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Περίληψη 

Ασθενείς που υπόκεινται σε διαγνωστικές εξετάσεις Πυρηνικής Ιατρικής αποτελούν οι ίδιοι μια 

πηγή ιονίζουσας ακτινοβολίας για τα άτομα του οικογενειακού και εργασιακού τους 

περιβάλλοντος, καθώς και για το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Στην παρούσα μελέτη 

συμπεριλήφθηκαν δύο από τα πιο κοινά διαγνωστικά scans της Πυρηνικής Ιατρική, το scan οστών 

με χορήγηση 99mTc (MDP) και το scan θυροειδή αδένα με χορήγηση 131I. 

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου (BOCOC, 

Bank of Cyprus Oncology Center), με σκοπό τη διερεύνηση της χρονικής εξάρτησης του ρυθμού 

ακτινοβολίας από το σώμα του ασθενούς μετά τη χορήγηση 99mTc και 131I και τον υπολογισμό του 

ενεργού χρόνου ημιζωής της ακτινοβολία αυτής του κάθε ασθενή. Οι δόσεις υπολογίστηκαν βάσει 

σεναρίων επαφής για το κοινό, την οικογένεια του ασθενούς και τα υπόλοιπα επηρεαζόμενα 

άτομα. Επίσης, ένας άλλος στόχος είναι ο υπολογισμός της ετήσιας δόσης που λαμβάνουν οι 

Τεχνολόγοι Πυρηνικής Ιατρικής καθώς και ο Πυρηνικός Ιατρός από την επαφή τους με τους εν 

λόγω ασθενείς. Οι υπολογισμοί των δόσεων έγιναν με την πραγματοποίηση μετρήσεων του 

ρυθμού δόσης ακτινοβολίας συνολικά 69 ασθενών, εκ των οποίων οι 47 χορηγήθηκαν με  99mTc 

και οι υπόλοιποι 22 με  131I. 

Για τους ασθενείς του 99mTc, σχεδόν όλες οι δόσεις των σεναρίων είναι κάτω από το σημείο 

αναφοράς των 300 μSv, μετά από χρονικό διάστημα 24 ωρών από το scan. Συνεπώς, 

αποφεύγοντας τη στενή και παρατεταμένη επαφή την μέρα του scan, οι δόσεις μειώνονται 

σημαντικά. Για τους ασθενείς με 131I, οι υψηλότερες δόσεις (μεγαλύτερες από 1 mSv) προέρχονται 

από σενάρια που προϋποθέτουν επαφή με παιδιά για αρκετές ώρες τη μέρα χορήγησης. Γι’ αυτό, 

οι ασθενείς πρέπει να κρατούν απόσταση 1-2 m από τους άλλους μέχρι και 48 ώρες. Όσο για το 

προσωπικό του Τμήματος  Πυρηνικής Ιατρικής, υπολογίστηκε ότι ο Πυρηνικός Ιατρός και οι 

Τεχνολόγοι Πυρηνικής Ιατρικής λαμβάνουν ετησίως 1650 μSv και 1186 μSv από την επαφή τους 

με τους ασθενείς που έχουν χορηγηθεί με  99mTc και 131I, αντίστοιχα. Οι δόσεις αυτές είναι 

χαμηλότερες από το επιτρεπτό όριο για εργαζόμενους, που είναι 20 mSv/year. 
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Abstract 

Patients undergoing nuclear medicine procedures can be a source of radiation exposure for staff, 

family and the public. In this paper two of the most common nuclear medicine scans, bone scan 

with 99mTc (MDP) and thyroid scan with 131I, are considered. 

This research took place at the Bank of Cyprus Oncology Center (BOCOC) and was set out to 

investigate the time depended dose rate after 131I and 99mTc administration and to estimate the 

effective half-life for each patient. Doses are estimated for a range of scenarios to public, patients’ 

co-workers and family. Furthermore, another goal is to determine the annual dose passed to 

Nuclear Medicine Technologists performing these two diagnostic procedures throughout the year. 

Estimates are based on whole body dose rate measurements taken form 69 patients in total, 47 

patients administered with 99mTc and 22 with 131I.  

For bone scan patients, almost all scenarios’ doses are estimated to be less than the trigger level of 

300 μSv even after 24hrs from the scan. So, avoiding close proximity and prolonged contact on 

the day of the scan, reduces the estimated doses substantially. For thyroid scan patients, the highest 

doses (up to 1 mSv) are associated with children (in contact for up to 8hrs), on the same day as the 

administration of the radioactive substance. For these scenarios, patients are advised to keep a 

distance (at least 1-2 m) from others for 48hrs after the administration. As for the staff at the 

Nuclear Medicine Department, we estimated that the Nuclear Medicine Doctor and the Nuclear 

Medicine Technologists receive a dose of 1650 μSv and 1186 μSv annually from the contact with 

patients of bone and thyroid scans, respectively. These doses are less than the trigger level of 20 

mSv/year. 
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1 Εισαγωγή 

Η Ιατρική Φυσική είναι ένας τομέας της Φυσικής, ο οποίος συνδυάζει όλες τις αρχές της Φυσικής 

στην Ιατρική τόσο σε θέματα διάγνωσης, όσο και σε θέματα θεραπείας διάφορων ασθενειών, όπως 

για παράδειγμα ο καρκίνος. Οι Ιατροφυσικοί μπορούν να εμπλακούν σε διάφορους ιατρικούς 

χώρους που σχετίζονται με ακτινοβολίες όπως η ακτινοθεραπεία, η πυρηνική ιατρική και η 

ακτινολογία. Σε όλους αυτούς τους τομείς είναι σημαντική η ακτινοπροστασία προσωπικού και 

ασθενών.  

