτει τρισδιάστατη γεωμετρία επιφανειών του είναι ικανή να 

μοντελοποιήσει οποιοδήποτε χώρο που περικλείεται από πρώτου και δεύτερου 

βαθμού γεωμετρικά σχήματα. Κάθε τρία χρόνια περίπου κυκλοφορούν ανανεωμένες 

εκδόσεις του MCNP που διανέμεται από το RSICC (Radiation Safety Information 

Computer Center) του Εθνικού Εργαστηρίου του Los Alamos.  

Ο MCNP, όπως και κάθε γενικευμένος κώδικας μεταφοράς, δεν κάνει τίποτε 

παραπάνω από το να ‘ακολουθεί’ κάθε σωμάτιο, για όλη του την ζωή, από την πηγή 

του μέχρι κάποιο τερματικό σημείο, στο οποίο δεν μπορεί να συνεισφέρει 

περισσότερο (απορρόφηση, διαφυγή κ.ά.) και το οποίο έχει οριστεί από το χρήστη. 

Στην περίπτωση αυτή η ιστορία του σωματιδίου τελειώνει και μια νέα ιστορία 

σωματιδίου ξεκινά. Παραγόμενοι τυχαίοι αριθμοί καθορίζουν το είδος της 

αλληλεπίδρασης που αναμένεται να συμβεί βάσει των νόμων της Φυσικής και των 

ιδιοτήτων της ύλης.  

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ποια δεδομένα χρησιμοποιεί κάθε στιγμή 

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

(Atomic number, mass number and library specifier – ΖΑΙD specifier) για κάθε 

πίνακα αλληλεπιδράσεων. Πεντακόσιοι πίνακες για αλληλεπιδράσεις νετρονίων 

περιέχονται για πάνω από 100 ισότοπα και στοιχεία. Για τις αλληλεπιδράσεις των 

φωτονίων περιέχονται πίνακες δεδομένωνγια όλα τα στοιχεία με ατομικό αριθμό από 

Ζ=1 έως Ζ=94. Τα δεδομένα περιέχονται στη βασική διανομή του κώδικα MCNP-

4C2 [23]. 

Ο χρήστης δημιουργεί ένα αρχείο εισόδου (input file) γραμμένο σε μια 

συγκεκριμένη κωδικοποίηση το οποίο διαβάζεται και αποκωδικοποιείται από την 

εφαρμογή MCNP. To αρχείο εισόδου κάθε κώδικα μεταφοράς θα πρέπει να περιέχει 

πληροφορίες για τα ακόλουθα ζητηματα: 

1. Τη γεωμετρία του προβλήματος. 

2. Την αναλυτική περιγραφή των υλικών και επιλογή της εκτίμησης των 

ενεργών διατομών των σωματιδίων. 

3. Τη θέση και τα ενεργειακά χαρακτηριστικά των πηγών ακτινοβολίας. 

4. Την περιγραφή των ανιχνευόμενων παραμέτρων (tallies) που ο χρήστης 

επιθυμεί να προσεγγιστούν από τον κώδικα μεταφοράς. 

5. Τις τεχνικές μείωσης των αποκλίσεων για τη μείωση του χρόνου υπολογισμού 

και την αύξηση της αποδοτικότητας της προσομοίωσης. 

  

9.2.1.1 Αρχείο εισόδου 

Πριν την προσομοίωση ο κώδικας MCNP ελέγχει το αρχείο εισόδου για την 

εύρεση τυχών λαθών που έγιναν από τον χρήστη. Μοιραία λάθη (fatal errors) που 

εμφανίζονται όταν παραβιαστεί μια από τις βασικές αρχές καταχώρησης των 
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δεδομένων στο αρχείο εισόδου, τερματίζει άμεσα τη λειτουργία του ΜCNP πριν τη  

προσομοίωση του προβλήματος.  

Ένα αρχείο εισόδου ΜCNP αποτελείται από πληροφορίες χωρισμένες σε 

ομάδες (card) και περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

1. Γραμμή τίτλου 

2. Περιγραφή κελιών (cell cards): Ο καθορισμός της γεωμετρίας του προβλήματος 

περιγραφεται από τις κάρτες κελιών. Ως  κελί ορίζεται κάθε περιοχή στον 

τρισδιάστατο χώρο που περιγράφεται από τομή απλών γεωμετρικών επιφανειών. 

Πρώτα γράφεται ο αριθμός του κελιού, ανάμεσα στην πρώτη και την πέμπτη 

στήλη της γραμμής. Έπειτα εισάγεται ο αριθμός του υλικού ο οποίος περιγράφεται 

από την κάρτα υλικού (material card). Όταν ένα κελί είναι κενό τότε ο αριθμός του 

υλικού είναι μηδέν. Στην συνέχεια εισάγεται η πυκνότητα του υλικού. Θετική 

πυκνότητα ορίζεται η ατομική πυκνότητα σε μονάδες των 10
24

 ατόμων ανά κυβικό 

εκατοστό. Αρνητική πυκνότητα ορίζεται ως η πυκνότητα μάζας σε μονάδες 

γραμμαρίων ανά κυβικό εκατοστό. Στα κενά κελιά με αριθμό υλικού μηδέν δεν 

εισάγεται η πυκνότητα του υλικού. Τέλος εισάγονται οι παράμετροι γεωμετρίας 

των κελιών, οι αριθμοί που ορίζουν δηλαδη τις επιφάνεις (surface cards) που 

αφορουν στο κελί. Η γενική μορφή των καρτών αυτών είναι η παρακάτω: 

      [Αριθμός κελιού][αριθμός υλικού][πυκνότητα υλικού][αριθμός επιφανειών] 

3. Καθορισμός των επιφανειών (surface cards): Στις πέντε πρώτες στήλες εισάγεται ο 

αριθμός της επιφάνειας. Στην συνέχεια γράφεται μια παράμετρος που υποδεικνύει 

το το είδος της επιφάνειας που περιγράφεται (Πίνακας 9.1) και ακολουθεί ένα 

σύνολο αριθμών που περιγράφουν την επιφάνεια (Πίνακας 9.1). Η γενική μορφή 

των καρτών αυτών είναι η παρακάτω:  

     [Νούμερο επιφάνειας][είδος επιφάνειας][παράμετροι επιφάνειας] 
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Ο αριθμός των δεδομένων που εισάγονται σε αυτό το τμήμα του αρχείου εισόδου 

πρέπει να είναι ισοδύναμος με τον αριθμό των κελιών ή των επιφανειών του 

προβλήματος γιατί σε διαφορετική περίπτωση ο MCNP εμφανίζει μήνυμα μοιραίου 

λάθους.  

4. Καθορισμός της πηγής (source cards): περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά 

της πηγής που   θα χρησιμοποιηθεί στο εκάστοτε πρόβλημα, κάποια από τα οποία 

είναι τα παρακάτω: 

POS= x y z , περιγράφει τις συντεταγμένες της πηγής  

CEL, αριθμός του κελιού που ξεκινάει η διαδικασία 

ERG, αποτελεί την αρχική ενέργεια 

WGT, το αρχικό ειδικό βάρος 

ΤΜΕ, ο χρόνος για τον οποίο τρέχει το πρόγραμμα 

PAR, περιγράφει το είδος τις πηγής 

5. Περιγραφή ανιχνευτών (tallies cards): Από τις κάρτες αυτές εξαρτάται το 

αποτέλεσμα της προσομοίωσης. Ο MCNP διαθέτει 6 καθορισμένα tallies 

νετρονίων, 6 φωτονίων και 4 ηλεκτρονίων, όλα κανονικοποιημένα ανά αρχικό 

σωμάτιο. Τα tallies χαρακτηρίζονται από το είδος των ανιχνευτών που απαιτούνται  

και το είδος των σωματιδίων (Πίνακας 9.2). 

6. Περιγραφή υλικών (materials cards): Οι κάρτες των υλικών καθορίζουν τη 

σύνθεση των υλικών για όλα τα κελιά που έχουν εισαχθεί. Οι καταχωρήσεις των 

δεδομένων που τοποθετούνται στις κάρτες υλικών περιλαμβάνουν τα νούμερα 

ταυτοποίησης (ZAID) των συστατικών από τα οποία αποτελείται το εκάστοτε 

στοιχείο ή νουκλίδιο που περιγράφεται, ακολουθούμενα από το ατομικό κλάσμα 

(ή το βαρυτικό κλάσμα) του στοιχείου ή του νουκλεΐδιου, μέχρι να αναγραφούν 

όλα τα στοιχεία ή τα νουκλίδια που χρειάζονται για την περιγραφή των κελιών.   
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Πίνακας 9.1. Επιφάνειες που χρησιμοποιούνται στον MCNP [22] 

  

Όνομα 

Επιφάνειας 
Τύπος Επιφάνειας Γενική Εξίσωση Παράμετροι MCNP 

P Eπίπεδο – γενική μορφή Ax + By + Cz - D = 0 A B C D 

PX Eπίπεδο – κάθετο στον X  x - D = 0 D 

PY Eπίπεδο – κάθετο στον Υ y - D = 0 D 

PZ Eπίπεδο – κάθετο στον Ζ z - D = 0 D 

S Σφαίρα – γενική μορφή 

(x - x')
2
 + (y - y')

2
 + (z - z')

2
  

- R
2
 = 0 

x' y' z' R 

SO Σφαίρα –  κέντρο στο (0,0,0) x
2
 + y

2
 + z

2
 - R

2
 = 0 R 

SX Σφαίρα –  πάνω στον Χ  (x - x')
2
 + y

2
 + z

2
 - R

2
 = 0 x' R 

SY Σφαίρα –  πάνω στον Υ x
2
 + (y - y')

2
 + z

2
 - R

2
 = 0 y' R 

SZ Σφαίρα –  πάνω στον Ζ x
2
 + y

2
 + (z - z')

2
 - R

2
 = 0 z' R 

C/X 
Κύλινδρος – παράλληλος 

 στον άξονα Χ  

(y - y')
2
 + (z - z')

2
 - R

2
 = 0 y' z' R 

C/Y 
Κύλινδρος – παράλληλος 

 στον άξονα Υ 

(x - x')
2
 + (z - z')

2
 - R

2
 = 0 x' z' R 

C/Z 
Κύλινδρος – παράλληλος 

 στον άξονα Ζ 

(x - x')
2
 + (y - y')

2
 - R

2
 = 0 x' y' R 

CX Κύλινδρος –  πάνω στον Χ y
2
 + z

2
 - R

2
 = 0 R 

CX Κύλινδρος –  πάνω στον Υ x
2
 + z

2
 - R

2
 = 0 R 

CX Κύλινδρος –  πάνω στον ζ x
2
 + y

2
 - R

2
 = 0 R 
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Οι καταχωρήσεις των δεδομένων  στις  κάρτες υλικών έχουν την παρακάτω δομή: 

[αριθμός υλικού][ZAID 1][βαρυτικό κλάσμα 1][ZAID 2][βαρυτικό κλάσμα 2]      

7. Οι κάρτες αποκοπής (problem cut off cards): Με τις κάρτες αυτές τερματίζεται η 

εκτέλεση του κώδικα.  

8. Η κάρτα δεδομένων του κενού χώρου (void): Καθορίζει τον χώρο στον οποίο 

οποιοδήποτε σωμάτιο διαφύγει δεν θα προσομοιώνεται και ενώνει όλες τις 

μηδενικές σπουδαιότητες (importances).  

Οι κάρτες της πηγής, των ανιχνευτών και των υλικών ανήκουν στην κατηγορία των 

καρτών δεδομένων (data cards). Ο κώδικας MCNP απαιτεί ένα παράγοντα 

σπουδαιότητας (importance) που να καθορίζει το είδος των σωματιδίων έτσι ώστε να 

μπορούν να διαχωριστούν τα δεδομένα που αφορούν φωτόνια, ηλεκτρόνια και 

νετρόνια. Ο παράγοντας αυτός καθορίζεται από μια εντολή IMP: N ή P ή Ε που 

αφορά το είδος των σωματιδίων ως εξής : 

Mode              N         - για μεταφορά νετρονίων 

         N  P            - για μεταφορά νετρονίων και φωτονίων 

         P                 - για μεταφορά φωτονίων 

         E        - για μεταφορά ηλεκτρονίων 

         P  E             - για μεταφορά ηλεκτρονίων και φωτονίων 

         N  P  E        - για μεταφορά νετρονίων, φωτονίων και ηλεκτρονίων 
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Πίνακας 9.2. Ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό καρτών ανίχνευσης και 

καταγραφής στο αρχείο εισόδου MCNP [23]. 

 

Κάρτα ανιχνευτή 

(Τally card) 

Περιγραφή 

ανιχνευτή (tally) 

Moνάδες 

Εναλλακτικές 

Μονάδες 

F1:N      ή    F1:P    

ή   F1:E 

φορτίο δια μέσου 

επιφανείας 

σωματίδια MeV 

F2:N      ή    F2:P    

ή   F2:E 

ροή μέσου 

επιφανείας 

σωματίδια/cm
2 

MeV/ cm
2
 

F4:N      ή    F4:P    

ή   F4:E 

εκτίμηση 

διαδρομής ροής 

μέσω κελιού 

σωματίδια/cm
2
 MeV/ cm

2
 

F5a:N    ή    F5a:P ροή σε ένα σημείο σωματίδια/cm
2
 MeV/ cm

2
 

F7:N εκτίμηση μήκους 

διαδρομής 

ενεργειακής 

απόθεσης 

ΜeV/g Jerks/g 

6:N      ή    F6:N,P

 ή     F6:P 

εκτίμηση 

ενεργειακής θέσης 

ΜeV/g Jerks/g 

 

9.2.1.2 Αρχείο εξόδου 

Μετά από το τέλος μιας επιτυχούς προσομοίωσης χωρίς σφάλματα, ο 

κώδικας ΜCNP αποδίδει τα αποτελέσματα σε ένα αρχείο εξόδου (output file). Στο 

αρχείο εξόδου καταγράφονται: 
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1. Το αρχείο εισόδου με αριθμημένες τις γραμμές του για εύκολη εύρεση λαθών 

καθώς και συγκεκριμένων καρτών (πχ. tally cards). 

2. Πληροφορίες για την σύσταση και την πυκνότητα όλων των χρησιμοποιούμενων 

κελιών. 

3. Στοιχεία μνήμης και βιβλιοθηκών (πχ. ενεργών διατομών) που χρησιμοποιήθηκαν 

στην προσομοίωση. 

4. Στοιχεία μνήμης και ιστοριών κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης (ανά 15 λεπτά ή 

ανά συγκεκριμένο αριθμό ιστοριών). 

5. Στατιστικά στοιχεία αλληλεπιδράσεων (είδος, ενέργεια, τροχιές) 

6. Στοιχεία αλληλεπιδράσεων και ροής σωματιδίων ανά κελί. 

7. Στοιχεία ενεργειακών διαστημάτων (energy bin) ανά ανιχνευτή tally τύπου f5. 

8. Αποτελέσματα στατιστικών ελέγχων (statistical tests) για την πυκνότητα 

πιθανότητας για κάθε tally ξεχωριστά. 

9. Γενικά αποτελέσματα για το σύνολο των ανιχνευτών και αν αυτοί έχουν συγκλίνει  

σε μικρά σφάλματα. 

10. Αποτελέσματα ανιχνευτών ανά διαστήματα χρόνου προσομοίωσης ή ιστοριών 

ξεχωριστά. 

11. Συνολικός χρόνος εκτέλεσης προσομοίωσης και συνολικός αριθμός ιστοριών που 

αξιολογήθηκαν. 

 

Kάθε αποτέλεσμα υπόκειται σε δέκα στατιστικούς ελέγχους, από τους οποίους 

κρίνεται η αξιοπιστία του. Σημαντική παράμετρος για κάθε ανιχνευτή αποτελεί η 

ποσότητα FOM (Figure of Merit – ποσότητα αξίας) που δίνεται από την εξίσωση 9.1: 

                                                     
 

    
                                        (9.1)           
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όπου R το σχετικό σφάλμα του ανιχνευτή και Τ ο συνολικός υπολογιστικός 

χρόνος της προσομοίωσης. Για την αξιολόγηση των σφαλμάτων των ανιχνευτών σε 

μια προσομοίωση MCNP  η οποία ορίζεται ως, Η ποσότητα FOM αποτελεί ένα 

δείκτη αξιοπιστίας για τον κάθε ανιχνευτή και θα πρέπει να παραμένει σταθερός κατά 

τη διάρκεια της προσομοίωσης. Για το σχετικό σφάλμα κάθε αποτελέσματος, ο 

κώδικας κρίνει το αποτέλεσμα του ανιχνευτή, όπως φαίνεται στον Πίνακα  9.3. 

 

Πίνακας 9.3. Ερμηνεία του σχετικού σφάλματος R στα αποτελέσματα ανιχνευτών MCNP 

[22]. 

Σχετικό Σφάλμα R Ποιότητα αποτελέσματος ανιχνευτή 

0.5 – 1  Αποτέλεσμα ανιχνευτή χωρίς αξία  

0.2 – 0.5  Πολύ μικρή αξία ανιχνευτή 

0.1 – 0.2  Αμφιλεγόμενος ανιχνευτής 

< 0.10 Γενικά αξιόπιστο εκτός για σημειακό 

ανιχνευτή 

< 0.05 Αξιόπιστο και για σημειακό ανιχνευτή 

 

9.2.1.3 Λογισμικό απεικόνισης αρχείων MCNP 

Για την απεικόνιση των κελιών και των επιφανειών του μαθηματικού 

ομοιώματος που παράχθηκε στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα 

MCNP Visual Editor (VISED) 4C2 Release 2002 [22]. To λογισμικό VISED μπορεί 

να δώσει μια οπτική παρουσίαση των περιεχομένων του αρχείου εισόδου, και να 

εντοπίσει σημεία που χρήζουν διόρθωσης ως προς τα κελιά, τις επιφάνειες, τις πηγές 

και τα υλικά που χρησιμοποιούνται (Εικόνα 9.5). Επίσης είναι δυνατή η δισδιάστατη 

απεικόνιση των ομοιωμάτων σε οποιοδήποτε επίπεδο.  
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9.2.1.4 Λογισμικό παραγωγής φάσματος ακτίνων-Χ 

Στην κάρτα της πηγής στο αρχείο εισόδου του ΜNCP εισάγονται οι απαραίτητες 

πληροφορίες για το φάσμα της ακτινοβολίας-Χ που θα χρησιμοποιηθεί. Για την 

παραγωγή των απαραίτητων φασμάτων ακτίνων-Χ χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των 

Boone και Seibert [23]. Η μέθοδος αυτή έχει τη δυνατότητα παραγωγής φασμάτων 

ακτίνων-Χ από 30-140 kV για διαφορετικά φίλτρα Al και κυμάτωση (ripple factor) 

λυχνίας. Η παραγωγή φασμάτων με επιπρόσθετα φίλτρα (πχ Cu) μπορούν να 

προσομοιωθούν αν ληφθεί υπόψη η ισοδυναμία τους σε Al για την μέση ενέργεια που 

χρησιμοποιείται κάθε φορά. 

 

9.2.2 Μαθηματικά Ομοιώματα (Mathematical phantoms) 

 

Τα μαθηματικά ομοιώματα χρησιμοποιούνται ευρέως για τους υπολογισμούς 

εναπόθεσης δόσεων στο ανθρώπινο σώμα και αποτελούν αναντικατάστατα εργαλεία 

στη σχεδίαση θωρακίσεων και στον καθορισμό δόσεων από ακτινοδιαγνωστικές ή 

ακτινοθεραπευτικές πράξεις. Το μειονέκτημα των υπαρχόντων μαθηματικών 

Εικόνα 9.5. Λογισμικό VISED 4C2 Release 2002 
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μοντέλων έγκειται στο ότι διαθέτουν συγκεκριμένα σωματομετρικά χαρακτηριστικά, 

τα οποία, ανταποκρινόμενα στις διαστάσεις ενός μέσου ανθρώπου. Αυτό πρακτικά 

σημαίνει ότι μπορεί να προσομοιάσουν με ακρίβεια τον μέσο ασθενή, αλλά 

σφάλματα θα υπησέλθουν για ασθενείς με σωματομετρικά χαρακτηριστικά 

διαφορετικά από αυτά του μέσου [24]. Όπως αναφέρεται και παρακάτω, υπάρχει η 

δυνατότητα προσθήκη επιπλέον λιπωδους ιστού για την προσομοίωση ασθενών 

μεγαλύτερου μεγέθους, παρόλα αυτά αποτελεί μια προσέγγιση ενός πραγματικού 

υπέρβαρου ασθενή. Εξατομικευμένη αναπαράσταση πραγματικών ασθενών έχει 

επιτευχθεί μέσω ογκομετρικών μετρήσεων υπολογιστικής τομογραφίας (voxelized 

phantoms) [25, 26]. 

Στην παρούσα μελέτη, για την εφαρμογή υπολογιστικών τεχνικών MC, 

χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή BodyBuilder, (White Rock Science, NM, USA), η 

οποία μπορεί να παράγει μαθηματικά ομοιώματα, επιλεγόμενου φύλου, ηλικίας από 0 

έως 21 ετών, συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης κύησης, μέσω ενός 

απλουστευμένου παραθυρικού περιβάλλοντος (Εικόνα 9.6). Τα βασικά 

πλεονεκτήματα της εφαρμογής BodyBuilder [27] είναι α) η παραγωγή μαθηματικών 

ομοιωμάτων οποιασδήποτε ηλικίας, β) η δυνατότητα ενσωμάτωσης στο ομοίωμα 

εκείνων μόνο των ανατομικών δομών που απαιτούνται για την κάθε προσομοίωση, 

γεγονός που επιταχύνει δραστικά τους χρόνους των υπολογισμών και γ) η δυνατότητα 

να παράγει μοντέλα σώματος και πέραν του μέσου βάρους, με την προσθήκη επί 

πλέον ιστού για την προσομοίωση υπέρβαρων ατόμων. 
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Η δημιουργία αυτή των ομοιωμάτων βασίζεται σε εργασίες των Cristy και 

Eckerman, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που ανέπτυξαν λεπτομερή ομοιώματα για 

προσομοίωση εναπόθεσης δόσεων από εσωτερικές πηγές ακτινοβόλησης [28, 29] 

(Εικόνα 9.7). Τα ομοιώματα αυτά αντιπροσωπεύουν νεογέννητα, παιδιά ηλικίας 1, 5, 

10, 15 ετών και ενήλικα άτομα των δύο φύλων. Το λογισμικό BodyBuilder 

επιτυγχάνει την παραγωγή ομοιωμάτων σε όλα τα ενδιάμεσα ηλικιακά στάδια με 

κατάλληλη παρεμβολή ανάμεσα στις εξισώσεις που διέπουν τις επιφάνειες των 

μαθηματικών ομοιωμάτων όπως αρχικά ορίστηκαν από τους Cristy και Eckerman 

[28, 29]. 

 

 

 

Εικόνα 9.6. Μορφή παραθυρικού περιβάλλοντος του προγράμματος Body Builder [28] 
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9.2.3 Δοσιμετρία θερμοφωταύγειας-φυσικά ανθρωπόμορφα ομοιώματα  

 

Για την επαλήθευση των κανονικοποιημένων μετρήσεων δόσης εμβρύου που 

παρήχθησαν με τον κώδικα MCNP, επαναλήφθηκαν κάποιες από τις μετρήσεις με 

δοσίμετρα θερμοφωταύγειας (TLD-100) και φυσικό ανθρωπόμορφο ομοίωμα που  

προσομοιάζει έγκυο γυναίκα κατά τον 9
ο
 μηνα της κύησής της. Η δοσιμετρία 

θερμοφωταύγειας και τα φυσικά ανθρωπόρφα ομοιώματα περιγράφηκαν αναλυτικά 

στο Κεφάλαιο 8 της παρούσας διατριβής. 

 

9.2.3.1 Ακτινοσκοπικό σύστημα  

Οι φυσικές μετρήσεις επαλήθευσης των δόσεων εμβρύου που παρήχθησαν 

με τις προσομοιώσεις MCNP πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Επεμβατικής 

Ακτινολογίας του Τομέα Ακτινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 

Ηρακλείου στο εγκατεστημένο συγκρότημα του αφαιρετικού αγγειογράφου Siemens 

Axiom Artis FA (Εικόνα 9.8). To σύστημα είναι τύπου C-arm, με ανάρτηση δαπέδου, 

Εικόνα 9.3. Μαθηματικό ομοίωμα στον 9
ο
 μήνα της κύησης από την εφαρμογή Body builder [28] 
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εξοπλισμένο με λυχνία κάτω από την ακτινολογική τράπεζα, σύστημα αυτόματης 

έκθεσης (ΑEC), ψηφιακές λειτουργίες απεικόνισης, αποθήκευσης και αποτύπωσης 

των επεμβατικών εξετάσεων [30]. Επιπλέον, ο αγγειογράφος μπορούσε να 

λειτουργήσει σε συνεχή και χαμηλούς ρυθμούς (δόσης) ακτινοσκόπησης (30, 15, 7.5 

pulses/sec). Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του συστήματος θα περιγραφούν στο 

επόμενο κεφάλαιο. 

 

Εικόνα 9.8. Αφαιρετικό αγγειογραφικό σύστημα Siemens Αxiom Artis. 

 

 

9.3 Μέθοδοι 
 

9.3.1 Διαδικασία  
 

Την ημέρα του τοκετού, που θα πραγματοποιηθεί με προγραμματισμένη καισαρική 

τομή, η ασθενής που έχει προγεννητικά διαγνωστεί με ανώμαλη πρόσφυση του 

κλακούντα, μεταφέρεται στην αγγειογραφική σουίτα, και τοποθετείται σε πρηνή θέση 
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στην εξεταστική τράπεζα της ακτινοσκοπικής μονάδας. Πραγματοποιείται 

αμφίπλευρη διαδερμική αρτηριακή παρακέντηση και κάτω από τοπική αναισθησία με 

υποδόρια έγχυση λιδοκαϊνης, εισέρχονται αγγειακές θήκες τύπου 6-Fr. Στη συνέχεια, 

κάτω από ακτινοσκοπική καθοδήγηση, χρησιμοποιώντας καθετήρες τύου 5-Fr Cobra, 

γίνεται επιλεκτικός καθετηριασμός των πλευρικών υπογάστριων αρτηριών. Οι κοινώς 

χρησιμοποιούμενες ακτινοσκοπικές προβολές στη AKYK  είναι η προσθιο –οπίσθια 

(posterior-anterior-PA), η δεξιά πρόσθια πλάγια (right-anterior oblique-RAO)και η 

αριστερή πρόσθια πλάγια (left-anterior oblique-LAO). 5.5-French καθετήρες 

τοποθετούνται με το άκρο τους στο εγγύς τμήμα της εσωτερικής λαγόνιας αρτηρίας, 

αμέσως μετά τη διακλάδωση των λαγόνιων αρτηριών, ώστε να επιτευχθεί η εισαγωγή 

«μπαλονιών». Όταν τα «μπαλόνια» έχουν τοποθετηθεί σωστά εγχύεται σκιαγραφικό 

σκέυασμα ιωδίου, ώστε τα «μπαλόνια» να φτάσουν στο βέλτιστο μέγεθος. Όταν η 

τοποθέτηση είναι ικανοποιητική οι καθετήρες ασφαλίζονται στο δέρμα με ταινία. Στο 

χειρουργείο, αμέσω μετά τον τοκετό και αφού ο ομφάλιος λώρος έχει αφαιρεθεί, οι 

υπογαστρικές αρτηρίες αποφράσσονται αφού φουσκώθούν τα «μπαλόνια» από τους 

καθετήρες που έχουν ήδη εισαχθεί. Σε όσες γυναίκες έχει αφαιρεθεί ο πλακούντας ή 

θα προχωρήσουν σε υστερεκτομή, τα «μπαλόνια» ξεφουσκώνονται λίγο πριν την 

πραγματοποίηση των ραμμάτων της τομής, αφου βέβαια πρώτα έχει εξασφαλιστεί ο 

έλεγχος της αιμορραγίας. Στις γυναίκες, όμως, που ο πλακούντας έχει διατηρηθεί τα 

«μπαλόνια» παρεμένουν μέχρι να πραγματοποιηθεί ο εμβολισμός [19, 31].  

 

9.3.2 Κατασκευή μαθηματικού ομοιώματος 

 

Στην παρούσα μελέτη κατασκευάστηκε μέσω της εφαρμογής BodyBuilder ένα 

μαθηματικό ομοίωμα που προσομοιάζει μία έγκυο γυναίκα στον 9
ο
 μήνα της κύησής 
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της (Εικόνα 9.8). Τα κύρια χαρακτηριστικά του ομοιώματος είναι 63.28 kg και 

168.41 cm βάρος (όπως έχουν οριστεί από τους Cristy και Eckerman) [28]. 

Το μέρος του κώδικα MCNP που περιγράφει τα κελιά, τις επιφάνειες και τα  

υλικά των 9 μηνών μαθηματικού ομοιώματος παρουσιάζεται παρακάτω: 

9 Month Pregnant Phantom 

c +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

c 

c    File Prepared by Body Builder 

c    CopyRight 1996-2004, White Rock Science 

c 

c    This input file is for the use of 

c    BodyBuilder License holder only. 

c    Distribution is Prohibited. 

c 

c +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

c 

c ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

c           CELLS 

c ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

c SkeletonVolume = 5513.600000, skel_vol = 5464.285714 

c 

c         LEG BONES 

50      2 -1.40    -4 53 (-51 : -52) 

                 vol=  2100.00 imp:n = 1 

c 

c         ARM BONES 

70     2 -1.40     4 -73 (-71 : -72) 

                 vol=   731.00 imp:n = 1 

c 

c         PELVIS 

90     2 -1.40     91 -92 93 4 -101 (95 : -94) 

                 vol=   460.00 imp:n = 1 

c 

c         SPINE 

100    2 -1.40   -100 -103 101 imp:n = 1 

101    2 -1.40   -100 -8   103 imp:n = 1 

102    2 -1.40   -105 -102 8   imp:n = 1 

c               Total Spine vol=   754.00 

c 

c         SKULL & FACE 

110    2 -1.40   (111 -110):(121 -120 122 -1 -123 110)  

                 vol=   742.00 imp:n = 1 

c 

c         RIBS 

130    2 -1.40    132 -131 ((134 -133):(136 -135):(138 -137):(74 -139): 

                 (76 -75):(78 -77):(80 -79):(82 -81):(84 -83): 

                 (86 -85):(88 -87):(98 -89)) 

                 vol=   531.00 imp:n = 1 

c 

c         CLAVICLES 

140    2 -1.40    -140 ((141 -143):(-142 144)) 

                 vol=    41.60 imp:n = 1 

c 

c         SCAPULAE 
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150    2 -1.40     131 -156 154 -155 ((150 -152):(-151 153)) 

                 vol=   154.00 imp:n = 1 

c 

c         ADRENALS 

160     1 -1.04     162 (-160:-161) 

                  vol=    10.10 imp:n = 1 

c 

c         BRAIN 

180     1 -1.04    -111 

                 vol=  1350.00 imp:n = 1 

c 

c         BREASTS 

190   1  -1.04      11 (-192 : -193) imp:n = 1 

             vol=  347.00 

c 

c         GALL BLADDER 

200   1 -1.04       (-202 -200):(202 -201 -203) 

                 vol=    56.00 imp:n = 1 

c 

c         ESOPHAGUS 

212   1 -1.04       (213 -212 322 -8 100) :  

                    (-216 217 -218 210 350 100) 

                 vol=   34.10 imp:n = 1 

c           Air in Upper Esophagus 

213   4 -0.001293   -213 322 -8 

                           imp:n = 1 

c 

c         STOMACH 

210   1 -1.04       -210 

c               exclude Uterus 

                 520 

                 vol=   300.00 imp:n = 1 

c 

c         SMALL INTESTINE 

220   1 -1.04       228 -229 221 -222 220 -225 -132 

c                exclude Stomach 

                  210 

c                exclude Spleen 

                  360 

c                exclude Gall Bladder 

                  (202:200) (-202:201:203) 

c                exclude Pancreas 

                 (350:-351:(-352 312)) 

c                exclude  Liver 

                 (320:321:322:-327) 

c                exclude  Uterus 

               (-526:520)(526:-527:522)(527:524) 

c                exclude         Transverse Colon     

                        (-244 :-245 :246 :-247:248:241 :-242) 

                  vol=   804.00 imp:n = 1 

c 

c         ASCENDING COLON 

230   1 -1.04  230 -231 233 237 -238 

c                exclude           Uterus 

               (-526:520)(526:-527:522)(527:524) 

                  vol=   142.90 imp:n = 1 

c 

c         TRANSVERSE COLON 

240   1 -1.04  244 245 -246 247 -248 -241 242 

            vol=   188.30 imp:n = 1 
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c 

c         DESCENDING COLON 

250   1 -1.04  (-250 -256 255 -551):(-252 -255 251) 

             vol=  146.50 imp:n = 1 

c 

c         SIGMOID COLON 

280   1 -1.04       (-280 282 -251):(-281 -282 4) 

             vol=   80.60 imp:n = 1 

c 

c         HEART 

290     1 -1.04     (290((-291 -292):(291 -293))): 

                    (-290((-291 -295):(291 -294))) 

                 vol=   565.00 imp:n = 1 

c 

c         KIDNEYS 

310     1 -1.04     (-310 312 -162):(-311 -313 -162) 

                  vol=   238.00 imp:n = 1 

c 

c         LIVER 

320     1 -1.04     -320 -321 327 -322 -132 

                 520  

                   vol=  1350.00 imp:n = 1 

c moritz alt 320 (-320 -321 327 -322 -132 

c 

c         LUNGS 

330     3 -0.296   332 ((-331 (-335:336:334:-333)): 

                        (-330 ( 339:338:337))) 

                 vol=  2200.00 imp:n = 1 

c moritz st c 330 s 

c 

c         OVARIES 

340    1 -1.04       -340:-341 

             vol=   10.20 imp:n = 1 

c 

c         PANCREAS 

350   1 -1.04       -350 351 (352:-312) 

                 vol=    62.40 imp:n = 1 

c 

c         SPLEEN 

360   1 -1.04       -360 

                 vol=  119.00 imp:n = 1 

c 

c         THYMUS 

380     1 -1.04  -380 

                vol=    27.30 imp:n = 1 

c 

c         THYROID 

390     1 -1.04    -390 391 -392 -393 8 

                 vol=    11.90 imp:n = 1 

c 

c             UTERUS 9 Months Pregnant 

c             Wall + Contents 

 420   1 -1.04    (-520 526) : (-522 -526 527) : (-524 -527) 

              vol=6783 imp:n = 1 

c 

c         SKIN 

c 

c              Head & Neck Skin 

22    1 -1.04       ((-21 22 9):(-20 23 -9 12)) 

                   imp:n = 1 
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28    1 -1.04       28 -27 8 -12 

             vol=  251.00 imp:n = 1 

c            (Above Volume for Head + Neck Skin Combined 

c 

c           Trunk Skin 

17    1 -1.04       (-8 18 20 -10) 

                   : (4 -18 -10 11 

c                exclude         Breasts 

                        192 193 

c                exclude         Ascending Colon 

                        #230 

c                Belly Extension 

                 551 -1 ):(4 -18 -10 11 1 

                  ) 

             imp:n = 1 

18    1 -1.04      (551 10 -550 -1) 

                 imp:n,p,e=1 

c             Breast Skin 

192   1  -1.04      10 ((-190 192):(-191 193)) 

             vol=   44.00 imp:n = 1 

c        Legs Skin 

34    1 -1.04      -4 34 -31 36 32 : -31 33 -36 32 

             vol=  439.50 imp:n = 1 

35    1 -1.04      -4 35 -32 36 31 : -32 33 -36 31 

             vol=  439.50 imp:n = 1 

c 

c            HEAD 

c 

20    1 -1.04       ((-22 9):(-23 -9 12)) 

c                exclude         Skull & Brain 

                        110 

c                exclude         Face Bones 

                        (-121:120:-122:1:123:-110) 

c                exclude         Spine 

                        (105:-8:102) 

c                exclude         Thyroid 

                        (390:-391:392:393:-8) 

                 imp:n = 1 

c 

c            NECK 

c 

27    1 -1.04       -28 8 -12 

c                exclude         Spine 

                         105 

c                exclude         Thyroid 

                        (390:-391:392:393:-8) 

                 imp:n = 1 

c 

c         OUTER TRUNK---ARMS & SCAPULAE 

c 

10    1 -1.04       4 131 -18 -11 

c                exclude         Scapulae 

                        (-131:156:-150:152:-154:155) 

                        (-131:156:151:-153:-154:155) 

c                exclude         Arm Bones 

                        (-4:71:73) (-4:72:73) 

c                exclude           Uterus 

                   (-526:520)(526:-527:522)(527:524) 

                        (-230:231:-233:-237:238) 

c                exclude           Descending Colon 
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                        (250:256:-255)(252:255:-251) 

c                exclude           Transverse Colon 

                        (-244 :-245 :246 :-247:248:241 :-242) 

                 imp:n = 1 

c 

c         UPPER TRUNK---ABOVE RIBS 

c 

11    1 -1.04   ((-18 -131 133) : (-8 18 -20 -10)) 

c                exclude         Spine 

                       (105:102:-8)(100:8:-133) 

c                exclude         Clavicles 

                       (140:-141:143) (140:142:-144) 

c                exclude         Upper Lungs 

                        (-133:330) (-133:331) 

c                exclude          Thymus 

                        380 

c                exclude          Esophagus 

                       #212 #213 

                 imp:n = 1 

c 

c 

c         UPPER RIB CAGE 

c 

12    1 -1.04       -131 132 79 -133 

c                exclude         Ribs 1-9 

                  (131:-132:133:-134) (131:-132:135:-136) (131:-132:137:-138) 

                  (131:-132:139:-74) (131:-132:75:-76) (131:-132:77:-78) 

                 imp:n = 1 

c 

c 

c         LOWER RIB CAGE 

c 

13    1 -1.04       -131 132 -79 98 

c                exclude         Ribs 10-12 

                  (131:-132:85:-86) (131:-132:87:-88) (131:-132:89:-98) 

                  (131:-132:79:-80) (131:-132:81:-82) (131:-132:83:-84) 

                 imp:n = 1 

c 

c 

c         HIGH CHEST ORGANS 

c 

14    1 -1.04       -132 -133 332 

c                exclude          Spine 

                        (100:133:-332) 

c                exclude          Heart 

                        #290 

c                exclude          Lungs 

                        (330:133:-332:(-339 -338 -337)) 

                        (331:133:-332:(335 -336 -334 333)) 

c                exclude          Thymus 

                        380 

c                exclude          Esophagus 

                       #212 #213 

c                exclude         Stomach 

                       210 

c                exclude          Liver 

                        (320:321:322:-327) 

                 imp:n = 1 

c 

c         CHEST---LIVER LEVEL 
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c 

15    1 -1.04       ((-132 -332 98):(-131 -98 7)) 

c                exclude          Spine 

                        (100:332:-7) 

c                exclude          Adrenals 

                       (160:-162) (161:-162) 

c                exclude          Gall Bladder 

                        (202:200) (-202:201:203) 

c                exclude          Kidneys 

                        (310:-312) (311:313) 

c                exclude          Liver 

                        (320:321:322:-327) 

c                exclude         Pancreas 

                       (350:-351:(-352 312)) 

c                exclude          Spleen 

                        360 

c                exclude          Esophagus 

                       #212 #213 

c                exclude         Stomach 

                       210 

c                exclude           Uterus 

                (-526:520)(526:-527:522)(527:524) 

c                exclude           Small Intestine 

         (-228:229:-221:222:-220:225:132) 

c                exclude           Transverse Colon 

                        (-244 :-245 :246 :-247:248:241 :-242) 

                 imp:n = 1 

c 

c 

c         LOWER TRUNK 

c  

16    1 -1.04       -131 4 -7 

c                exclude           Spine  

                        (100:-101:7) 

c                exclude           Pelvis 

                        #90 

c                exclude           Small Intestine 

           (-228:229:-221:222:-220:225:132) 

c                exclude           Ascending Colon 

                        (-230:231:-233:-237:238) 

c                exclude           Descending Colon 

                        (256:-251:(255 250):(-255 252)) 

c                exclude           Sigmoid Colon 

                        (280:-282:251) (281:282:-4) 

c                exclude          Uterus 

               (-526:520)(526:-527:522)(527:524) 

c                exclude           Ovaries 

                        340 341 

                 imp:n = 1 

c 

c            BELLY 

c 

550   1 -1.04   -551 11 -1 

c                exclude           Uterus 

             (-526:520)(526:-527:522)(527:524) 

c                exclude           Small Intestine 

         (-228:229:-221:222:-220:225:132) 

c                exclude           Ascending Colon 

                        (-230:231:-233:-237:238) 

c                exclude           Descending Colon 
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                        (250:256:-255)(252:255:-251) 

c                exclude           Transverse Colon 

                        (-244 :-245 :246 :-247:248:241 :-242) 

                 imp:n = 1 

c 

c        LEGS 

c 

30    1 -1.04       -4 36 (-34 : -35) 

c                exclude           Leg Bones 

                        (4:51:-53) (4:52:-53) 

             vol= 12421.00 imp:n = 1 

c 

c         SURROUNDING AIR 

600    4 -0.001293   -600 

c            exclude         HEAD & NECK 

                       (21:-9)  (20:9:-8) 

c            exclude         TRUNK 

                        (-4:10:8) 

c                exclude         BREASTS 

                        (-10:(190 191)) 

c                exclude           BELLY 

                       (-10:550:1) 

c            exclude         LEGS 

                        (4:-33:(31 32)) 

             imp:n = 1 

c            air            OUTSIDE of NECK 

601    4 -0.001293   -20 27 8 -12 

             imp:n = 1 

c 

c         VOID 

700   0               600 

             imp:n =0 

  

c ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

c           SURFACES 

c ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

c Planes used in several places 

c 

1     py 0 

4     pz 0 

332   pz    40.2100 

7     pz    24.3400 

8     pz    63.1000 

9     pz    83.1500 

12    pz    70.8000 

c 

c         BODY SURFACE 

c 

c             HEAD 

21    sq  4956.6810  3169.0820  6216.4079 0 0 0 -312487.0126 0 0     83.150 

22    sq  4561.5435  2891.0408  5750.9776 0 0 0 -275393.6118 0 0     83.150 

20    sq    98.6049    63.0436 0 0 0 0 -6216.407874 0 0 0 

23    sq    95.2576    60.3729 0 0 0 0 -5750.977559 0 0 0 

c 

c 

c             NECK 

27    cz     5.3700 

28    cz     5.2000 

c 

c 
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c             TORSO 

10    sq    99.4009   303.4564 0 0 0 0 -30163.839271 0 0 0 

c             Torso Skin 

11    sq    96.0400   297.5625 0 0 0 0 -28577.902500 0 0 0 

18    pz    62.9300 

c     BELLY 

550    sq  69338.9497 62789.7851 67608.7883 0 0 0 -17156737.4 

           0.  -5.8 20.8 

551    sq   67661.9779  61233.6608  65963.1698 0 0 0 -16531726.6347 

           0.  -5.8 20.8 

c 

c             LEGS 

31    gq 1 1 0 0 0  -0.1725   -17.4200 0 0 0 

32    gq 1 1 0 0 0   0.1725    17.4200 0 0 0 

33    pz  -78.170 

c                Leg Skin 

34    gq 1 1 0 0 0  -0.1725   -17.2500 0 0 0 

35    gq 1 1 0 0 0   0.1725    17.2500 0 0 0 

36    pz  -78.000 

c 

c     SKELETON  

c 

c 

c         LEG BONES 

51    gq   1 1  0.006764 0 0  -0.172877   -17.250000 

            0   1.330486      65.2778 

52    gq   1 1  0.006764 0 0   0.172877    17.250000 

            0   1.330486      65.2778 

53    pz   -77.8300 

c 

c         ARM BONES ( left/right) ) 

71     gq   0.683013     0.142399 0 0 0     0.013287 

             -22.505293 0    -0.226941   185.137354 

72    gq   0.683013   0.142399 0 0 0    -0.013287 

              22.505293 0    -0.226941     185.137354 

73    pz     62.2000 

c 

c         PELVIS 

91    sq   112.8269   112.8269 0 0 0 0 -12729.9058  

       0    -3.5720 0 

92    sq   127.2384   127.2384 0 0 0 0 -16189.6104 0    -2.8200 0 

93    py    -2.8200 

94    py     4.7000 

95    pz    12.6200 

c 

c         SPINE 

100      sq      6.0025     2.9929 0 0 0 0   -17.9649 0     5.3900 0 

105      sq      6.0025     2.9929 0 0 0 0   -17.9649 0     1.0000 0 

101      pz    19.8300 

102      pz    76.6600 

103      pz    31.6400 

c 

c     SKELETON  

c 

c 

c             SKULL (head) 

c 

c 

c             CRANIUM 

110    sq  3666.5084  2269.2457  4689.8117 0 0 0  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Μέθοδοι 

 

230  

 

     -197535.3385 0 0    83.1500 

111    sq   2411.4091  1421.5464  3179.8998 0 0 0  

          -104405.3311 0 0    83.1500 

c 

c         FACIAL 

120      sq     79.3881    47.8864 0 0 0 0 -3801.6103 0 0 0 

121      sq     60.9961    33.8724 0 0 0 0 -2066.0843 0 0 0 

c 

122      pz    74.5900 

123      pz    84.8500 

c 

c         RIBS 

131      sq     92.1600   214.9156 0 0 0 0 -19806.6217 0 0 0 

132      sq     83.3569   201.3561 0 0 0 0 -16784.4203 0 0 0 

133      pz    60.6500 

134     pz    59.3900 

135     pz     58.1300 

136     pz     56.8700 

137     pz     55.6100 

138     pz     54.3500 

139     pz     53.0900 

74      pz     51.8300 

75      pz     50.5700 

76      pz     49.3100 

77      pz     48.0500 

78      pz     46.7900 

79      pz     45.5300 

80      pz     44.2700 

81      pz     43.0100 

82      pz     41.7500 

83      pz     40.4900 

84      pz     39.2300 

85      pz    37.9700 

86      pz    36.7100 

87      pz    35.4500 

88      pz    34.1900 

89      pz    32.9300 

98     pz    31.6700 

c 

c         CLAVICLES 

140     tz    0     7.2200    61.5200 

           15.9300   0.727400   0.727400 

141     p   6.485200 1 0      7.220 

142     p   6.485200 -1 0     -7.220 

143     p   0.731370 1 0      7.220 

144     p   0.731370 -1 0     -7.220 

c 

c         SCAPULAE 

156     sq    92.1600   267.6496 0 0 0 0 -24666.5871  

           0 0 0  

150   p      0.2800 1 0 0 

151   p      0.2800 -1 0 0 

152   p      0.9100 1 0 0 

153   p      0.9100 -1 0 0 

154   pz    45.8800 

155   pz    60.6700 

c 

c         ADRENALS 

160   1 sq     3.4188    31.2481     0.3125 0 0 0    -5.7778 0 0 0 

161   2 sq     3.4188    31.2481     0.3125 0 0 0    -5.7778 0 0 0 
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162    pz    34.2600 

c 

c             BREASTS 

c                left 

190    sq   325.8928   421.9943   463.6486 0 0 0 -7985.1873 

              8.6300    -8.4854    46.7800 

c                right 

191    sq   325.8928   421.9943   463.6486 0 0 0 -7985.1873 

             -8.6300    -8.4854    46.7800 

192    sq   276.7698   361.9278   399.2164 0 0 0 -6323.7472 

              8.6300    -8.4854    46.7800 

193    sq   276.7698   361.9278   399.2164 0 0 0 -6323.7472 

             -8.6300    -8.4854    46.7800 

c 

c         GALL BLADDER 

200  3 so     2.0310 

201  3 gq 1 1 -0.05175625 0 0 0 0 0   0.924105  -4.124961 

202  3 pz 0 

203  3 pz     7.6600 

c 

c         ESOPAHGUS 

212    sq     0.1600     1.1025 0  0 0 0    -0.1764 0     2.2900 0 

213    sq     0.0144     0.5929 0  0 0 0    -0.0085 0     2.2900 0 

216 6  cx     0.6400 

217 6  px     0.0000 

218 6  px     7.0700 

c 

c         STOMACH 

210    sq   437.1110   603.1347   100.3122 0 0 0 -5142.5673 

              8.2000    -3.9200    32.6500 

c extent     4.7700    11.6300    -6.8400    -1.0000    25.4900    39.8100 

c 

c         SMALL INTESTINE 

228    px  -8.8 

229    px   8.8 

221    py  -8.052 

222    py   2.068 

220    sq   256. 0  249.64 0 0 0 -49528.576 0 0 11.8 

225    sq   256. 0  249.64 0 0 0 -49528.576 0 0 20.8 

c 

c         ASCENDING COLON 

230    p  4.40  1  1.17897645 -46.08267476 

231    p -0.125 1 -0.03349365  -2.290492194 

233    p -10.08 1 -2.70092786  62.28030944757 

237    pz  13.74 

238    pz  22.41 

c 

c         TRANSVERSE COLON 

241    px  9.95 

242    px -9.95 

244    gq  0.4225 0.4225 1 0 1.3 0 0 -34.84 -53.6 673.88885 

245    gq  1 1 1 0 -2. 0 0 70. -70.  1119.9 

246    gq  4.5796 4.5796 1 0  -4.28 0 0 198.164 -92.6  1662.37404 

247    pz 25.12 

248    pz 31.25 

c 

c         DESCENDING COLON 

251    pz  7.86 

250    sq  6.046681  1.225449 0 0 0 0 -7.409899185 13.3 -9.7 0 

252    gq   6.046681   1.225449   2.811586 0 
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            2.007658  -6.936467 -42.921767 

          -10.356477  16.135385  90.640168 

255    pz 17.0 

256    pz 25.0 

c 

c 

c         SIGMOID COLON 

282    px     2.5900 

280    ty     2.5900 0     7.8600     5.1600     1.7600     1.1800 

281    ty      2.590 0 0      2.700     1.7600     1.1800 

c 

c         HEART 

c 

290  4 px 0 

291  4 pz 0 

c 

c         Left Ventricle 

292   4 sq   855.4455  2530.4924  1290.2608 0 0 0 -52849.0811 0 0 0 

c        Right Ventricle 

293   4 sq   167.2651   494.7866  1290.2608 0 0 0 -10333.5695 0 0 0 

c 

c        Left Atrium 

294   4 sq   167.2651   195.4460   509.6667 0 0 0 -4081.8700 0 0 0 

c 

c        Right Atrium 

295   4 sq   855.4455   999.5715   509.6667 0 0 0 -20875.9499 0 0 0 

c 

c 

c         KIDNEYS 

310    sq    57.5899   403.5277    38.3966 0 0 0  -944.6181 

              5.1800     5.8800    29.3000 

311    sq    57.5899   403.5277    38.3966 0 0 0  -944.6181 

             -5.1800     5.8800    29.3000 

312    px     2.4800 

313    px    -2.4800 

c 

c         LIVER 

320    sq    61.4656   201.3561 0 0 0 0 -12376.4735 0 0 0 

321     p      1779.3      1252.8     -1410.1    -56064.5 

322    pz    39.7600 

327    pz    25.3400 

c 

c 

c         LUNGS 

330    sq      20.5747       7.0643       0.8150 0 0 0 

               -344.1764     7.3300 0    41.2100 

331   sq      20.5747       7.0643       0.8150 0 0 0  

              -344.1764    -7.3300 0    41.2100 

333    px    -5.0000 

334    py     1.2000 

335    pz    42.6000 

336    pz    49.5000 

337    px     7.0000 

338    py     0.7000 

339    pz    50.0000 

c 

c         OVARIES 

340    sq     1.0899     4.4352     0.4605 0 0 0    -1.4920 

              7.1800 0    13.5200 

341    sq     1.0899     4.4352     0.4605 0 0 0    -1.4920 
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             -7.1800 0    13.5200 

c 

c 

c         PANCREAS 

350 sq    10.7047  1461.4106   230.5782 0 0 0 -1899.2492 

          -0.7200 0    33.3500 

351    px    -0.7200 

352    pz    33.3500 

c 

c         SPLEEN 

360    sq    95.2030   226.5326    29.7243 0 0 0  -800.6568 

              9.4900     2.9400    33.3500 

c extent     6.5900    12.3900     1.0600     4.8200    28.1600    38.5400 

c 

c         THYMUS 

380    sq    13.8384    49.0000     2.6488 0 0 0 

            -42.3801 0    -7.1500    53.0000 

c extent    -1.7500     1.7500    -8.0800    -6.2200    49.0000    57.0000 

c 

c             THYROID 

390    c/z 0    -3.3000     1.8500 

391    c/z 0    -3.3000     0.8300 

392    py    -3.3000 

393    pz    67.3000 

c 

c             UTERUS 9 Months Pregnant 

520    5  sz 20.5 12 

522    5  kz 0 .342586 

524    5  sz  10.6 6.2 

526    5  pz  20.5 

527    5  pz  10.6 

c      Void 

600    so 301 

c 

c     STATISTICS 

c  Weight =    63.28 kg ( =   139.51 pounds) 

c  Height =   168.41 cm ( =    66.30 inches) 

  

c ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

c 

c         TRANSFORMATIONS 

c ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

c 

c         ADREANALS 

tr1        3.020      4.900    34.2600  

        0.564967   0.825113 0 

       -0.825113   0.564967 0 

      0       0       1 

tr2       -3.020      4.900    34.2600 

        0.564967  -0.825113 0 

        0.825113   0.564967 0 

      0       0       1 

c 

c         GALL BLADDER 

tr3       -3.980      0.000     28.790 

       -0.060600       0.979  -0.195200 

        0.955000   0.000000   -0.296400 

        0.290300   0.204400    0.934900 

c 

c         HEART 
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tr4       0.860     -2.100     46.100 

       0.645300  -0.513400  -0.565800 

      -0.442800   0.352300  -0.824500 

       0.622600   0.782500       0.000 

c 

c         UTERUS 

tr5    0  6.75           5.58 

       1  0              0 

       0  0.6427876097   0.7660444431 

       0 -0.7660444431   0.6427876097 

c 

c         ESOPHAGUS 

tr6       1.300      2.290     39.180 

       0.708385  -0.637547  -0.302860 

       0.668965   0.743294   0.000000 

       0.225114  -0.202603       0.953 

c 

c ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

c      MATERIALS 

c      Compositions from ORNL Report TM-8381 

c ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

c      Adult Tissues (Density = 1.04 g/cc) 

m1       1000  -0.10454 

         6000  -0.22663 

         7000  -0.02490 

         8000  -0.63525 

        11000  -0.00112 

        12000  -0.00013 

        14000  -0.00030 

        15000  -0.00134 

        16000  -0.00204 

        17000  -0.00133 

        19000  -0.00208 

        20000  -0.00024 

        26000  -0.00005 

        30000  -0.00003 

        37000  -0.00001 

        40000  -0.00001 

c 

c       Skeleton (Density = 1.4 g/cc) 

m2       1000  -0.07337 

         6000  -0.25475 

         7000  -0.03057 

         8000  -0.47893 

         9000  -0.00025 

        11000  -0.00326 

        12000  -0.00112 

        14000  -0.00002 

        15000  -0.05095 

        16000  -0.00173 

        17000  -0.00143 

        19000  -0.00153 

        20000  -0.10190 

        26000  -0.00008 

        30000  -0.00005 

        37000  -0.00002 

        38000  -0.00003 

        82000  -0.00001 

c 

c       Lung (Density = 0.296 g/cc) 
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m3       1000  -0.10134 

         6000  -0.10238 

         7000  -0.02866 

         8000  -0.75752 

        11000  -0.00184 

        12000  -0.00007 

        14000  -0.00006 

        15000  -0.00080 

        16000  -0.00225 

        17000  -0.00266 

        19000  -0.00194 

        20000  -0.00009 

        26000  -0.00037 

        30000  -0.00001 

        37000  -0.00001 

c 

c      Air (Density = 0.001020 /cc) 

m4       6000  -0.00012 

         7000  -0.75527 

         8000  -0.23178 

        18000  -0.01283 

c 

c ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

c   User Supplied Cards 

c ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

c Number of Histories to Run 

c NPS 100000 

c Source Definition 

c SDEF ... 

c Time Limit 

c CTME 

c Output Control 

c PRINT 

 

9.3.3 Προσομοίωση της διαδικασίας AKYK με χρήση MCNP κώδικα 

 

Η έκθεση εγκύων γυναικών, που έχουν διαγνωστεί προγεννητικά με ανώμαλη 

πρόσφυση του πλακούντα, κατά τη διάρκεια ακτινοσκοπικής καθοδήγησης με χρήση 

τριών ακτινοσκοπικών προβολών -PA, RAO 20
0
 και LAO 20

0
- με κέντρο τη δεξιά 

ή/και την αριστερή εσωτερική λαγόνια αρτηρία, προσομοιώθηκε με τη χρήση των 

μεθόδων Monte Carlo.  Συγκεκριμένα, για την προσομοίωση χρησιμοποιήθηκαν ο 

κώδικας μεταφοράς Monte-Carlo-N-particle (MCNP, version 4C2, Los Alamos 

National Laboratory, Los Alamos, NM) και ένα μαθηματικό ομοίωμα που 

αναπαριστά μια έγκυο ασθενή κατά τον 9
ο
 μήνα της κύησής της. Ο MCNP έχει 
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χρησιμοποιηθεί κατά κόρον τα τελευταία χρόνια για την εκτίμηση της δόσης 

ακτινοβολίας που λαμβάνουν τα ακτινοευαίσθητα όργανα του ανθρωπίνου σώματος 

από οποιαδήποτε ακτινολογική εξέταση [32-35]. Το μαθηματικό ομοίωμα 

δημιουργήθηκε, όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο, μέσω της 

εφαρμογής Bodybuilder (White Rock Science, version 1.3, Los Alamos, NM). Για να 

εξασφαλιστεί ότι το σχετικό σφάλμα ήταν μικρότερο από 1% κάθε προσομοίωση 

βασίστηκε σε 70 εκατομμύρια φωτόνια.   

Το αρχείο εισόδου του κώδικα MCNP περιέχει πληροφορίες σχετικά με το 

δυναμικό της λυχνίας, τα  χρησιμοποιούμενα φίλτρα, τη γεωμετρία της εξέτασης, τη 

σύνθεση των υλικών, τα μαθηματικά ομοιώματα και τον τύπο και τη θέση των 

ανιχνευτών, όπως περιγράφηκε αναλυτικότερα, στην αντίστοιχη παράγραφο των 

υλικών. Για την παραγωγή των απαραίτητων ενεργειακών φασμάτων ακτίνων-Χ 

χρησιμοποιήθηκε μέθοδος των που δημοσιευθηκε σε παλαιότερα [23]. Monte Carlo 

(MC) πειράματα πραγματοποιήθηκαν στα 80, 90 και 100 kVp.  Για κάθε δυναμικό 

λυχνίας 12 διαφορετικά ενεργειακά φάσματα παρήχθησαν, τα οποία αντιστοιχούν σε 

12 διαφορετικούς συνδυασμούς φίλτρων αλουμινίου (Al) και χαλκού (Cu). Φίλτρα Al 

πάχους 3, 4 και 5 mm συνδιάστηκαν με φύλλα Cu, πάχους 0.0, 0.1, 0.2 και 0.3 mm. O 

παράγοντας διακύμανσης (ripple factor) της λυχνίας ελήφθη να είναι μικρότερος από 

5%, τιμή που ανταποκρίνεται στη διακύμανση της υψηλής τάσης για σύγχρονες 

παλμικές ή υψηλής συχνότητας γεννήτριες. Ο χαρακτηρισμός του φάσματος 

ενσωματώνεται στο αρχείο εισόδου MCNP και εκτός από την ενεργειακή κατανομή 

πιθανότητας (ενέργεια και ηθμός δέσμης), περιλαμβάνει πληροφορίες για την γωνία, 

την κατεύθυνση της δέσμης και τις διαστάσεις του πεδίου στην επιφάνεια του 

ασθενούς (ομοιώματος). Το μέρος τους κώδικα MCNP που περιγράφει ένα από τα 

προς μελέτη φάσματα ακτίνων-Χ (90 kVp, με φίλτρο λυχνίας 3 mm Al και 0.3 mm 
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Cu και διαστάσεις πεδίου 18 cm x 22.5 cm στην επιφάνεια του ομοιώματος) 

παρατίθεται παρακάτω: 

c ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

c DATA CARDS 

c  

mode p e 

c SOURCE 

c 90kVp 3 mm Al k 0.3 Cu 

c field size 18x22.5 

c FSD=56cm  

c  

sdef erg=d1 pos=4 66 13.5 dir=d2 vec=0 -1 0 

si1 A  0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 

       0.008 0.009 0.01 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.016 0.017 0.018 

       0.019 0.02 0.021 0.022 0.023 0.024 0.025 0.026 0.027 0.028 0.029 

       0.03 0.031 0.032 0.033 0.034 0.035 0.036 0.037 0.038 0.039 0.04 

       0.041 0.042 0.043 0.044 0.045 0.046 0.047 0.048 0.049 0.05 0.051 

       0.052 0.053 0.054 0.055 0.056 0.057 0.058 0.059 0.06 0.061 0.062  

       0.063 0.064 0.065 0.066 0.067 0.068 0.069 0.07 0.071 0.072 0.073  

       0.074 0.075 0.076 0.077 0.078 0.079 0.08 0.081 0.082 0.083  

c 

sp1     .0000       .0000       .0000       .0000       .0000 

           .0000       .0000       .0000       .0000       .0000 

           .0000       .0000       .0000       .0000       .0000 

           .0000       .0001       .0039       .0556       .3479 

           2.1242      7.3507     25.0765     58.7885    135.8001 

           269.5915    450.0693    735.4506   1140.9730   1558.5280 

           2127.6320   2680.2750   3384.9620   3987.6310   4696.6830 

           5483.9890   6111.0000   6789.7920   7412.3750   7961.5450 

           8538.1360   8875.7050   9236.1010   9487.1090   9742.0280 

           10107.6500  10234.0500  10295.7500  10343.4000  10396.1100 

           10423.5100  10269.7200  10086.0000   9936.0590   9760.6880 

           9557.4240   9256.8400   9676.8050  10131.3300  10536.6000 

           10919.7600   9342.9850   7640.2190   7174.5930   6650.6480 

           6314.7110   5919.9960   5902.1650   5896.4120   5329.8100 

           4561.0210   3878.8240   3192.4560   2861.1900   2469.3050 

           2128.3770   1827.5840   1472.7800   1066.0500    689.5989 

           137.8642      6.0394       .0000       .0000  

c 

si2 0.980411974 1 

sp2 -21 1 

c 

c 

c ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Η απόσταση λυχνίας-δέρματος (focus to surface distance-FSD) ορίστηκε στα 67 cm. 

Ένα ακτινολόγος (T.Δ.), με μεγάλη εμπειρία στις ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες 

πεμβατικές πράξεις, καθόρισε το κέντρο του πεδίου ακτινοσκόπησης στην αριστερή 

μοιριαία αρτηρία, στο συμμετρικό ακριβώς σημείο του άξονα του ασθενή (Γράφημα 

9.1α). εσωτερική λαγόνια αρτηρία του μαθηματικού ομοιώματος, όπως 

παρουσιάζεται στο Γράφημα 9.1α. Από αυτό το σημείο της διατριβής κι έπειτα, η 

θέση αυτή του πεδίου θα αποκαλείται ως θέση αναφοράς. Η δέσμη των ακτίνων-Χ 

προσαρμόστηκε κατάλληλα με την εισαγωγή κατευθυντήρων ώστε να αντιστοιχεί σε 

ένα ορθογώνιο πεδίο, μεγέθους 18 cm x 22.5 cm (Γράφημα  9.1α και 9.1β). Το πεδίο 

αυτό θα αποκαλείται, από αυτό το σημείο και στο εξής, ως μέγεθος πεδίου αναφοράς. 

Κάθε πείραμα επαναλήφθηκε με το κέντρο του πεδίου ακτινοβόλησης στη δεξιά έσω 

λαγόνια αρτηρία στο συμμετρικό ακριβώς σημείο ως προς τον άξονα του ασθενή 

(Γράφημα 9.1α). 

Η ενεργειακή απόθεση στο έμβρυο μετρήθηκε με έναν ανιχνευτή f6 tally με 

τέτοιο τρόπο ώστε η δόση που καταγράφεται να αποτελεί δόση που εναποτέθηκε σε 

ολόκληρο τον όγκο της μήτρας. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι μια βασική ιδιότητα 

του f6 tally που απαλλάσσει το χρήστη από τον καθορισμό επιπρόσθετων κελιών 

στην γεωμετρία ΜCNP για την καταγραφή της δόσης.  

Η έξοδος κάθε πειράματος προσομοίωσης παρέχει κανονικοποιημένες δόσης 

εμβρύου ως προς τον δείκτη δόσης «Γινομενο δόσης-επιφάνειας (dose area product-

DAP). Κανονικοποιημένες ως προς DAP δόσεις εμβρύου (NFD) παρήχθησαν για 

κάθε μία από τις προς μελέτη ακτινοσκοπικές προβολές (PA, RAO 20
0
 και LAO 20

0
) 

για 36 διαφορετικές ποιότητες δέσμης (3 kVp values x 12 filtrations). 
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Οι προσομοιώσεις MC έγιναν σε PC-συμβατό υπολογιστή και ο μέσος 

υπολογιστικός χρόνος για την προσομοίωση κάθε προβολής ήταν 30 λεπτά περίπου. 

Mετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, όλοι οι ανιχνευτές είχαν περάσει 

επιτυχώς τους στατιστικούς ελέγχους που εφαρμόζει ο κώδικας ΜCNP. 

 

 

Γράφημα 9.1. Προσθιο-οπίσθια (a) και πλάγια (b) όψη του μαθηματικού ομοιώματος που 

χρησιμοποιήθηκε για τις προσομοιώσεις Monte Carlo.  Η αρχή των αξόνων έχει οριστεί στο όσχεο 

(scrotum). Το κόκκινο τετράγωνο υποδεικνύει το πεδίο αναφοράς. Ο μαύρος σταυρός απεικονίζει το 

κέντρο του πεδίου αναφοράς (θέση αναφοράς) που θεωρήθηκε στα πειράματα  Monte Carlo με κέντρο 

την αριστερή έσω λαγόνια αρτηρία. Τα μαυρα στίγματα στην αριστερή εικόνα καθπρίζουν τα σημεία 

μέτρησεις δόσης στον κόλπο του ομοιώματος. 
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9.3.4 Μελέτης της επίδρασης της γωνίας της ακτινοσκοπικής προβολής 

στη δόση ακτινοβολίας εμβρύου κατά τη διαδικασία AKYK  

 

Για να μελετηθεί η εξάρτηση της NFD από την μικρή μεταβολή της γωνίας της 

ακτινοσκοπικής προβολής επιπλέον MC προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν 

μεταβάλλοντας την κάθε προς μελέτη προβολή, δηλαδή PA, RAO 20
0
 και LAO 20

0
, 

± 5
0
. Όλα τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε τρεις διαφορετικές ποιότητες δέσμης: 

80, 90 and 100 kVp σε συνδυασμό με φίλτρο Al πάχους 3 mm και επιπρόσθετο 

φίλτρο Cu πάχους 0.3 mm. 

 

9.3.5 Μελέτη της επίδρασης του κέντρου τοποθέτησης και  μεγέθους του 

πεδίου ακτινοβόλησης  στη δόση ακτινοβολίας εμβρύου 

 

Για να μελετηθεί η επίδραση της θέσης του κέντρου του πεδίου ακτινοβόλησης σε 

σχέση με τη θέση του εμβρύου στην NFD, οι PA, RAO 20
0
 και LAO 20

0
 προβολές 

προσομοιώθηκαν με το κέντρο του πεδίου τοποθετημένο σε 18 διαφορετικές θέσης σε 

σχέση με το πεδίο αναφοράς (Γράφημα 9.1α) όπως φαίνεται στο Γράφημα 9.2. Τα 

πειράματα αυτά πραγματοποιήθηκαν για τρεις ποιότητες δέσμης: 80, 90 and 100 kVp 

σε συνδυασμό με φίλτρο Al πάχους 3 mm και επιπρόσθετο φίλτρο Cu πάχους 0.3 

mm. Απλή γραμμική παλινδρόμηση εφαρμόστηκε για την εξαγωγή εξίσωσης που 

παρέχει ένα διορθωτικό παράγοντα, CFFL, ο οποίος μπορεί να εφαρμοστεί ώστε να 

εκτιμηθεί η δόση εμβρύου από οποιαδήποτε θέση πεδίου διαφορετική από τη θέση 

αναφοράς που μελετήθηκε στη παρούσα εργασία.  

Για να μελετηθεί η επίδραση του μεγέθους πεδίου στην NFD, 

πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις των PA, RAO 20
0
 και LAO20

0
 προβολών για 5 

διαφορετικά μεγέθη πεδίου από το 12 cm x 16.5 cm στο 20 cm x 24.5 cm. τα 
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πειράματα αυτά πραγματοποιήθηκαν για τρεις ποιότητες δέσμης: 80, 90 and 100 kVp 

σε συνδυασμό με φίλτρο Al πάχους 3 mm και επιπρόσθετο φίλτρο Cu πάχους 0.3 

mm. Κάθε προσομοίωση πραγματοποιήθηκε για κάθε ένα από τα 18 κέντρα πεδίου 

που περιγράφηκαν στην προηγούμενη παράγραφο (Γράφημα 9.2). Απλή γραμμική 

παλινδρόμηση εφαρμόστηκε για την εξαγωγή εξίσωσης που παρέχει ένα διορθωτικό 

παράγοντα, CFFS, ο οποίος μπορεί να εφαρμοστεί ώστε να εκτιμηθεί η δόση εμβρύου 

για οποιοδήποτε μέγεθος πεδίου χρησιμοποιηθεί κατά τη AKYK, και διαφέρει από το 

μέγεθος πεδίου αναφοράς που μελετήθηκε στη παρούσα εργασία.  

 

 

 

Γράφημα 9.2. 18 διαφορετικές θέσεις του πεδίου αναφοράς για την PA προβολή δημιουργήθηκαν 

μεταβάλλοντας τις συντεταγμένες κατά τους x-, z- άξονες κατά 3 και 1 cm, αντίστοιχα. Οι τέσσερις 

ακραίες θέσεις του πεδλιου αναφοράς απεικονίσζονται ενδεικτικά.   
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9.3.6 Εκτίμηση Δόσης Εμβρύου 

 

Η δόση εμβρύου από μια διαδικασία που εφαρμόζεται σε γυναίκες λίγο πριν την 

καισαρική τομή μπορεί να εκτιμηθεί από την εξίσωση 9.2: 

                                           

          

                                    

Όπου projection υποδηλώνει τις PA, LAO 20
0
 and RAO 20

0
 ακτινοσκοπικές 

προβολές που πραγματοποιήθηκαν στην αριστερή ή δεξιά αρτηρία, DAPprojection and 

NFDprojection είναι η αθροιστική τιμή των DAP και NFD για την συγκεκριμένη 

προβολή, αντίστοιχα, και CFFL και CFFS είναι οι διορθωτικοί παράγοντες της θέσης 

και του μεγέθους του πεδίου ακτινοβόλησης, αντίστοιχα. 

 

9.3.7 Σύγκριση με δημοσιευμένα αποτελέσματα 

 

Για να διευκολυνθεί η σύγκριση των αποτελεσμάτων που παρήχθησαν στη παρούσα 

μελέτη με αντίστοιχα δημοσιευμένα αποτελέσματα [19], επιπρόσθετα πειράματα 

πραγματοποιήθηκαν ώστε να καθοριστεί η απορροφούμενη δόση σε διάφορες θέσεις 

στον κόλπο, όπως φαίνεται στο Γράφημα 9.1α τα πειράματα αυτά 

πραγματοποιήθηκαν για την PA
 
προβολή στα 90 kVp και φίλτρο Al των 3mm με 

επιπρόσθετο φύλλο Cu 0.3 mm. 

 

9.3.8 Επαλήθευση των MC προσομοιώσεων  

 

Για την επαλήθευση των κανονικοποιημένων μετρήσεων δόσης εμβρύου που 

παρήχθησαν με τον κώδικα MCNP, επαναλήφθηκαν κάποιες από τις μετρήσεις με τη 

χρήση δοσιμέτρων θερμοφωταύγειας (TLD 100, Harshaw, Solon, OH) και το φυσικό 
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ανθρωπόμορφο ομοίωμα Rando Alderson Research Labs, Stanford, CA, USA) 

διαμορφωμένο κατάλληλα ώστε να προσομοιάζει την έγκυο ασθενή κατά τον 9
ο
 μήνα 

της κύησης, όπως έχει περιγραφεί σε πολλές δημοσίευμένες μελέτες και 

αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 8 της παρούσας διατριβής [15, 16, 20]. 

Συγκεκριμένα, συνολικά 66 TLDs τοποθετήθηκαν στην περιοχή της κοιλιάς 

του ομοιώματος, φέτες 22-31. Η μεθοδολογία για τη βαθμονόμηση (calibration) και 

της ανόπτησης (annealing) των TLD’s έχει περιγραφεί σε παλιότερες δημοσιευμένες 

εργασίες του εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο 

κεφάλαιο 8 της παρουσης εργασίας [32, 36, 37]. Το ομοίωμα τοποθετήθηκε σε πρηνή 

θέση στην εξεταστική τράπεζα του αγγειογραφικού συστήματος Siemens Axiom 

Artis FA C-arm unit (Siemens, Erlangen, Germany), που είναι τοποθετημένο στο 

ακτινολογικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Η 

απεικόνιση της έσω αριστερής αρτηρίας επιτεύχθηκε χρησιμοποιώντας τις PA, RAO 

20
0
 and LAO 20

0
 ακτινοσκοπικές προβολές στην ίδια ακριβώς γεωμετρία που 

θεωρήθηκε στις προσομοιώσεις Monte Carlo. Δοσιμετρικά δεδομένα παρήχθησαν για 

81, 90 and 100 kVp and τις 12 διαφορετικές ποιότητες δέσμης που θεωρήθηκαν στις 

προσομοιώσεις Monte Carlo. Η δόση ακτινοβολίας εμβρύου καθορίστικε ως η μέση 

τιμή των καταγεγραμμένων δόσεων από τα 66 TLDs.  

 

9.3.9 Στατιστική Ανάλυση 

 

Οι γραμμικές παρεμβολές και η σύγκριση των συντελεστών συσχέτισης 

πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας το λογισμικό πακέτο MEDCALC, version 

11.3.1.0, Mariakerke, Belgium. Στατιστική σημασία προκύπτει όταν P<0.05.  
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9.4 Αποτελέσματα 
 

Οι τιμές των NFD για τις PA, RAO 20
0
 και LAO 20

0
 ακτινοσκοπικές προβολές της 

αριστερής εσωτερικής λαγόνιας αρτηρίας παρουσιάζονται στους Πίνακες 9.6, 9.7,  

και 9.8, αντίστοιχα. Οι τιμές της NFD (Πίνακες 9.6, 9.7, 9.8) βρέθηκαν να αυξάνονται 

μέχρι και 35% όταν το δυναμικό της λυχνίας αυξάνεται από τα 80 στα 100 kVp και 

μέχρι και 52% όταν τα φίλτρα της λυχνίας μεταβάλλονται από 3mm Al σε 3 mm Al + 

0.3 mm Cu. Όπως αναμενόταν, λόγω της συμμετρίας του ανθρωπίνου σώματος και 

κατ’επέκταση της αριστερής και δεξιάς λαγόνιας αρτηρίας, διαφορές μικρότερες του 

1% παρατηρήθηκαν στις τιμές της NFD που μετρήθηκαν κατά τις PA προβολές που 

εφαρμόστηκαν στις δύο αρτηρίες. Επιπλέον, οι τιμές της NFD που προέκυψαν από 

την RAO 20
0
 στην αριστερή αρτηρία βρέθηκαν να αποκλίνουν από τις αντίστοιχες 

τιμές της NFD από τη LAO 20
0
 στη δεξιά αρτηρία κατά 3%.  

 

*
NFD: Κανονικοποιημένη ως προς DAP Δόση εμβρύου  

 Ɨ
PA: Προσθιο-οπίσθια προβολή (Posteroanterior)   

Πίνακας 9.6: NFD
*
 (mGy/Gy∙cm

2
) για την PA

Ɨ
 προβολή κατά τον καθετηριασμός της 

αριστερής έσω λαγόνιας αρτηρίας 

Δυναμικό 

λυχνίας 

kVp 

 Φίλτρα  (mm Cu) 

Φίλτρα 

(mm Al) 

0.0 0.1 0.2 0.3 

80  0.105 0.128 0.142 0.160 

90       3 0.124 0.149 0.166 0.180 

100  0.140 0.163 0.183 0.197 

80  0.114 0.136 0.151 0.162 

90       4 0.133      0.155 0.173 0.185 

100  0.151 0.172 0.188 0.202 

80  0.122 0.141 0.157 0.168 

90       5 0.143 0.162 0.176 0.190 

100   0.159 0.179 0.201 0.207 
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Πίνακας 9.7. NFD
*
 (mGy/Gy∙cm

2
) για την RAO 20

0Ɨ
 προβολή κατά τον καθετηριασμός της 

αριστερής έσω λαγόνιας αρτηρίας 

*
NFD: Κανονικοποιημένη ως προς DAP Δόση εμβρύου  

*
 RAO 20

0
: Δεξιά πλάγια 20

0 
προβολή (Right Oblique Projection 20

0
) 

 

 

 
Πίνακας 9.8. NFD

*
 (mGy/Gy∙cm

2
) για την LAO 20

0Ɨ
 προβολή κατά τον καθετηριασμός της 

αριστερής έσω λαγόνιας αρτηρίας 

*
NFD: Κανονικοποιημένη ως προς DAP Δόση εμβρύου  

*
 LAO 20

0
: Αριστερή πλάγια 20

0 
προβολή (Left Oblique Projection 20

0
) 

 

 

Δυναμικό 

λυχνίας 

kVp 

 Φίλτρα (mm Cu) 

Φίλτρα 

(mm Al) 

0.0 0.1 0.2 0.3 

80  0.102 0.117 0.130 0.145 

90       3 0.114 0.132 0.152 0.168 

100  0.130 0.146 0.167 0.183 

80  0.107 0.122 0.136 0.151 

90       4 0.121 0.140 0.157 0.175 

100  0.135 0.154 0.171 0.190 

80  0.112 0.128 0.142 0.156 

90       5 0.130 0.144 0.165 0.181 

100   0.146 0.160 0.177 0.196 

Δυναμικό 

λυχνίας 

kVp 

 Φίλτρα  (mm Cu) 

Φίλτρα 

(mm Al) 

0.0 0.1 0.2 0.3 

80  0.089 0.106 0.121 0.134 

90       3 0.106 0.126 0.142 0.159 

100  0.119 0.138 0.155 0.170 

80  0.097 0.110 0.126 0.138 

90       4 0.114 0.132 0.148 0.166 

100  0.130 0.144 0.159 0.173 

80  0.105 0.116 0.130 0.145 

90       5 0.122 0.138 0.155 0.172 

100   0.136 0.148 0.163 0.181 
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Διαφορές στην NFD μικρότερες από 4% παρατηρήθηκαν για τις προς μελέτη 

ακτινοσκοποκές προβολές όταν η γωνία της δέσμης μεταβλήθηκε ±5
0
. Η επίδραση 

της θέσης του πεδίου ακτινοσκόπησης σε σχέση με τη θέση του εμβρύου στην NFD 

για τις PA προβολές απεικονίζεται στο Γράφημα 9.3. η επίδραση του μεγέθους του 

ακτινοσκοπικού πεδίου στην NFD απεικονίζεται στο Γράφημα 9.4 για τρεις 

διαορετικές θέσεις του πεδίου κατά μήκος του x-άξονα (Γράφημα 9.1).Διαφορές  

μεταξύ των γραμμικών εξισώσεων που αφορούν στην ίδια θέση του πεδίου 

ακτινοσκόπησης κατά τον x-άξονα αλλά διαφορετικές θέσεις κατά τον z-άξονα 

βρέθηκαν στατιστικά μη σημαντικές (P>0.05). Παρόμοια αποτελέσματα 

επιτεύχθηκαν και για τις LAO 20
0 

 και RAO 20
0 

(P>0.05). 

Οι κανονικοποιμένες ως προς DAP τιμές της απορροφούμενης δόσης που 

μετρήθηκες σε διάφορες θέσεις κατά μήκους του κόλπου βρέθηκε να παρουσιάζουν 

ισχυρή εξάρτηση από τη θέση του σημείου μέτρησης. Συγκεκριμένα η 

κανονικοποιημένη ως προς DAP απορροφούμενη δόση στον κόλπο βρέθηκε να 

κυμαίνεται από 0.17 mGy/ Gy∙cm
2
 σε 0.7 mGy/ Gy∙cm

2.
 Οι κανονικοποιημένες 

δόσεις που προέκυψαν από τις φυσικές μετρήσεις παρουσίασαν πολύ καλή συμφωνία 

με τις αντίστοιχες μετρήσεις που προέκυψαν από την προσομοίωση MC. 

Συγκεκριμένα, οι διαφορές στην NFD βρέθηκαν μικρότερες από 9.4% για τις PA και 

13.5% για τις πλάγιες προβολές.  
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Γράφημα 9.3.  Η επίδραση της θέσης του πεδίου στη δόση ακτινοβολίας εμβρύου. 

Θέση πεδίου δέσμης ακτίνων-Χ κατά τον z- άξονα (cm) 
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Γράφημα 9.4: Η επίδραση του μεγέθους του πεδίου ακτινοσκόπησης στη δόσης ακτινοβολίας 

εμβρύου. 

Μέγεθος πεδίου (cm
2
) 

Δ
ιο

ρ
θ

ω
τ
ικ

ό
ς 

π
α

ρ
ά

γ
ο
ν
τ
α

ς 
 γ

ια
 τ

ο
 μ

έγ
εθ

ο
ς 

π
εδ

ίο
υ

 (
C

F
F

S
) 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Συζήτηση 

 

249  

 

9.5 Συζήτηση 
 

Παρά το γεγονός ότι αρκετές μελέτες έχουν ασχοληθεί με τη διαχείριση εγκύων 

γυναικών, που έχουν διαγνωστεί με ανώμαλη πρόσφυση του πλακούντα [1-18], η 

βιβλιογραφική έρευνα ανέδειξε ανεπάρκεια στοιχείων που αφορούν στη δόση 

ακτινοβολίας εμβρύου από διαδικασές AKYK. Η παρούσα εργασία παρήγαγε 

κανονικοποιημένες ως προς DAP δόσεις εμβρύου, για όλες τις κοινά 

χρησιμοποιούμενες ακτινοσκοπικές προβολές κατά τις διαδικασίες AKYK. Μέσω 

των δεδομένων αυτών, ακτινολόγοι και γυναικολόγοι μπορούν εύκολα να καθορίσουν 

ττο επίπεδο της επιβάρυνσης του εμβρύου από την έκθεση της μητέρας στην 

ακτινοβολία από το συγκεκριμένο πρωτόκολλο που αυτοί χρησιμοποιούν, και να 

ενημερώσουν τη μέλλουσα μητέρα που θα χρεαστεί να υποβληθεί σε AKYK, σχετικά 

με τον θεωρητικό κίνδυνο που ενέχει η έκθεση του εμβρύου στην ακτινοβολία. Τα 

απαιτούμενα δεδομένα για την εκτίμηση της δόσης του εμβρύου, όπως το δυναμικό 

και τα φίλτρα της λυχνίας, το μέγεθος πεδίου, και η αθροιστική τιμή DAP για κάθε 

χρησιμοποιούμενη προβολή, μπορούν εύκολα να εξαχθούν από τη δοσιμετρική 

αναφορά που παρέχεται από τα περισσότερα, νέας τεχνολογίας, ακτινοσκοπικά 

συστήματα, στο τέλος κάθε διαδικασίας. 

 Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν μια σημαντική εξάρτηση της δόσης 

εμβρύου από την ακτινοσκοπική προβολή, την ποιότητα της δέσμης, το μέγεθος και 

τη θέση του πεδίου ακτινοσκόπησης σε σχέση με τη θέση του εμβρύου. Οι διαφορές 

ανάμεσα στις τιμές της NFD που προέκυψαν από τις PA, LAO20° και RAO 20° 

προβολές βρέθηκε να ξεπερνούν περιστασιακά το 19%. Επομένως, η διαθεσιμότητα 

των δοσιμετρικών δεδομένων για κάθε μία από τις τρεις προβολές ήταν απαιτούμενη 

για την αξιόπιστη εκτίμηση της δόσης ακτινοβολίας του εμβρύου από τη AKYK. Οι 
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τιμές της NFD βρέθηκαν να αυξάνονται μέχρι και 35% όταν το δυναμικό της λυχνίας 

αυξάνεται από τα 80 στα 100 kVp και μέχρι και 52% όταν τα φίλτρα της λυχνίας 

αλλάζουν από 3mm Al σε 3 mm Al +0.3 mm Cu. Επίσης, οι τιμές της NFD αλλάζουν 

σημαντικά με το μέγεθος του πεδίου ακτινοσκόπησης. Συγκεκριμένα, μια αύξηση 

25% στην NFD παρατηρείται με την αύξηση του πεδίου από 14 x 16.5 cm
2 

σε 16 x 

20.5 cm
2
 για την θέση αναφοράς.

 
Τέλος, μια μετακίνηση της θέση του κέντρου του 

πεδίου ακτινοσκόπησης, 3 cm πλάγια και 2 cm προς το κεφάλι της ασθενούς, σε 

σχέση με τη θέση του πεδίου αναφοράς (Γράφημα 9.1), έχει ως αποτέλεσμα μια 

αύξηση στην τιμή της NFD κατά 18%. Βασιζόμενοι στα απότελέσματα της παρούσας 

μελέτης, οι ακτινολόγοι μπορούν να προσαρμόσουν κατάλληλα τις παραμέτρους 

έκθεσης ώστε η δόση στο έμβρυο να παραμείνει τόσο χαμηλά όσο δυνατά εφικτό. 

 Το παράδειγμα που ακολουθεί παρουσιάζει τον τρόπο που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα της μελέτης αυτής για την εκτίμηση της δόσης 

εμβρύου από μια διαδικασία AKYK. Έστω ότι μια έγκυος γυναίκα έχει διαγνωστεί με 

συμφητικό πλακούντα και θα πρέπει να υποβληθεί σε AKYK. Ακτινοσκοπική 

καθοδήγηση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τις PA και RAO 20
0
 ακτινοσκοπικές 

προβολές κατά τη διάρκεια του καθετηριασμού της δεξιάς και της αριστερής έσω 

λαγόνιας αρτηρίας, αντίστοιχα. Οι παράμετροι έκθεσης και για τις δύο προβολές 

ήταν: δυναμικό λυχνίας στα 90 kVp σε συνδιασμό με φίλτρα 4 mm Al + 0.3 mm Cu. 

Οι τιμές DAP που καταγράφηκαν κατά τον καθετηριασμό της αριστερής και δεξιάς 

λαγόνιας αρτηρίας ήταν 12 Gy∙cm
2
 και 8 Gy∙cm

2
, αντίστοιχα. Το μέγεθος του πεδίου 

ακτινοσκόπησης ήταν 17 cm x 21 cm στην είσοδο του δέρματος. Το κέντρο της 

δέσμης ορίστηκε 12 cm από  το όσχεο (scrotum) και 1 cm από τον κεντρικό άξονα 

του σώματος  (z- άξονας) στην δεξιά και αριστερή πλευρά για τις PA και RAO 20° 

ακτινοσκοπικές προβολές, αντίστοιχα. Η δόση ακτινοβολίας εμβρύου κατά τον 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Συζήτηση 

 

251  

 

καθετηριασμό της δεξιάς (DF/Right) και αριστερής (DF/Left) εσω λαγόνιας αρτηρίας 

υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των πινάκων 9.6 και 9.7, την εξίσωση 9.2 

και τους διορθωτικούς παράγοντες που δίνονται στα γραφήματα 9.3 και 9.4, ώς 

ακολούθως: 

DF/Total = DF/Right + DF/Left  

όπου DF/Right = NFDPA× DAPRight × CFFS × CFFL 

 και DF/Left = NFDRAO20× DAPLeft × CFFS × CFFL  

DF/Total = ((0.185 mGy/(Gy ∙cm
2
)) × 12 Gy ∙cm

2
×0.9236×1.05453] +  

[(0.175 mGy/(Gy∙cm
2
)) × 8 Gy ∙cm

2
 ×0.9236×1.05453] = 2.16 mGy + 1.36 mGy 

DF/Total = 3.5 mGy 

Δημοσιευμένες μελέτες αναφέρουν τιμές δόσεις εμβρύου από AKYK 

διαδικασίες εύρους από 0.7 mGy σε 28.7 mGy [19,20]. Οι Manninen et al [19] 

τοποθέτησαν δοσίμετρα σε διάφορες θέσεις στον κόλπο 7 ασθενών που υποβλήθηκαν 

σε AKYK, ώστε να παράξουν δεδομένα για τη δόση εμβρύου. Παρόλα αυτά, η δόση 

που μετράται στον κόλπο δεν μπορεί να αποτελέσει ικανοποιητική εκτίμηση της 

δόσης εμβρύου κατά τον 9
ο
 μήνα της κύησης, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα 

αποτελέσματα της παρούσας μελέτης. Συγκεκριμένα, οι κανονικοποιημένες ως προς 

DAP δόσεις που μετρήθηκαν στον κόλπο διαφέρουν μέχρι και 300% από τη δόση που 

μετρήθηκε στο έμβρυο. Η δόση εμβρύου που εκτιμήθηκε με τα δοσιμετρικά δεδομένα 

που παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.6, για τη θέση αναφοράς του πεδίου 

ακτινοσκόπησης και παραμέτρους έκθεσης που χρησιμοποιούνται κλινικά στις 

διαδικασίες AKYK [19], κυμαίνονται από 0.7 mGy σε 2.6 mGy (mean=1.4 mGy). Οι 

Semerano et al [20] πρόσφατα δημοσίευσαν αποτελέσματα για τη δόση εμβρύου από 

διαδικασίες AKYK, χρησιμοποιώντας το λογισμικό πακέτο PCXMC Monte Carlo και 

ένα μαθηματικό ομοίωμα που προσομοιάζει μια γυναίκα μη- έγκυο. Στη μελέτη αυτή, 
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η δόση του εμβρύου θεωρείται η απορροφούμενη δόση στη μήτρα μιας γυναίκας μη-

εγκύου. Παρά το γεγονός, ότι η δόση εμβρύου μπορεί να μπορέι να προσεγγιστεί από 

τη δόση στη μήτρα μιας μη εγκύου γυναίκας κατά τις πρώτες εβδομάδες της κύησης, 

όπου το έμβρυο είναι ακόμα μικρό σε μέγεθος, αυτή η υπόθεση δεν ισχύει στην 

προχωρημένη κύηση. Για την ακρίβεια, τη χρονική στιγμή πριν το τοκετό, το έμβρυο 

έχει φτάσει στο μέγιστο μέγεθός του, και επομένως η ανατομία μιας ετοιμόγεννης 

γυναίκας είναι αισθητά διαφορετική από μιας μη εγκύου. Επιπρόσθετα, η δόση 

εμβρύου από AKYK, όπως αποδείχθηκε από την παρούσα μελέτη, εξαρτάται 

σημαντικά από το μέγεθος και τη θέση του πεδίου ακτινοσκόπησης σε σχέση με τη 

θέση εμβρύου. Το εύρημα αυτό μπορεί να αποδίδεται στο ποσοστό του εμβρύου που 

ακτινοβολείται πρωτογενώς, που βρίσκεται δηλαδή εντός του πεδίου ακτινοβόλησης. 

Το ποσοστό αυτό διαφέρει σημαντικά στο ομοίωμα μη εγκύου και εκείνου στον 9
ο
 

μήνα της κύησης, λόγω του αυξημένου μεγέθους του εμβρύου πριν τον τοκετό. 

Η μελέτη αυτή έχει τους περιορισμούς της. Το μαθηματικό ομοίωμα που 

αναπαριστά μια έγκυο ασθενή στον 9
ο
 μήνα της κύησης ίσως εισάγει κάποιο σφάλμα 

στην εκτίμηση της δόσης εμβρύου εγκύων ασθενών που υποβάλλονται σε AKYK. Η 

αβεβαιότητα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ίσως υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο 

πραγματικό μέγεθος και θέση του εμβρύου εγκύων ασθενών από αυτό που θεωρείται 

στο μαθηματικό ομοίωμα που χρησιμοποιήθηκε για τη παρούσα μελέτη.  Παρόλα 

αυτά, η χρήση του ομοιώματος για την προσομοίωση της έκθεσης της μέσης εγκύου 

γυναίκας στον 9
ο
 μήνα της κύησής της, αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική προσέγγιση για 

την εκτίμηση της δόσης εμβρύου, αφού in vivo μετρήσεις σε έμβρυα δεν είναι εφικτό 

να πραγματοποιηθούν. Επίσης, ίσως υπάρχουν διαφορές στις γωνίες των 

ακτινοσκοπικών προβολών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην πράξη κατά τις 

διαδικασίες AKYK, από αυτές που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία (PA, RAO 
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20° και LAO 20°). Παρόλα αυτά η επίδραση της μικρής μεταβολής της γωνίας στην 

NFD βρέθηκε να είναι ασήμαντη. Αυτό υποδεικνύει ότι η αβεβαιότητα στη δόση 

εμβρύου, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που παρήχθησαν σε αυτή την εργασία  για ± 

5
0 

διαφορετικές γωνίες ακτινοσκοπικών προβολών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

στην πράξη είναι επίσης αμελητέα, δεδομένου ότι οι προβολές που μελετήθηκαν στη 

παρούσα μελέτη αντιστοιχούν στις κοινά χρησιμοποιούμενες προβολές κατά τις 

διαδικασίες AKYK.   

Εν κατακλείδι, NFD δοσιμετρικά δεδομένα παρήχθησαν για κάθε κοινώς 

χρησιμοποιούμενη ακτινοσκοπική προβολή κατά την ακτινοσκοπική καθοδήγηση 

στις διαδικασίες AKYK για την εκτίμηση της επιβάρυνσης του εμβρύου. Εκτός από 

τον χρόνο της ακτινοσκόπησης κατά την καθοδήγηση, η δόση εμβρύου από AKYK 

βρέθηκε να εξαρτάται από την ακτινοσκοπική προβολή, την ποιότητα της δέσμης και 

τη θέση και μέγεθος του πεδίου της δέσμης που χρησιμοποιούνται. Επομένως, το 

εύρος των δόσεων από διαδικασίες AKYK στην κλινική πράξη θα παρουσιάζει 

μεγάλο εύρος.  Παρόλα αυτά η χαμηλού επιπέδου-δόση ακτινοβολίας από μια τέτοια 

διαδικασία, όπως εκτιμήθηκε στη παρούσα εργασία, δεν δικαιολογεί τον αποκλεισμό 

της διαδικασίας λόγω της ανησυχίας για την ακτινική επιβάρυνση του εμβρύου. Τα 

δεδομένα αυτά μπορούν να βοηθήσουν ακτινολόγους και γυναικολόγους να 

εξοικοιωθούν με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δόση του εμβρύου από AKYK, 

και να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εγκύους ασθενείς που έχουν 

διαγνωστεί προγεννητικά με ανώμαλη πρόσφυση του πλακούντα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  10 

ΔΟΣΗ  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ  ΕΜΒΡΥΟΥ ΕΓΚΥΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ  

ΣΤΙΣ  ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

 
 

10.1 Εισαγωγή 
 

Η εισαγωγή των ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενων επεμβατικών καρδιολογικών 

διαδικασιών (ΑΚΕΚ) έχει αλλάξει τη διαχείριση των ασθενών με καρδιαγγειακές 

παθήσεις. Λόγω της ελάχιστης παρεμβατικότητά τους σε σύγκριση με τις 

χειρουργικές μεθόδους έχουν μειώσει σημαντικά τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα 

των ασθενών που υποβάλλονται σε αυτές [1, 2]. Η αύξηση του αριθμού των 

διαδικασιών αυτών τις τελευταίες δύο δεκαετίες,  έχει οδηγήσει στην αύξηση της 

ανησυχίας για ενδεχόμενη επιβάρυνση λόγω της ακτινοβολίας του εκτιθέμενου 

ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού που συμμετέχει σε αυτές [2-4]. Ας ληφθεί 

υπόψη ότι οι διαδικασίες αυτές συνήθως απαιτούν μεγάλους χρόνους 

ακτινοσκόπησης, οι οποίοι, ανά περίπτωση, μπορεί να ξεπεράσουν την 1 ώρα, ενώ το 

προσωπικό που συμμετέχει βρίσκεται κοντά στο ασθενή, με αποτέλεσμα να εκτίθεται 

σε υψηλούς ρυθμούς σκεδαζόμενης ακτινοβολίας. Επομένως τα αποτελέσματα της 

έκθεσης στην ακτινοβολία  στο εκτιθέμενο προσωπικό δε θα πρέπει να αγνοηθούν [5, 

6]. Η Διεθνής Επιτροπή Ακτινοπροστασίας (ICRP) έχει ταυτοποιήσει τις ΑΚΕΚ ως 

την περιοχή εκείνη της ιατρικής όπου ο έλεγχος επαγγελματικής έκθεσης είναι 

υψίστης σημασίας [7]. Το όριο δόσης που έχει θεσπιστεί για τους επαγγελματικά 

εκτιθέμενους (ICRP 2007) είναι τα 20 mSv το χρόνο που αφορούν στην αθροιστική 

ενεργό δόση [8].  
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως έχει και η έκθεση του εμβρύου εγκύων 

εργαζομένων στις μονάδες επεμβατικής ακτινολογίας. Οδηγίες σχετικά με τη 

διαχείριση εγκύων εργαζομένων σε εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών έχουν 

θεσπιστεί, ώστε να η επιβάρυνση του εμβρύου να είναι η ελάχιστη δυνατή και να μην 

υπερβαίνει το όριο δόσης. Το 1999 ο ομοσπονδιακός νόμος 10 CFR 835 (DOE 1999) 

επέβαλε τη θέσπιση των 5 mGy ως όριο δόσης εμβρύου, από την έκθεση της μητέρας 

σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών της καθηκόντων, 

από τη στιγμή της κοινοποίησης της εγκυμοσύνης της και για όλο το διάστημα της 

κύησης της. Ο ίδιος νόμος, ανέφερε επίσης ότι μια έγκυος εργαζόμενη, που έχει 

δηλώσει την εγκυμοσύνη της στον προϊστάμενο της, δεν επιτρέπεται να λάβει το 

ποσό αυτό της δόσης σε μικρό χρονικό διάστημα [9, 10]. Δημοσιεύσεις της Διεθνούς 

Επιτροπής Ακτινοπροστασίας (International Commission on Radiological Protection-

ICRP) και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορίζουν ότι το έμβρυο πρέπει να 

προστατεύεται από την εφαρμογή ενός ορίου δόσης. Συγκεκριμένα, συνιστούν ότι για 

το αγέννητο παιδί πρέπει να ισχύουν τα όρια δόσης που αφορούν τον κοινό 

πληθυσμό, δηλαδή το όριο του 1 mGy  για όλο ο διάστημα της κύησης από τη στιγμή 

της κοινοποίησής της [11-13]. Τα όρια δόσης για το έμβρυο ισχύουν μόνο μετά από 

γραπτή δήλωση της ίδιας της εγκύου εργαζόμενης. Η σύσταση αυτή υιοθετείται και 

στον Ελληνικό Κανονισμό Ακτινοπροστασίας ΦΕΚ 216/Β/6.03.2001, παράγραφος 

1.2, σύμφωνα με τον οποίο «Μόλις δηλώνεται εγκυμοσύνη από την εργαζόμενη έγκυο 

γυναίκα, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε η έκθεση της γυναίκας στο επαγγελματικό 

περιβάλλον να είναι τόση ώστε η προς το έμβρυο ισοδύναμη δόση που αθροίζεται κατά 

το χρονικό διάστημα μεταξύ της δήλωσης της εγκυμοσύνης και του τοκετού να είναι 

τόσο χαμηλή όσο είναι λογικά εφικτό και να μην υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 1 

mSv.» 
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Στις περισσότερες περιπτώσεις οι έγκυες εργαζόμενες στα ακτινολογικά 

εργαστήρια μπορούν να συνεχίσουν κανονικά τα καθήκοντά τους χωρίς να 

ξεπεράσουν τα όρια δόσης. Η εμπειρία από την τακτική παρακολούθηση του 

προσωπικού που εργάζεται σε εργαστήρια απεικόνισης με ιοντίζουσες ακτινοβολίες, 

συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηρίων πυρηνικής ιατρικής, στη Μεγάλη 

Βρετανία, δείχνει ότι το 98% των εργαζομένων δεν υπερβαίνει το όριο δόσης 

ακτινοβολίας του 1 mSv ανά έτος [14]. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένες κατηγορίες 

προσωπικού, όπως οι επεμβατικοί ακτινολόγοι και καρδιολόγοι, που εμπλέκονται 

στις διαδικασίες ΑΚΕΚ και είναι δυνατόν να εκτεθούν σε δόση που μπορεί να 

υπερβεί το παραπάνω όριο. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εργαζόμενες ίσως να 

χρειαστεί να αλλάξουν τον τρόπο εργασίας τους ή τα καθήκοντά τους, προκειμένου 

να επιτευχθεί ο περιορισμός της δόσης του 1 mSv. Θα πρέπει εδώ να διευκρινιστεί ότι 

δε πρέπει να συγχέεται η ενεργός δόση με τη δόση ακτινοβολίας στο έμβρυο. Η δόση 

που δείχνει το προσωπικό δοσίμετρο υπερεκτιμά τη δόση στο έμβρυο κατά ένα 

παράγοντα μεγαλύτερο του 10 [9,15].  

Όπως προαναφέρθηκε, η δόση ακτινοβολίας του προσωπικού από την 

εκτέλεση των επαγγελματικών του καθηκόντων κατά τη διάρκεια των ΑΚΕΚ μπορεί 

να είναι υψηλή [16, 17], με αποτέλεσμα η δόση για το κυοφορούμενο έμβρυο εγκύων 

εργαζομένων πολλές φορές να προσεγγίζει και κάποιες άλλες να ξεπερνά το όριο 

δόσης που έχει θεσπιστεί από τις αρμόδιες διεθνείς επιτροπές. Επομένως, αξιόπιστη 

εκτίμηση της δόσης ακτινοβολίας εμβρύου και του μέγιστου επιτρεπτού φόρτου 

εργασίας, ώστε να μην υπερβληθεί το όριο δόσης, είναι απαραίτητα για την έγκυο 

εργαζόμενη σε αυτές τις διαδικασίες. Η δόση ακτινοβολίας που θα λάβει ο 

επαγγελματικά εκτιθέμενος που εργάζεται στα εργαστήρια επεμβατικής ακτινολογίας 

εξαρτάται από τη θέση του γύρω από το εξεταστικό τραπέζι, τις χρησιμοποιούμενες 
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προβολές, τον χρόνο ακτινοσκόπησης και τα στοιχεία έκθεσης που θα εφαρμοστούν 

για την κάθε εξέταση. Παρά την αναγκαιότητα δοσιμετρικών δεδομένων για την 

εκτίμηση της δόσης εμβρύου επαγγελματικά εκτιθέμενων εγκύων γυναικών, 

εκτεταμένη βιβλιογραφική μελέτη ανέδειξε σημαντικά κενά. Αυτά τα ανεπαρκή 

στοιχεία αποτέλεσαν και το κίνητρο για την πραγματοποίηση αυτής της μελέτης. 

 Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η παροχή δοσιμετρικών δεδομένων 

και μεθόδων τα οποία να επιτρέπουν την εκτίμηση της ενεργούς δόσης αλλά και 

δόσης εμβρύου εγκύου εργαζόμενης που συμμετέχει σε οποιαδήποτε ακτινοσκοπικά 

καθοδηγούμενη επεμβατική καρδιολογική πράξη.    

 

10.2 Υλικά  
 

10.2.1 Ακτινοσκοπικό σύστημα 

 

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Επεμβατικής Ακτινολογίας του 

Τομέα Ακτινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και 

χρησιμοποιήθηκε το ακτινοσκοπικό σύστημα Siemens Axiom Artis FA (Siemens, 

Enlargen, Germany) (Εικόνα 10.1). To σύστημα αυτό είναι ένα ακτινοσκοπικό 

σύστημα, τύπου C-arm, με ανάρτηση δαπέδου, ψηφιακές λειτουργίες απεικόνισης, 

αποθήκευσης και αποτύπωσης των επεμβατικών εξετάσεων [17]. Η λυχνία του 

βρίσκεται κάτω από την ακτινολογική τράπεζα, ενώ είναι εξοπλισμένο με έναν 38 cm 

κυκλικό ενισχυτή εικόνας και ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου έκθεσης (ΑEC), το 

οποίο διαμορφώνει κατάλληλα το ρεύμα και το δυναμικό της λυχνίας. Επιπρόσθετα, 

περιλαμβάνει φίλτρο αλουμινίου 5 mm (Al) και την δυνατότητα παρεμβολής στη 

δέσμη επιπλέον φίλτρων χαλκού (0.0-0.9 mm Cu), τα οποία επιλέγονται αυτόματα 
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ανάλογα με τη διαδικασία. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα λειτουργίας συνεχούς και 

χαμηλού ρυθμού ακτινοσκόπησης (30, 15, 7.5 pulses/sec) και να περιστροφής έως και 

50
0 

κατά τη διεύθυνση κεφάλι-πόδια (cranial-caudal 50
0
) και έως 120

0
 ως προς τον 

διαμήκη άξονα του ασθενούς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.2 Φυσικό ανθρωπόμορφο ομοίωμα Rando 

 

 

Για την προσομοίωση του εκτιθέμενου ασθενή χρησιμοποιήθηκε το ανθρωπόμορφο 

ομοίωμα Αlderson-Rando (Alderson Research Labs, INC., USA) που αναπαριστά ένα 

μέσο ενήλικο άνδρα, ύψους 1.74 m, βάρους 74.6 kg και περιφέρειας θώρακα 91 cm 

(Εικόνα 10.2). Το ομοίωμα αυτό είναι κατασκευασμένο από ένα συνθετικό υλικό που 

είναι ακτινικά ισοδύναμο με τον ανθρώπινο μαλακό ιστό. Οι πνεύμονες που 

υπάρχουν μέσα στο ομοίωμα είναι κατασκευασμένοι από υλικό χαμηλής πυκνότητας 

το οποίο προσομοιώνει τους ανθρώπινους πνεύμονες σε μία μέση αναπνευστική 

κατάσταση.  Το ομοίωμα είναι κομμένο σε 36 φέτες πάχους 2.5 cm η κάθε μία, μέσα 

Εικόνα 10.1. Σύστημα Siemens Axiom Artis FA. Πηγή: www.info.blockimaging.com 

http://www.info.blockimaging.com/
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στις οποίες υπάρχουν μικρές οπές που εξυπηρετούν στην τοποθέτηση δοσιμέτρων 

TLD. Περισσότερες λεπτομέρειες για το ομοίωμα αυτό αναφέρονται σε προηγούμενα 

κεφάλαια και δημοσιευμένες μελέτες του εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής 

Πανεπιστημίου Κρήτης [52-21]. 

  

                 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10.2. To ανθρωπόμορφο ομοίωμα Rando που χρησιμοποιήθηκε  

 

 

10.2.3 Εργαστηριακός εξοπλισμός 

 

Για τη μέτρηση του ρυθμού έκθεσης σκεδαζόμενης ακτινοβολίας χώρου 

χρησιμοποιήθηκε ο μετρητής ακτινοβολίας χώρου Victoreen 451P-DE-SI-RYR 

(Fluke Electronics Corporation, Everett, WA) που αποτελεί θάλαμο ιονισμού (Εικόνα 

10.3α). Οι θάλαμοι ιονισμού είναι ανιχνευτές αερίου που λειτουργούν στην περιοχή 

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

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

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

παραγωγής ιονισμών. Χρησιμοποιείται για μετρήσεις σε δέσμες μεγάλης σχετικά 

έντασης (π.χ. παροχή σε ακτινολογικό μηχάνημα, μέτρηση επιπέδου ραδιενέργειας). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υλικά 

 

265  

 

Οι θάλαμοι ιονισμού απαιτούν βαθμονόμηση και μετρούν είτε ρυθμό δόσης είτε δόση  

[22]. 

Επίσης για την καταγραφή του ρυθμού του δείκτη δόσης «γινόμενο δόσης- 

επιφάνειας» (DAP) χρησιμοποιήθηκε ένας φορητός μετρητής (DAP meter - KermaX- 

plus DDP, IBA, Bahnhofstrasse, Germany) (Εικόνα 10.3β). 

 

 

 

10.3 Μέθοδοι 
 

10.3.1 Προσομοίωση έκθεσης ασθενούς 

 

Όλες οι μετρήσεις, όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιήθηκαν στο ακτινοσκοπικό 

σύστημα Siemens Axiom Artis FA (Siemens, Enlargen, Germany) (Εικόνα 10.1). Η 

προσομοίωση των ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενων επεμβατικών καρδιολογικών 

διαδικασιών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του ανθρωπόμορφου ομοιώματος 

Rando, το οποίο τοποθετήθηκε σε πρηνή θέση πάνω στην εξεταστική τράπεζα του 

Εικόνα 10.3. α) Victoreen 451P-DE-SI-RYR. Πηγή:www.atecorp.com, β) DAP meter - KermaX- 

plus DDP, IBA, Bahnhofstrasse, Germany. Πηγή: www.iba.dosimetry.com 

 

 

http://www.atecorp.com/
http://www.iba.dosimetry.com/
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ακτινοσκοπικού συστήματος. Το κέντρο του πεδίου της δέσμης τέθηκε στο κέντρο 

της περιοχής της καρδιάς του ομοιώματος. Η απόσταση από τη λυχνία ακτίνων-Χ από 

την επιφάνεια του ομοιώματος για την οπίσθιο-πρόσθια προβολή ήταν 67 cm και το 

μέγεθος του πεδίου στην επιφάνεια του ομοιώματος τέθηκε 15 cm x 15 cm. Η 

ακτινοσκοπική μονάδα περιστρεφόταν κατάλληλα ώστε να προσομοιάσει 11 τις 

ακτινοσκοπικές προβολές που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή κλινική πράξη στα 

εργαστήρια ηλεκτροφυσιολογίας. Οι ακτινοσκοπικές αυτές προβολές παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 10.1. Σε όλες τις μετρήσεις, όλες οι ακτινοπροστατευτικές συσκευές, 

όπως οι θωρακίσεις τραπεζιού και οροφής, έχουν αφαιρεθεί πριν την έκθεση, ώστε να 

προσομοιωθεί η ακραία περίπτωση έκθεσης. 

 

           Πίνακας 10.1. Οι ακτινοσκοπικές προβολές που μελετήθηκαν. 

* Το κέντρο κάθε ακτινοσκοπικής προβολής είναι η καρδιά του. Η ονομασία των πλάγιων προβολών ορίζεται από 

τη θέση του ενισχυτή εικόνας σε σχέση με τον κάθετο άξονα στην εξεταστική τράπεζα.  

 

 

 

Προβολή* Συντομογραφία 

Posterior -Anterior PA 

Right Anterior Oblique 30° RAO 30
0 

Left Anterior Oblique 30° LAO 30
0
 

Left Anterior Oblique 45° LAO 45
0
 

Right Anterior Oblique 45° RAO 45
0
 

Left Lateral LLAT 

Right Lateral RLAT 

Left Anterior Oblique 40°/Caudal 25°  LAO 40
0
/ CAU 25

0
 

Left Anterior Oblique 40°/Cranial 25° LAO 40
0
/ CRA 25

0
 

Right Anterior Oblique 20°/Caudal 20° RAO 20
0
/ CAU 20

0
 

Right Anterior Oblique 20°/Cranial 20° RAO 20
0
/ CRA 20

0
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10.3.2 Παραγωγή δεδομένων για την κατασκευή ισοδοσιακών χαρτών 

 

Ο χώρος γύρω από την ακτινολογική τράπεζα χωρίστηκε σε ένα ιδεατό πλέγμα 50 cm 

x 50 cm. Μετρήσεις έκθεσης πραγματοποιήθηκαν σε κάθε σημείο του πλέγματος 

ώστε να καλύψουν κάθε θέση στην οποία μπορεί να παρευρεθεί το προσωπικό που 

συμμετέχει στις ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες επεμβατικές καρδιολογικές 

διαδικασίες.  Για κάθε ακτινοσκοπική προβολή που μελετήθηκε (Πίνακας 10.1) και 

θέση προσωπικού στην αγγειογραφική σουίτα, οι ρυθμοί έκθεσης μετρήθηκαν για 

όλους τους συνδυασμούς, μεταξύ τριών διαφορετικών δυναμικών λυχνίας, 60, 70 και 

81 kV και τριών διαφορετικών φίλτρων της λυχνίας, 5, 8 και 11 mm Al. Οι τιμές 

αυτές των φίλτρων αντιστοιχούν στο υπάρχον φίλτρο της λυχνίας (5 mm Al) με την 

προσθήκη 0.0, 0.1 και 0.2 mm Cu, αντίστοιχα.  

  Όλες οι εκθέσεις επιτεύχθηκαν στη λειτουργία service (service mode), όπου 

το σύστημα αυτομάτου ελέγχου έκθεσης είναι απενεργοποιημένο και οι παράμετροι 

έκθεσης επιλέγονται χειροκίνητα. Ο ρυθμός έκθεσης της σκεδαζόμενης (μSv/h)  

μετρήθηκε με τη χρήση ενός μετρητή ακτινοβολίας χώρου, Victoreen 451P-DE-SI-

RYR (Fluke Electronics Corporation, Everett, WA), ο οποίος προσαρμόστηκε 

κατάλληλα σε μια οροστήλη, 110 cm από το πάτωμα, ώστε να προσομοιάζει την 

έκθεση στο επίπεδο της μέσης του προσωπικού (Εικόνες 10.3α και 10.4). Ένας 

φορητός μετρητής DAP (DAP meter -KermaX- plus DDP, IBA, Bahnhofstrasse, 

Germany) προσαρμόστηκε κατάλληλα στην λυχνία των ακτίνων-Χ ώστε να 

καταγράγει τον ρυθμό  DAP για κάθε ένα συνδυασμό δυναμικού και φίλτρου λυχνίας 

(Εικόνα 10.3β). Για όλους τους συνδυασμούς των παραμέτρων έκθεσης, για κάθε 

ακτινοσκοπική προβολή και λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετρία ανάμεσα στις 

προβολές, για παράδειγμα η RAO45 θεωρήθηκε συμμετρική της LAO45 ως προς τον 

διαμήκη άξονα του ασθενή, παρήχθησαν δεδομένα έκθεσης (μSv/h).  Τα δεδομένα 
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κάθε προβολής διαιρέθηκαν με τον αντίστοιχο ρυθμό DAP (μGycm
2
/sec) ώστε να 

παραχθούν κανονικοποιημένα δεδομένα έκθεσης από τη σκεδαζόμενη.  

  

 
                  Εικόνα 10.4. Σχηματικά η διάταξη για την παραγωγή μετρήσεων έκθεσης σκεδαζόμενης. 

 

 

10.3.3 Επίδραση Του Μεγέθους Πεδίου Ακτινοσκόπησης στην έκθεση του 

Προσωπικού 

 

Για να μελετηθεί η επίδραση του μεγέθους του πεδίου ακτινοσκόπησης στη έκθεση 

του προσωπικού, μετρήσεις ακτινοβολίας χώρου πραγματοποιήθηκαν για τις PA, 

RAO και LAT ακτινοσκοπικές προβολές και για τα πεδία 10x10 cm
2
, 12.5x12.5 cm

2
 

και 17.5x17.5 cm
2
 στην επιφάνεια του ομοιώματος. Απλή γραμμική παλινδρόμηση 

πραγματοποιήθηκε ώστε να εξαχθεί ένας παράγοντας διόρθωσης, που μπορεί να 

εφαρμοστεί όταν στην κλινική πράξη χρησιμοποιηθεί ένα οποιοδήποτε πεδίο 

ακτινοσκόπησης, διαφορετικό από το 15x15 cm
2 

που μελετήθηκε στη παρούσα 

εργασία.  

Πλέγμα 50 cm x 50 cm 
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10.3.4 Επίδραση Των Ακτινοπροστατευτικων Ποδιών Στην Έκθεση Του 

Προσωπικού 

 

Η χρήση της ακτινοπροστατευτικής ποδιάς μπορεί να μειώσει αισθητά την ενεργό 

δόση του εκτιθέμενου προσωπικού που συμμετέχει στις ακτινοσκοπικά 

καθοδηγούμενες επεμβατικές καρδιολογικές πράξεις. Κατ’ επέκταση για τις εγκύους 

εργαζόμενες η χρήση των ποδιών θα μειώσει σημαντικά και τη δόση ακτινοβολίας 

που δέχεται το έμβρυο.  Για τον υπολογισμό αυτής της μείωσης χρησιμοποιήθηκαν 

παράγοντες που παρουσιάζονται στον Πίνακας 10.2 και προέκυψαν από το NCRP 

No.147  [23].     

 

Πίνακας  10.2. Παράγοντες διαπεραστικότητας της δέσμης ακτίνων-Χ για τις κοινώς 

χρησιμοποιούμενες ακτινοπροστατευτικές ποδιές [23]. 

mm Pb
a
 

kVp 

0.25 0.35 0.50 

50 0.51 0.13 0.02 

60 2.22 0.57 0.36 

70 3.28 1.49 0.53 

80 6.80 3.37 1.15 

90 8.52 4.77 2.15 

100 11.0 6.76 3.66 

a: Ισοδύναμο πάχος Pb 

 

10.3.5 Υπολογισμός ενεργού δόσης προσωπικού και δόσης εμβρύου 

 

Η ενεργός δόση που θα λάβει ο εργαζόμενος, που κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης 

στέκεται στη θέση (p) εντός της ακτινοσκοπικής αίθουσας, όταν μια συγκεκριμένη 

ακτινοσκοπική προβολή εφαρμόζεται, δίνεται από την εξίσωση 10.1:  

                                                                          (10.1)           

Όπου  NEproj είναι η κανονικοποιημένη, ως προς το ρυθμό DAP, έκθεση  στο επίπεδο 

της μέσης του εργαζομένου για μια συγκεκριμένη ακτινοσκοπική προβολή και για 
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συγκεκριμένες παραμέτρους έκθεσης (δυναμικό και φίλτρα αλουμινίου), DAPproj 

είναι το συνολικό DAP που καταγράφηκε για τη συγκεκριμένη προβολή, CFfield size 

είναι ο διορθωτικός παράγοντας που εξάχθηκε από τη γραμμική παρεμβολή για τη 

διόρθωση του μεγέθους του πεδίου και CFPb apron είναι ο διορθωτικός παράγοντας για 

τη χρήση συγκεκριμένου πάχους μολύβδινης ακτινοπροστατευτικής ποδιάς από τον 

εργαζόμενο. Η συνολική δόση από μια διαδικασία που περιλαμβάνει τη χρήση 

πολλαπλών προβολών δίνεται από την εξίσωση 10.2 :  

                                                            
 
                                               (10.2) 

Για την εκτίμηση της δόσης ακτινοβολίας εμβρύου εγκύου εργαζόμενης στις 

ΑΚΕΚ, χρησιμοποιήθηκαν παράγοντες μετατροπής του air kerma σε δόση εμβρύου 

για τα τρία τρίμηνα της κύησης [9]. Οι συντελεστές αυτοί παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 10.3. Έτσι, η δόση εμβρύου εγκύου εργαζόμενης που στέκεται στη θέση(p)  

εντός της σουίτας ακτινοσκόπησης για μια συγκεκριμένη ακτινοσκοπική προβολή 

δίνεται από την εξίσωση 10.3: 

      
                                                                            (10.1) 

Όπου CFGest.stage αντιπροσωπεύει τους παράγοντες μετατροπής του air kerma σε δόση 

εμβρύου για τα τρία τρίμηνα της κύησης που παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.2. 

 

Πίνακας 10.3. Παράγοντες μετατροπής του air kerma σε δόση εμβρύου,ανάλογα με το 

τρίμηνο κύησης και το δυναμικό της λυχνίας [9] 

kVp 1
ο 

τρίμηνο 2
ο
 τρίμηνο 3

ο
 τρίμηνο 

60 0.26 0.22 0.16 
70 0.28 0.24 0.18 
80 0.32 0.27 0.2 
90 0.35 0.3 0.23 

100 0.38 0.32 0.25 
110 0.4 0.33 0.27 
120 0.43 0.36 0.28 
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10.4 Αποτελέσματα 
 

Οι κανονικοποιημένες ως προς ρυθμό DAP τιμές έκθεσης στο επίπεδο της μέσης (110 

cm από το πάτωμα) των εργαζόμενων στις διαδικασίες ΑΚΕΚ, για κάθε 

ακτινοσκοπική προβολή (Πίνακας 10.1), παραμέτρους έκθεσης που μελετήθηκαν και 

πεδίο ακτινοσκόπησης 15 cm x 15 cm στην επιφάνεια του ομοιώματος, 

παρουσιάζονται στους Πίνακες 10.4 - 10.15. Από τους πίνακες αυτούς προέκυψαν 

ισοδοσιακοί χάρτες.. Συγκεκριμένα, τυπικά παραδείγματα των χαρτών αυτών για 

κάθε ακτινοσκοπική προβολή που παρουσιάζεται στον Πίνακα 10.1 και για ένα 

συνδυασμό δυναμικού και φίλτρου λυχνίας (70 kVp και 8 mm Al) παρουσιάζονται 

στα Γραφήματα 10.1-10.11. 

Ο ρυθμός της έκθεσης στη σκεδαζόμενη ακτινοβολία βρέθηκε να παρουσιάζει 

ισχυρή εξάρτηση από το μέγεθος του ακτινοσκοπικού πεδίου στην επιφάνεια του 

ομοιώματος, όπως φαίνεται κι από το Γράφημα 10.12 που προέκυψε από μετρήσεις 

ακτινοβολίας χώρου για διάφορα μεγέθη πεδίων ακτινοσκόπησης κατά την PA 

προβολή. Η ίδια συμπεριφορά καταγράφηκε και στις άλλες ακτινοσκοπικές 

προβολές, για τις οποίες μελετήθηκε η επίδραση του μεγέθους του πεδίου 

ακτινοσκόπηση στο ρυθμό έκθεσης της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας. Οι αποκλίσεις 

από την εξίσωση του Γραφήματος 10.12 ήταν μικρότερες από 10%. Η εξίσωση που 

δίνεται από το Γράφημα 10.12 υπολογίζει τον διορθωτικό παράγοντα (CFfield size) που 

χρειάζεται να εφαρμοστεί στις εξισώσεις 10.1 και 10.2 όταν το μέγεθος πεδίου που 

χρησιμοποιείται στη κλινική πράξη είναι διαφορετικό από το πεδίο 15x15 cm
2
, στο 

οποίο έγιναν οι μετρήσεις ακτινοβολίας χώρου στη παρούσα εργασία.  
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Πίνακας 10.4. Κανονικοποιημένεη έκθεση ανά θέση ως προς  DAP (μSv/cGy m
2
) στο επίπεδο της μέσης για την ακτινοσκοπική προβολή PA  

  X (m) 2.0  1.5  1.0 0.5  0.0 0.5  1.0 1.5  2.0 

 Y 

(m) 

 *mm 

Al 

kV 

5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 

1.5 

60 23 29 34 31 40 46 51 65 73 65 86 97 87 113 131 73 98 111 55 71 83 39 46 51 23 27 32 

70 33 40 44 43 56 64 67 86 97 81 100 129 108 136 159 90 122 144 67 97 107 48 62 71 31 36 42 

81 42 50 58 58 71 75 88 98 119 113 127 150 146 155 187 117 139 162 94 105 124 62 71 84 40 45 48 

1.0 

60 25 35 37 44 58 63 80 99 110 136 179 192 224 285 322 139 180 214 89 104 126 31 37 42 12 16 20 

70 38 49 55 58 74 89 99 127 150 178 210 258 239 337 378 186 241 278 111 146 167 45 51 64 22 29 33 

81 53 62 69 81 97 102 137 145 177 196 271 299 336 385 408 243 276 310 143 159 178 59 68 73 29 34 39 

0.5 

60 28 36 38 47 66 74 119 159 174 344 463 550 844 961 1083 286 298 467 96 137 154 11 20 23 8.3 10 12 

70 44 57 63 78 99 109 167 212 237 454 570 632 869 1023 1285 349 411 623 147 184 203 17 24 28 10 11 13 

81 57 66 77 102 114 134 201 248 278 600 758 771 1042 1278 1507 579 509 693 175 208 213 25 32 35 13 14 15 

0.0 

 

 

 

 

 
 

0.5 

60 28 36 38 47 66 74 119 159 174 344 463 550 844 961 1083 286 298 467 96 137 154 11 20 23 8.3 10 12 

70 44 57 63 78 99 109 167 212 237 454 570 632 869 1023 1285 349 411 623 147 184 203 17 24 28 10 11 13 

81 57 66 77 102 114 134 201 248 278 600 758 771 1042 1278 1507 579 509 693 175 208 213 25 32 35 13 14 15 

1.0 

60 25 35 37 44 58 63 80 99 110 136 179 192 224 285 322 139 180 214 89 104 126 31 37 42 12 16 20 

70 38 49 55 58 74 89 99 127 150 178 210 258 239 337 378 186 241 278 111 146 167 45 51 64 22 29 33 

81 53 62 69 81 97 102 137 145 177 196 271 299 336 385 408 243 276 310 143 159 178 59 68 73 29 34 39 

1.5 

60 23 29 34 31 40 46 51 65 73 65 86 97 87 113 131 73 98 111 55 71 83 39 46 51 23 27 32 

70 33 40 44 43 56 64 67 86 97 81 100 129 108 136 159 90 122 144 67 97 107 48 62 71 31 36 42 

81 42 50 58 58 71 75 88 98 119 113 127 150 146 155 187 117 139 162 94 105 124 62 71 84 40 45 48 
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Πίνακας 10.5. Κανονικοποιημένεη έκθεση ανά θέση ως προς  DAP (μSv/cGy m
2
) στο επίπεδο της μέσης για την ακτινοσκοπική προβολή RAO 30

0
  

  X (m) 2.0  1.5  1.0 0.5  0.0 0.5  1.0 1.5  2.0 

 Y 

(m) 

 *mm 

Al 

kV 

5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 

1.5 

60 23 30 35 31 43 46 48 66 74 70 92 107 81 105 121 75 104 113 50 66 76 32 44 46 21 26 30 

70 29 37 42 38 51 59 62 79 91 90 115 124 98 126 148 93 116 136 61 78 92 39 51 59 26 30 37 

81 41 45 53 52 61 72 80 92 111 114 133 160 126 143 167 117 135 155 81 93 109 54 61 74 33 39 46 

1.0 

60 26 32 36 41 54 59 79 107 116 162 218 236 202 271 297 160 214 236 57 77 87 36 46 51 18 22 26 

70 32 40 45 53 67 77 94 127 142 193 259 290 241 329 366 190 260 289 77 94 103 44 57 65 22 29 32 

81 42 51 59 67 80 96 129 144 168 263 294 343 329 375 441 260 297 348 92 105 122 59 66 84 30 34 40 

0.5 

60 27 36 43 49 66 77 119 161 187 369 494 586 709 948 1125 435 651 743 98 136 177 7.6 11 14 4.8 6.8 7.7 

70 35 46 54 65 87 99 142 183 225 455 584 710 873 1121 1364 549 702 892 114 151 186 9.3 15 21 6.6 8.7 15 

81 50 61 67 94 108 126 193 216 271 597 664 874 1146 1276 1679 743 852 1005 170 201 249 15 19 26 8.7 11 18 

0.0 

 

 

 

 

 
 

0.5 

60 41 55 60 68 90 103 134 181 210 310 413 488 607 810 957 366 547 636 104 144 186 15 21 24 7 11 12 

70 53 64 71 84 110 124 162 229 253 378 485 593 742 951 1162 462 591 750 122 159 197 19 25 34 9 12 17 

81 69 77 92 114 123 145 217 243 304 496 554 723 972 1087 1418 623 704 851 181 212 263 28 32 39 13 15 20 

1.0 

60 40 52 57 67 86 99 109 143 157 224 297 333 267 379 440 217 274 315 74 96 108 27 32 39 13 17 20 

70 48 61 66 80 100 113 126 170 190 269 365 399 334 414 506 261 319 366 82 107 127 32 41 49 15 19 25 

81 63 72 85 106 120 142 172 193 221 363 418 469 443 485 562 344 380 440 115 130 153 45 51 61 22 25 30 

1.5 

60 37 48 50 59 75 82 79 101 115 87 120 153 119 157 187 113 146 170 85 110 130 40 54 64 15 20 25 

70 44 55 63 65 82 96 92 121 136 109 153 190 151 189 214 136 177 197 96 124 139 49 63 74 19 25 31 

81 60 64 75 89 103 118 125 140 160 164 186 212 191 216 250 181 205 239 127 144 165 67 71 83 26 30 36 
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Πίνακας 10.6. Κανονικοποιημένεη έκθεση ανά θέση ως προς  DAP (μSv/cGy m
2
) στο επίπεδο της μέσης για την ακτινοσκοπική προβολή LAO 30

0
  

  X (m) 2.0  1.5  1.0 0.5  0.0 0.5  1.0 1.5  2.0 

 Y 

(m) 

 *mm 

Al 

kV 

5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 

1.5 

60 37 48 50 59 75 82 79 101 115 87 120 153 119 157 187 113 146 170 85 110 130 40 54 64 15 20 25 

70 44 55 63 65 82 96 92 121 136 109 153 190 151 189 214 136 177 197 96 124 139 49 63 74 19 25 31 

81 60 64 75 89 103 118 125 140 160 164 186 212 191 216 250 181 205 239 127 144 165 67 71 83 26 30 36 

1.0 

60 40 52 57 67 86 99 109 143 157 224 297 333 267 379 440 217 274 315 74 96 108 27 32 39 13 17 20 

70 48 61 66 80 100 113 126 170 190 269 365 399 334 414 506 261 319 366 82 107 127 32 41 49 15 19 25 

81 63 72 85 106 120 142 172 193 221 363 418 469 443 485 562 344 380 440 115 130 153 45 51 61 22 25 30 

0.5 

60 41 55 60 68 90 103 134 181 210 310 413 488 607 810 957 366 547 636 104 144 186 15 21 24 7 11 12 

70 53 64 71 84 110 124 162 229 253 378 485 593 742 951 1162 462 591 750 122 159 197 19 25 34 9 12 17 

81 69 77 92 114 123 145 217 243 304 496 554 723 972 1087 1418 623 704 851 181 212 263 28 32 39 13 15 20 

0.0 

 

 

 

 

 
 

0.5 

60 27 36 43 49 66 77 119 161 187 369 494 586 709 948 1125 435 651 743 98 136 177 7.6 11 14 4.8 6.8 7.7 

70 35 46 54 65 87 99 142 183 225 455 584 710 873 1121 1364 549 702 892 114 151 186 9.3 15 21 6.6 8.7 15 

81 50 61 67 94 108 126 193 216 271 597 664 874 1146 1276 1679 743 852 1005 170 201 249 15 19 26 8.7 11 18 

1.0 

60 26 32 36 41 54 59 79 107 116 162 218 236 202 271 297 160 214 236 57 77 87 36 46 51 18 22 26 

70 32 40 45 53 67 77 94 127 142 193 259 290 241 329 366 190 260 289 77 94 103 44 57 65 22 29 32 

81 42 51 59 67 80 96 129 144 168 263 294 343 329 375 441 260 297 348 92 105 122 59 66 84 30 34 40 

1.5 

60 23 30 35 31 43 46 48 66 74 70 92 107 81 105 121 75 104 113 50 66 76 32 44 46 21 26 30 

70 29 37 42 38 51 59 62 79 91 90 115 124 98 126 148 93 116 136 61 78 92 39 51 59 26 30 37 

81 41 45 53 52 61 72 80 92 111 114 133 160 126 143 167 117 135 155 81 93 109 54 61 74 33 39 46 
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Πίνακας 10.7. Κανονικοποιημένεη έκθεση ανά θέση ως προς  DAP (μSv/cGy m
2
) στο επίπεδο της μέσης για την ακτινοσκοπική προβολή RAO 45

0
  

  X (m) 2.0  1.5  1.0 0.5  0.0 0.5  1.0 1.5  2.0 

 Y 

(m) 

 *mm 

Al 

kV 

5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 

1.5 

60 30 40 49 56 66 77 82 106 121 117 142 166 143 182 206 116 147 169 91 110 131 62 78 87 34 45 52 

70 40 50 58 64 82 91 95 125 138 128 166 187 159 205 239 135 171 200 101 128 148 72 94 101 42 51 59 

81 53 59 70 83 96 116 127 139 165 171 190 224 211 234 281 166 197 229 130 146 175 90 103 123 55 61 73 

1.0 

60 33 42 50 57 74 81 120 150 173 268 338 375 381 456 541 274 345 416 145 185 210 80 99 109 35 45 53 

70 41 50 58 71 90 105 138 176 200 285 379 427 394 525 610 298 395 471 173 218 246 97 120 122 46 56 59 

81 54 63 72 94 105 124 179 203 241 386 440 489 515 615 679 395 482 559 216 252 284 120 139 169 55 63 77 

0.5 

60 33 42 51 70 83 92 144 178 202 546 678 874 656 896 1049 582 786 920 204 230 265 49 51 58 36 46 51 

70 41 51 59 81 104 112 166 217 244 634 787 1049 765 984 1290 631 816 1029 189 258 319 51 62 94 48 58 63 

81 54 63 73 108 127 149 218 259 308 743 852 1137 896 1049 1312 772 906 1098 296 387 434 71 89 102 57 63 82 

0.0 

 

 

 

 

 
 

0.5 

60 41 52 58 71 91 101 121 157 182 234 343 371 361 459 525 326 410 471 81 95 122 24 28 37 8.3 9 11 

70 49 61 70 85 104 120 152 192 218 308 389 453 383 492 605 323 435 523 94 127 138 31 39 46 8.7 12 15 

81 60 70 79 109 121 140 193 224 255 366 455 503 437 503 612 429 446 563 131 154 200 40 55 61 12 15 19 

1.0 

60 39 47 54 64 84 99 105 133 167 184 251 279 264 355 399 212 270 322 49 61 75 21 26 36 10 11 14 

70 43 54 63 79 99 110 136 167 188 228 272 328 326 389 453 247 310 349 64 83 97 28 36 44 13 16 20 

81 58 65 74 98 113 126 169 192 214 278 314 347 385 461 501 320 354 391 86 101 118 39 48 54 17 20 23 

1.5 

60 38 50 55 56 75 87 86 108 129 115 154 175 132 178 198 114 148 166 39 59 74 21 24 33 11 14 18 

70 41 50 60 68 83 92 101 123 136 134 166 187 149 185 214 127 158 188 64 92 119 28 35 41 15 19 23 

81 53 61 70 82 96 111 127 142 168 163 193 214 190 217 252 160 182 211 96 112 133 38 46 53 19 24 28 
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Πίνακας 10.8. Κανονικοποιημένεη έκθεση ανά θέση ως προς  DAP (μSv/cGy m
2
) στο επίπεδο της μέσης για την ακτινοσκοπική προβολή LAO 45

0
  

  X (m) 2.0  1.5  1.0 0.5  0.0 0.5  1.0 1.5  2.0 

 Y 

(m) 

 *mm 

Al 

kV 

5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 

1.5 

60 38 50 55 56 75 87 86 108 129 115 154 175 132 178 198 114 148 166 39 59 74 21 24 33 11 14 18 

70 41 50 60 68 83 92 101 123 136 134 166 187 149 185 214 127 158 188 64 92 119 28 35 41 15 19 23 

81 53 61 70 82 96 111 127 142 168 163 193 214 190 217 252 160 182 211 96 112 133 38 46 53 19 24 28 

1.0 

60 39 47 54 64 84 99 105 133 167 184 251 279 264 355 399 212 270 322 49 61 75 21 26 36 10 11 14 

70 43 54 63 79 99 110 136 167 188 228 272 328 326 389 453 247 310 349 64 83 97 28 36 44 13 16 20 

81 58 65 74 98 113 126 169 192 214 278 314 347 385 461 501 320 354 391 86 101 118 39 48 54 17 20 23 

0.5 

60 41 52 58 71 91 101 121 157 182 234 343 371 361 459 525 326 410 471 81 95 122 24 28 37 8.3 9 11 

70 49 61 70 85 104 120 152 192 218 308 389 453 383 492 605 323 435 523 94 127 138 31 39 46 8.7 12 15 

81 60 70 79 109 121 140 193 224 255 366 455 503 437 503 612 429 446 563 131 154 200 40 55 61 12 15 19 

0.0 

 

 

 

 

 
 

0.5 

60 33 42 51 70 83 92 144 178 202 546 678 874 656 896 1049 582 786 920 204 230 265 49 51 58 36 46 51 

70 41 51 59 81 104 112 166 217 244 634 787 1049 765 984 1290 631 816 1029 189 258 319 51 62 94 48 58 63 

81 54 63 73 108 127 149 218 259 308 743 852 1137 896 1049 1312 772 906 1098 296 387 434 71 89 102 57 63 82 

1.0 

60 33 42 50 57 74 81 120 150 173 268 338 375 381 456 541 274 345 416 145 185 210 80 99 109 35 45 53 

70 41 50 58 71 90 105 138 176 200 285 379 427 394 525 610 298 395 471 173 218 246 97 120 122 46 56 59 

81 54 63 72 94 105 124 179 203 241 386 440 489 515 615 679 395 482 559 216 252 284 120 139 169 55 63 77 

1.5 

60 30 40 49 56 66 77 82 106 121 117 142 166 143 182 206 116 147 169 91 110 131 62 78 87 34 45 52 

70 40 50 58 64 82 91 95 125 138 128 166 187 159 205 239 135 171 200 101 128 148 72 94 101 42 51 59 

81 53 59 70 83 96 116 127 139 165 171 190 224 211 234 281 166 197 229 130 146 175 90 103 123 55 61 73 
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Πίνακας 10.9. Κανονικοποιημένεη έκθεση ανά θέση ως προς  DAP (μSv/cGy m
2
) στο επίπεδο της μέσης για την ακτινοσκοπική προβολή RLAT  

  X (m) 2.0  1.5  1.0 0.5  0.0 0.5  1.0 1.5  2.0 

 Y 

(m) 

 *mm 

Al 

kV 

5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 

1.5 

60 43 70 79 69 119 136 106 164 202 48 80 104 4.3 7.6 8.3 48 80 104 106 164 202 69 119 136 43 70 79 

70 65 83 95 109 135 159 160 198 234 79 101 118 7.4 10 11 79 101 118 160 198 234 109 135 159 65 83 95 

81 81 97 109 142 158 182 207 237 257 98 122 129 10 12 15 98 122 129 207 237 257 142 158 182 81 97 109 

1.0 

60 46 73 85 83 142 160 171 290 332 303 510 585    303 510 585 171 290 332 83 142 160 46 73 85 

70 71 84 96 128 157 185 255 327 377 480 606 680    480 606 680 255 327 377 128 157 185 71 84 96 

81 84 97 114 150 191 212 333 396 436 640 738 823    640 738 823 333 396 436 150 191 212 84 97 114 

0.5 

60 30 46 56 122 171 195 194 333 364 939 1329 1749    939 1329 1749 194 333 364 122 171 195 30 46 56 

70 44 55 62 195 231 315 293 346 389 1379 1548 1826    1379 1548 1826 293 346 389 195 231 315 44 55 62 

81 53 62 75 244 292 365 346 390 445 1441 1936 2070    1441 1936 2070 346 390 445 244 292 365 53 62 75 

0.0 

 

 

 

 

 
 

0.5 

60 23 29 35 27 32 39 37 40 45 54 63 82    54 63 82 37 40 45 27 32 39 23 29 35 

70 26 32 39 29 37 41 39 43 47 72 84 113    72 84 113 39 43 47 29 37 41 26 32 39 

81 32 38 42 34 39 46 44 49 62 99 131 154    99 131 154 44 49 62 34 39 46 32 38 42 

1.0 

60 7.7 10 11 8.9 11 13 16 19 23 17 22 25    17 22 25 16 19 23 8.9 11 13 7.7 10 11 

70 10 11 15 11 13 16 20 26 31 22 28 33    22 28 33 20 26 31 11 13 16 10 11 15 

81 12 14 17 15 17 21 27 33 40 26 35 40    26 35 40 27 33 40 15 17 21 12 14 17 

1.5 

60 6.5 8.6 11 7.6 10 12 10 13 16 5.7 7.5 9.5 3.3 4.2 5.3 5.7 7.5 9.5 10 13 16 7.6 10 12 6.5 8.6 11 

70 9 12 14 10 13 15 13 17 20 8.6 11 13 4.3 5.7 7 8.6 11 13 13 17 20 10 13 15 9 12 14 

81 13 15 18 14 17 20 19 21 26 12 14 17 6.9 8.2 9.5 12 14 17 19 21 26 14 17 20 13 15 18 
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Πίνακας 10.10. Κανονικοποιημένεη έκθεση ανά θέση ως προς  DAP (μSv/cGy m
2
) στο επίπεδο της μέσης για την ακτινοσκοπική προβολή LLAT  

  X (m) 2.0  1.5  1.0 0.5  0.0 0.5  1.0 1.5  2.0 

 Y 

(m) 

 *mm 

Al 

kV 

5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 

1.5 

60 6.5 8.6 11 7.6 10 12 10 13 16 5.7 7.5 9.5 3.3 4.2 5.3 5.7 7.5 9.5 10 13 16 7.6 10 12 6.5 8.6 11 

70 9 12 14 10 13 15 13 17 20 8.6 11 13 4.3 5.7 7 8.6 11 13 13 17 20 10 13 15 9 12 14 

81 13 15 18 14 17 20 19 21 26 12 14 17 6.9 8.2 9.5 12 14 17 19 21 26 14 17 20 13 15 18 

1.0 

60 7.7 10 11 8.9 11 13 16 19 23 17 22 25    17 22 25 16 19 23 8.9 11 13 7.7 10 11 

70 10 11 15 11 13 16 20 26 31 22 28 33    22 28 33 20 26 31 11 13 16 10 11 15 

81 12 14 17 15 17 21 27 33 40 26 35 40    26 35 40 27 33 40 15 17 21 12 14 17 

0.5 

60 23 29 35 27 32 39 37 40 45 54 63 82    54 63 82 37 40 45 27 32 39 23 29 35 

70 26 32 39 29 37 41 39 43 47 72 84 113    72 84 113 39 43 47 29 37 41 26 32 39 

81 32 38 42 34 39 46 44 49 62 99 131 154    99 131 154 44 49 62 34 39 46 32 38 42 

0.0 

 

 

 

 

 
 

0.5 

60 30 46 56 122 171 195 194 333 364 939 1329 1749    939 1329 1749 194 333 364 122 171 195 30 46 56 

70 44 55 62 195 231 315 293 346 389 1379 1548 1826    1379 1548 1826 293 346 389 195 231 315 44 55 62 

81 53 62 75 244 292 365 346 390 445 1441 1936 2070    1441 1936 2070 346 390 445 244 292 365 53 62 75 

1.0 

60 46 73 85 83 142 160 171 290 332 303 510 585    303 510 585 171 290 332 83 142 160 46 73 85 

70 71 84 96 128 157 185 255 327 377 480 606 680    480 606 680 255 327 377 128 157 185 71 84 96 

81 84 97 114 150 191 212 333 396 436 640 738 823    640 738 823 333 396 436 150 191 212 84 97 114 

1.5 

60 43 70 79 69 119 136 106 164 202 48 80 104 4.3 7.6 8.3 48 80 104 106 164 202 69 119 136 43 70 79 

70 65 83 95 109 135 159 160 198 234 79 101 118 7.4 10 11 79 101 118 160 198 234 109 135 159 65 83 95 

81 81 97 109 142 158 182 207 237 257 98 122 129 10 12 15 98 122 129 207 237 257 142 158 182 81 97 109 
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Πίνακας 10.11. Κανονικοποιημένεη έκθεση ανά θέση ως προς  DAP (μSv/cGy m
2
) στο επίπεδο της μέσης για την ακτινοσκοπική προβολή RAO 20

0
 CAUDAL 20

0
  

  X (m) 2.0  1.5  1.0 0.5  0.0 0.5  1.0 1.5  2.0 

 Y 

(m) 

 *mm 

Al 

kV 

5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 

1.5 

60 23 29 35 35 43 49 57 68 77 79 95 110 91 115 133 86 110 124 71 87 98 49 62 69 35 41 46 

70 28 35 40 40 50 59 65 82 88 93 113 123 112 135 149 106 124 142 82 97 111 58 70 77 38 46 51 

81 36 42 48 52 60 69 85 95 108 118 134 157 138 160 186 129 149 161 101 116 136 70 80 86 45 52 60 

1.0 

60 24 30 36 43 55 62 75 96 111 135 175 201 206 256 308 169 223 256 110 137 158 62 79 83 30 37 43 

70 29 36 43 54 65 76 91 113 129 166 200 230 258 300 348 211 258 287 129 157 176 71 84 96 35 42 48 

81 39 45 52 69 79 94 119 135 165 218 252 295 319 357 418 249 298 347 148 178 205 84 97 112 42 50 54 

0.5 

60 26 33 39 46 62 66 101 133 154 486 592 781 763 935 1178 478 563 804 83 102 112 17 29 39 7.1 10 15 

70 31 40 46 56 71 78 122 162 176 579 644 808 820 951 1250 499 594 671 109 119 124 22 31 35 8.3 13 16 

81 43 47 56 73 84 99 165 188 217 700 800 835 1099 1263 1394 551 702 823 131 147 200 30 32 36 12 14 17 

0.0 

 

 

 

 

 
 

0.5 

60 24 31 34 42 56 66 99 129 150 254 373 410 699 851 1108 435 516 706 119 124 161 15 23 29 6.2 8.1 12 

70 29 34 41 53 65 75 131 155 181 328 379 464 789 883 1213 529 611 687 133 162 174 21 29 36 7.3 11 15 

81 35 43 50 74 83 94 169 190 223 436 457 547 876 1215 1340 623 729 756 142 175 230 31 32 41 11 15 17 

1.0 

60 23 29 34 42 52 64 87 108 118 172 210 244 258 317 368 207 259 304 130 174 185 28 38 44 17 22 25 

70 28 33 39 50 64 71 102 124 137 201 239 258 303 349 406 245 298 331 152 182 212 35 44 53 20 25 27 

81 35 41 46 72 79 93 132 145 178 262 279 360 374 409 515 284 313 390 188 216 246 46 55 63 24 27 32 

1.5 

60 22 29 32 39 47 57 66 85 93 95 122 139 112 145 167 115 150 171 83 108 126 63 71 85 26 35 40 

70 28 33 39 45 54 63 78 95 103 114 141 150 136 159 187 135 166 182 103 121 137 72 83 93 33 40 45 

81 34 40 47 58 67 77 103 113 136 141 163 191 171 193 221 171 189 222 126 140 161 88 97 109 40 46 53 
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Πίνακας 10.12. Κανονικοποιημένεη έκθεση ανά θέση ως προς  DAP (μSv/cGy m
2
) στο επίπεδο της μέσης για την ακτινοσκοπική προβολή RAO 20

0
 CRANIAL 20

0
  

  X (m) 2.0  1.5  1.0 0.5  0.0 0.5  1.0 1.5  2.0 

 Y 

(m) 

 *mm 

Al 

kV 

5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 

1.5 

60 35 41 46 49 62 69 71 87 98 86 110 124 91 115 133 79 95 110 57 68 77 35 43 49 23 29 35 

70 38 46 51 58 70 77 82 97 111 106 124 142 112 135 149 93 113 123 65 82 88 40 50 59 28 35 40 

81 45 52 60 70 80 86 101 116 136 129 149 161 138 160 186 118 134 157 85 95 108 52 60 69 36 42 48 

1.0 

60 30 37 43 62 79 83 110 137 158 169 223 256 206 256 308 135 175 201 75 96 111 43 55 62 24 30 36 

70 35 42 48 71 84 96 129 157 176 211 258 287 258 300 348 166 200 230 91 113 129 54 65 76 29 36 43 

81 42 50 54 84 97 112 148 178 205 249 298 347 319 357 418 218 252 295 119 135 165 69 79 94 39 45 52 

0.5 

60 7.1 10 15 17 29 39 83 102 112 478 563 804 763 935 1178 486 592 781 101 133 154 46 62 66 26 33 39 

70 8.3 13 16 22 31 35 109 119 124 499 594 671 820 951 1250 579 644 808 122 162 176 56 71 78 31 40 46 

81 12 14 17 30 32 36 131 147 200 551 702 823 1099 1263 1394 700 800 835 165 188 217 73 84 99 43 47 56 

0.0 

 

 

 

 

 
 

0.5 

60 6.2 8.1 12 15 23 29 119 124 161 435 516 706 699 851 1108 254 373 410 99 129 150 42 56 66 24 31 34 

70 7.3 11 15 21 29 36 133 162 174 529 611 687 789 883 1213 328 379 464 131 155 181 53 65 75 29 34 41 

81 11 15 17 31 32 41 142 175 230 623 729 756 876 1215 1340 436 457 547 169 190 223 74 83 94 35 43 50 

1.0 

60 17 22 25 28 38 44 130 174 185 207 259 304 258 317 368 172 210 244 87 108 118 42 52 64 23 29 34 

70 20 25 27 35 44 53 152 182 212 245 298 331 303 349 406 201 239 258 102 124 137 50 64 71 28 33 39 

81 24 27 32 46 55 63 188 216 246 284 313 390 374 409 515 262 279 360 132 145 178 72 79 93 35 41 46 

1.5 

60 26 35 40 63 71 85 83 108 126 115 150 171 112 145 167 95 122 139 66 85 93 39 47 57 22 29 32 

70 33 40 45 72 83 93 103 121 137 135 166 182 136 159 187 114 141 150 78 95 103 45 54 63 28 33 39 

81 40 46 53 88 97 109 126 140 161 171 189 222 171 193 221 141 163 191 103 113 136 58 67 77 34 40 47 
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Πίνακας 10.13. Κανονικοποιημένεη έκθεση ανά θέση ως προς  DAP (μSv/cGy m
2
) στο επίπεδο της μέσης για την ακτινοσκοπική προβολή LAO 40

0
 CAUDAL 25

0
  

  X (m) 2.0  1.5  1.0 0.5  0.0 0.5  1.0 1.5  2.0 

 Y 

(m) 

 *mm 

Al 

kV 

5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 

1.5 

60 12 17 21 20 28 34 32 44 53 50 68 81 67 91 105 61 86 102 37 45 55 15 23 25 8.4 11 14 

70 21 26 29 36 45 48 55 67 75 85 101 112 117 138 153 108 129 144 67 77 81 29 34 39 16 20 22 

81 26 29 37 43 50 61 65 78 93 100 112 139 130 145 182 125 141 169 75 84 96 35 38 49 20 21 28 

1.0 

60 12 18 21 20 31 35 41 61 74 78 112 133 138 182 219 123 161 200 48 64 78 17 24 26 6.9 9 11 

70 23 27 30 37 46 52 74 89 102 137 165 185 244 281 314 209 252 274 81 96 108 31 36 42 13 15 17 

81 28 31 39 44 49 64 85 95 121 157 177 224 266 296 376 236 257 325 93 103 130 35 42 52 15 17 23 

0.5 

60 13 18 22 21 32 38 45 68 78 110 170 199 209 281 351 188 236 306 56 72 89 11 14 27 4.4 6.6 13 

70 23 27 31 39 47 54 75 98 102 207 260 286 415 514 545 328 437 546 96 117 129 22 24 27 8.7 11 14 

81 28 32 39 45 50 66 95 103 130 240 275 330 473 551 695 415 503 612 118 137 163 22 35 37 10 15 18 

0.0 

 

 

 

 

 
 

0.5 

60 21 27 32 35 49 55 87 122 155 437 765 918 702 1183 1339 388 664 613 99 137 147 30 34 38 10 16 19 

70 26 34 37 45 59 67 110 147 165 612 831 907 870 1182 1339 539 549 638 112 147 162 35 42 47 14 19 20 

81 33 40 46 60 68 84 149 157 206 874 1071 1399 1032 1249 1567 640 777 862 140 166 188 42 48 51 16 19 22 

1.0 

60 19 27 31 30 39 43 74 87 109 118 146 178 182 229 268 153 193 242 86 122 140 49 69 72 29 38 41 

70 26 32 36 37 50 63 85 108 119 140 175 229 191 257 349 179 220 248 103 129 155 57 72 78 33 41 45 

81 32 37 45 50 58 68 108 133 153 174 196 232 239 296 326 236 260 308 136 151 180 73 80 98 40 47 57 

1.5 

60 18 25 30 30 36 42 48 62 71 69 82 104 80 103 130 69 90 99 50 63 72 35 49 54 26 36 39 

70 23 29 35 33 44 55 54 75 85 78 104 120 95 126 145 81 100 103 60 73 82 45 56 61 31 40 42 

81 31 34 41 45 50 59 76 82 103 102 120 137 121 142 165 105 116 138 72 85 98 56 65 72 39 44 49 
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Πίνακας 10.14. Κανονικοποιημένεη έκθεση ανά θέση ως προς  DAP (μSv/cGy m
2
) στο επίπεδο της μέσης για την ακτινοσκοπική προβολή LAO 40

0
 CRANIAL 25

0
  

  X (m) 2.0  1.5  1.0 0.5  0.0 0.5  1.0 1.5  2.0 

 Y 

(m) 

 *mm 

Al 

kV 

5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 5 8 11 

1.5 

60 8.4 11 14 15 23 25 37 45 55 61 86 102 67 91 105 50 68 81 32 44 53 20 28 34 12 17 21 

70 16 20 22 29 34 39 67 77 81 108 129 144 117 138 153 85 101 112 55 67 75 36 45 48 21 26 29 

81 20 21 28 35 38 49 75 84 96 125 141 169 130 145 182 100 112 139 65 78 93 43 50 61 26 29 37 

1.0 

60 6.9 9 11 17 24 26 58 64 78 123 161 200 138 182 219 78 112 133 41 61 74 20 31 35 12 18 21 

70 13 15 17 31 36 42 81 96 108 209 252 274 244 281 314 137 165 185 74 89 102 37 46 52 23 27 30 

81 15 17 23 35 42 52 93 103 130 236 257 325 266 296 376 157 177 224 85 95 121 44 49 64 28 31 39 

0.5 

60 4.4 6.6 13 11 14 27 56 72 89 188 236 306 209 281 351 110 170 199 45 68 78 21 32 38 13 18 22 

70 8.7 11 14 22 24 27 96 117 129 328 437 546 415 514 545 207 260 286 75 98 102 39 47 54 23 27 31 

81 10 15 18 22 35 37 118 137 163 415 503 612 473 551 695 240 275 330 95 103 130 45 50 66 28 32 39 

0.0 

 

 

 

 

 
 

0.5 

60 10 16 19 30 34 38 99 137 147 388 664 613 702 1183 1339 437 765 918 87 122 155 35 49 55 21 27 32 

70 14 19 20 35 42 47 112 147 162 539 549 638 870 1182 1339 612 831 907 110 147 165 45 59 67 26 34 37 

81 16 19 22 42 48 51 140 166 188 640 777 862 1032 1249 1567 874 1071 1399 149 157 206 60 68 84 33 40 46 

1.0 

60 29 38 41 49 69 72 86 122 140 153 193 242 182 229 268 118 146 178 74 87 109 30 39 43 19 27 31 

70 33 41 45 57 72 78 103 129 155 179 220 131 191 257 349 140 175 229 85 108 119 37 50 63 26 32 36 

81 40 47 57 73 80 98 136 151 180 236 260 308 239 296 326 174 196 232 108 133 153 50 58 68 32 37 45 

1.5 

60 26 36 39 35 49 54 50 63 72 69 90 99 80 103 130 69 82 104 48 62 71 30 36 42 18 25 30 

70 31 40 42 45 56 61 60 73 82 81 100 74 95 126 145 78 104 120 54 75 85 33 44 55 23 29 35 

81 39 44 49 56 65 72 72 85 98 105 116 138 121 142 165 102 120 137 76 82 103 45 50 59 31 34 41 
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Γράφημα 10.1. Ισοδοσιακός χάρτης PA 

προβολής 

Γράφημα 10.2. Ισοδοσιακός χάρτης LAO 30 
0 

Γράφημα 10.3. Ισοδοσιακός χάρτης  RAO 30 
0 
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Γράφημα 10.5. Ισοδοσιακός χάρτης LAO 45
0 

Γράφημα 10.4.  Ισοδοσιακός χάρτης RAO 45 
0 

Γράφημα 10.6. Ισοδοσιακός χάρτης LLAT
 

 

Γράφημα 10.7. Ισοδοσιακός χάρτης RLAT
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Γράφημα 10.8. Ισοδοσιακός χάρτης RAO 20
0
 CAUDAL 20

0 

Γράφημα 10.11. Ισοδοσιακός χάρτης LAO 40
0
 CRANIAL25

0 
Γράφημα 10.9. Ισοδοσιακός χάρτης RAO 20

0
 CRANIAL20

0 

Γράφημα 10.10. Ισοδοσιακός χάρτης LAO 40
0
 CAUDAL25

0 
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Γράφημα 10.12. Παράγοντας διόρθωσης (Εξίσωση) όταν ένα διαφορετικό μέγεθος πεδίου από το 

15cmx15cm χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη. 

 

Μέγεθος Πεδίου (cm
2
) 

Π
α

ρ
ά

γ
ο
ν
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α

ς 
δ
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ρ
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ω
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10.5 Συζήτηση 
 

Στη παρούσα εργασία παράχθηκαν πίνακες δεδομένων και δισδιάστατοι ισοδοσιακοί 

χάρτες που καλύπτουν κάθε πιθανή θέση στην οποία μπορεί να βρίσκονται οι γιατροί, 

και το υπόλοιπο προσωπικό στα εργαστήρια ηλεκτροφυσιολογίας. Η μέθοδος που 

περιγράφηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της ενεργού δόσης του 

εκτιθέμενου προσωπικού αλλά και της δόσης εμβρύου εγκύων εργαζομένων στις 

ΑΚΕΚ. Τα απαιτούμενα από το χρήστη της μεθόδου δεδομένα περιλαμβάνουν α) τη 

θέση του εργαζόμενου στη ακτινοσκοπική αίθουσα σε σχέση με το θώρακα του 

ασθενή ((x,y), όπου το (0,0) αντιστοιχεί στο θώρακα του ασθενή), β) τις παραμέτρους 

εκθέσεις ανά ακτινοσκοπική προβολή (δυναμικό λυχνίας-kV, ολικό φίλτρο λυχνίας-

mm Al, μέγεθος πεδίου ακτινοσκόπησης και αθροιστικό DAP ανά προβολή, γ) το 

ισοδύναμο πάχος μολύβδου της ακτινοπροστατευτικής ποδιάς που ενδεχομένως 

χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος (mm Pb). Για τον υπολογισμό της δόσης εμβρύου ο 

ενδιαφερόμενος πρέπει να μετατρέψει το air kerma σε δόση εμβρύου 

χρησιμοποιώντας τους παράγοντες του Πίνακα 10.3 για τις παραμέτρους έκθεσης και 

το τρίμηνο κύησης που ενδιαφέρει. Τα δεδομένα αυτά στα σύγχρονα ακτινοσκοπικά 

συστήματα προσφέρονται στο τέλος κάθε διαδικασίας, στην καλούμενη αναφορά της 

διαδικασίας. Αναλυτικά ο τρόπος χρήσης της μεθόδου παρουσιάζεται στο παράδειγμα 

που ακολουθεί: Μια έγκυος καρδιολόγος στο 2
ο
 τρίμηνο της κύησής της, κατά τη 

διάρκεια μιας ΑΚΕΚ διαδικασίας, στην οποία έγινε χρήση των PA, LAO 45
0
 και 

RAO 20
0
/CAU 20

0
 ακτινοσκοπικών προβολών, βρισκόταν δίπλα στον ασθενή στη 

θέση (50 cm, 50 cm). Οι καταγεγραμμένες στην αναφορά του μηχανήματος 

παράμετροι έκθεσης σχετικά με το μέγεθος πεδίου, το δυναμικό, το ολικό φίλτρο της 

λυχνίας, και το αθροιστικό DAP ανά προβολή, παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.15. 
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Για τις παραμέτρους έκθεσης που χρησιμοποιήθηκαν, από τους Πίνακες 10.4-10.14 

εξάγονται οι κανονικοποιημένη ρυθμοί έκθεσης, από το Γράφημα 10.13 εξάγεται ο 

παράγοντας διόρθωσης για το μέγεθος πεδίου και από τον Πίνακα 10.3 λαμβάνονται 

οι παράγοντες μετατροπής του air kerma σε δόση εμβρύου για τις παραμέτρους 

έκθεσης και το τρίμηνο της κύησης της καρδιολόγου. Η δυνατότητα μιας αξιόπιστης 

εκτίμησης της δόσης ακτινοβολίας που λαμβάνει το εκτιθέμενο προσωπικό στις 

ΑΚΕΚ είναι προαπαιτούμενο για την εκτίμηση του μέγιστου φόρτου εργασίας αλλά 

και της βελτιστοποίησης του τρόπου εργασίας του ώστε να μην παραβιαστούν τα 

όρια δόσης τόσο για τον επαγγελματικά εκτιθέμενο όσο και για το κυοφορούμενο 

έμβρυο.   

Η βιβλιογραφική έρευνα ανέδειξε λίγες μόνο μελέτες που έχουν παράγει 

κανονικοποιημένα δεδομένα έκθεσης από σκεδαζόμενη ακτινοβολία από διαδικασίες 

ΑΚΕΚ σε νέας τεχνολογίας ακτινοσκοπικά συστήματα. Οι Theocharopoulos et al 

[24] έχουν παράγει κανονικοποιημένα δεδομένα για μία συγκεκριμένη διαδικασία 

ΑΚΕΚ που περιλαμβάνει τρεις μόνο ακτινοσκοπικές προβολές, τις PA, LAO 45
0
 and 

RAO 25
0
. Οι Baptista et al [25] έχουν δημοσιεύσει δεδομένα μόνο για τις PA, LLAT 

και RAO 30
0
 ακτινοσκοπικές προβολές και για ένα συγκεκριμένο συνδυασμό 

ακτινοσπροστατευτικών θωρακίσεων.  Επιπλέον, τα δεδομένα τους προσφέρονται 

μόνο για συγκεκριμένες 4 θέσεις γύρω από τον ασθενή, οι οποίες δεν είναι ακριβώς 

καθορισμένες. Τέλος οι Damilakis et al εκτίμησαν τη δόση εμβρύου εγκύου 

εργαζόμενης από ΑΚΕΚ διαδικασίες για τις PA, LAO 45
0
 και RAO 25

0
 

ακτινοσκοπικές προβολές [9]. Τα δεδομένα που παρέχονται από τις προαναφερθείσες 

μελέτες δε μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις διαδικασίες ΑΚΕΚ, αφού οι 

ακτινοσκοπικές προβολές που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη μπορεί να 

διαφέρουν αισθητά.  
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Πίνακας 10.15.  Παράδειγμα υπολογισμού της ενεργούς δόσης εργαζομένου και της δόσης εμβρύου εγκύου εργαζόμενης κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας ΑΚΕΚ.  

Απαιτούμενα Δεδομένα Υπολογισμοί 

Προβολή Δυναμικό 

λυχνίας 

(kVp) 

Ολικό 

φίλτρο 

λυχνίας 

(mm 

Al) 

DAP  

(cGy·m
2
) 

Μέγεθος 

πεδίου 

(cm
2
) 

1
μSv/cGy·m

2
 

waist level 

2
CFgest.stage 

2
CFfield 

size 

4
CFapron 

(%) 

Ενεργός Δόση 

(μSv) 

Χωρίς ποδιά/  

Με ποδιά 

Δόση εμβρύου 

(μGy) 

Χωρίς ποδιά/  

Με ποδιά 

PA 65 8 1.1078 12x12 353 0.23 0.71 0.70 277.6/1.94 63.9/0.44 

RAO 20
0
/CAU20

0 
70 8 0.5157 12x12 831 0.24 0.71 1.49 304.3/4.53 73.0/1.1 

LAO 45
0 

70 8 0.2865 12x12 591 0.24 0.71 1.49 120.2/1.79 28.9/0.43 

Θέση καρδιολόγου: X=0.5 m, Y=0.5 m  Συνολικά: 702.1/8.26 165.8/1.97 

Μολύβδινη ακτινοπροστατευτική ποδιά 0.35 mm Pb 

  *
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στο παράδειγμα έχουν εξαχθεί από: 

     1 
Πίνακες 10.4, 10.8 και 10.11 

     2 
Πίνακα 10.3 

     3 
Γράφημα 10.13 

     4 
Πίνακα 10.2
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Ο πιο αποδοτικός τρόπος να μειωθεί η δόση στον επαγγελματικά εκτιθέμενο 

και κατ’ επέκταση στο κυοφορούμενο έμβρυο εγκύου εργαζόμενης, είναι η χρήση της 

ακτινοπροστατευτικής ποδιάς. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 

10.15 από το παράδειγμα που προαναφέρθηκε δείχνουν ότι η δόση εμβρύου με τη 

χρήση ποδιάς, 0.35 mm Pb, είναι 85 φορές μικρότερη από την αντίστοιχη χωρίς 

ποδιά. Επίσης, γίνεται φανερό ότι  η έκθεση στη σκεδαζόμενη εξαρτάται σημαντικά 

από το μέγεθος του πεδίου ακτινοσκόπησης (Γράφημα 10.13). Συγκεκριμένα 

αυξάνοντας το πεδίο από 10x10 cm
2
 σε 12.5x12.5 cm

2
 , η έκθεση στη σκεδαζόμενη 

αυξάνεται περισσότερο από 30% . Επομένως, η χρήση του μικρότερου εφικτού 

πεδίου ακτινοσκόπησης μπορεί να μειώσει αισθητά, τόσο την έκθεση του 

προσωπικού στη σκεδαζόμενη ακτινοβολία, αλλά και την επιπλέον ακτινική 

επιβάρυνση του ασθενή. Δδεδομένου ότι η έκθεση στη σκεδαζόμενη ακολουθεί το 

νόμο του αντιστρόφου τετραγώνου με την απόσταση, η απομάκρυνση από τον 

ασθενή κατά τη διάρκεια της ακτινοσκόπησης αποτελεί μια ακόμα αποδοτική τεχνική 

μείωσης της έκθεσης του προσωπικού κατά τις ΑΚΕΚ. Παρόλα αυτά, επειδή μπορεί 

να μην είναι εφικτή η απομάκρυνση του προσωπικού από τον ασθενή κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας, είναι σκόπιμο το προσωπικό να γνωρίζει σε ποιες θέσεις 

εκτίθεται λιγότερο ανά προβολή, και να επιλέγει να σταθεί σε αυτές, όταν αυτό είναι 

εφικτό. Οι ισοδοσιακοί χάρτες που παρουσιάζονται στα γραφήματα 10.1-10.11 είναι 

χρήσιμα στο προσωπικό ώστε να εκπαιδευτούν στο να αναγνωρίζουν τις θέσεις 

χαμηλής και υψηλής έκθεσης και να τις αποφεύγουν. Σαν γενικός κανόνας μπορεί να 

αναφερθεί ότι για τις πλάγιες προβολές οι θέσεις κοντά στον ενισχυτή είναι 

προτιμότερες από πλευράς ακτινοπροστασίας σε σχέση με αυτές κοντά στη λυχνία.  

Παρά την αξιοπιστία της μεθόδου που αναπτύχθηκε στη παρούσα μελέτη, 

υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Αρχικά, πρέπει να αναφερθούν τυχόν σφάλματα που 
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μπορεί να διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των φυσικών μετρήσεων στην τοποθέτηση 

του ανιχνευτή. Ένα μικρό σφάλμα στην τοποθέτηση έχει ως αποτέλεσμα οι μετρήσεις 

έκθεσης σκεδαζόμενης να διαφέρουν έως και 15 %. Το σφάλμα αυτό μετρήθηκε με 

την επαλήθευση των μετρήσεων σε κάποιες θέσεις επαναποθετώντας τον ανιχνευτή 

αρκετές φορές.  Επιπλέον σφάλμα μπορεί να προστεθεί όταν διαφορετικές προβολές 

χρησιμοποιηθούν στην κλινική πράξη από αυτές που μελετήθηκαν στη παρούσα 

εργασία. Παρόλα αυτά το σφάλμα θα είναι μικρό, αν χρησιμοποιούνται οι προβολές 

που ομοιάζουν με τις μελετησθείσες. Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι τα αποτελέσματα 

της έκθεσης στη σκεδαζόμενη που παρήχθησαν σε αυτή την μελέτη δεν 

περιλαμβάνουν την έκθεση από την καθοδήγηση των καθετήρων στη περιοχή της 

καρδιάς. Παρόλα αυτά, η καθοδήγηση των καθετήρων αποτελεί ένα μόνο μικρό 

μέρος της συνολικής διάρκειας της ακτινοσκόπησης [26]. Τέλος να σημειωθεί ότι 

όλες οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη χρήση ακτινοπροστατευτικού 

εξοπλισμού που διαθέτει το εργαστήριο. Έτσι, αποτελούν μια άκρως συντηρητική 

εκδοχή της έκθεσης του προσωπικού, προσομοιάζοντας την ακραία περίπτωση 

έκθεσης.  Παρόλα αυτά η διαχείριση αυτή αποτελεί τη μόνη ασφαλή και αξιόπιστη 

λύση αφού κάθε ακτινοσκοπικό σύστημα διαθέτει διαφορετικούς συνδυασμούς 

θωρακίσεων τραπεζιού και οροφής.  

Εν κατακλείδι, τα δεδομένα έκθεσης και οι αντίστοιχοι ισοδοσιακοί χάρτες 

που παρήχθησαν στην εργασία αυτή μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία 

για τον προοπτικό ή/και αναδρομικό υπολογισμό τόσο της ενεργούς δόσης των 

επαγγελματικά εκτιθέμενων όσο και της δόση εμβρύου των εγκύων εργαζόμενων, 

που συμμετέχουν λόγω των επαγγελματικών τους καθηκόντων σε οποιαδήποτε 

διαδικασία ΑΚΕΚ. Οι ισοδοσιακοί χάρτες μπορούν να εκπαιδεύσουν τους 
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εργαζόμενους στη βελτιστοποίηση των επαγγελματικών τους τακτικών από πλευράς 

ακτινοπροστασίας. 
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