Η Πυρηνική Ιατρική είναι ο τομέας της ιατρικής, ο οποίος ασχολείται με τη χρήση ραδιενεργών 

ουσιών στην απεικόνιση ιστών και λειτουργιών του σώματος καθώς και στην θεραπεία ασθενειών. 

Διάφορα συστήματα που χρησιμοποιούνται στην Πυρηνική Ιατρική είναι ειδικά σχεδιασμένα να 

μετρούν αλλά και κάποια είναι σχεδιασμένα να απεικονίζουν τη λειτουργία των διαφόρων 

οργάνων. Αυτό οφείλεται στην επιλογή ραδιενεργών ουσιών, οι οποίες ακολουθούν λειτουργίες 

οργάνων. 

Ένα χαρακτηριστικό της διαγνωστικής Πυρηνικής Ιατρικής, είναι ότι οι ασθενείς μετατρέπονται 

οι ίδιοι σε πηγή ιονίζουσας ακτινοβολίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, την ακτινοβόληση των 

ατόμων γύρω τους, συμπεριλαμβανομένων της οικογένειας τους του κοινού, καθώς και του 

προσωπικού του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει μια εκτίμηση 

αυτών των δόσεων έτσι ώστε να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα καθώς και να είναι στα πλαίσια 

των κανονισμών ακτινοπροστασίας. 

Τα άτομα που πιθανόν να εκτίθενται στην ακτινοβολία από τον ασθενή, είναι η οικογένεια του, 

άτομα από το επαγγελματικό του περιβάλλον, καθώς και άτομα από το ευρύ κοινό. Ακόμα, το 

προσωπικό που εργάζεται στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής είναι αδύνατον να μην λάβει δόση από 

τους ασθενείς, γι’ αυτό και η έρευνα στρέφει το ενδιαφέρον της στους δύο Τεχνολόγους 

Πυρηνικής Ιατρικής που πραγματοποιούν τις διαγνωστικές διαδικασίες, μαζί με το οικείο 

περιβάλλον του ασθενούς. Άλλοι ερευνητές έχουν εστιάσει την προσοχή τους στη μελέτη των 

δόσεων από θεραπευτικές διαδικασίες Πυρηνικής Ιατρικής. Παρ ’όλα αυτά, η έκθεση στην 

ακτινοβολία από διαγνωστικές μεθόδους Πυρηνικής Ιατρικής χρειάζεται ακόμη να μελετηθεί και 

διερευνηθεί πιο συστηματικά. 

Το μεγάλο εύρος  των ατόμων που αποτελούν τον κύκλο του ασθενούς καθιστά το ενδεχόμενο για 

πραγματικές μετρήσεις δόσης αδύνατο. Για το λόγο αυτό, μια εναλλακτική και εξίσου 

αποτελεσματική μέθοδος για να προσεγγίσουμε τις δόσεις αυτές είναι να τις υπολογίσουμε, 

βασιζόμενοι στις μετρήσεις του ρυθμού δόσης από τους ίδιους τους ασθενείς. Χρησιμοποιώντας 

το ρυθμό δόσης ακτινοβολίας του κάθε ασθενούς, υπολογίστηκαν δόσεις για κάθε πιθανό σενάριο 

με βάση τον ενεργό χρόνο ημιζωής του ραδιοφαρμακευτικού προϊόντος. Παρόμοια μέθοδος 

χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν και από άλλους ερευνητές  [1] . Η παρούσα Διπλωματική 

Εργασία, χρησιμοποιεί ανάλογη μέθοδο με σκοπό όχι μόνο τον ακαδημαϊκό λόγο διεξαγωγής της, 
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αλλά και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου. Γι’ αυτό, 

τα δύο scans που επιλέχθηκαν να μελετηθούν, κάτω από εισήγηση του υπεύθυνου Ιατροφυσικής 

του Ογκολογικού Κέντρου, θεωρούνται σημαντικά για την μελέτη του εν λόγω θέματος. 

Στη συνέχεια της εργασίας γίνεται ανάπτυξη των μορφών ιονίζουσας ακτινοβολίας με την οποία 

μπορεί ο οποιοσδήποτε άνθρωπος να έρθει σε επαφή. Στο Κεφάλαιο αυτό, γίνεται αναφορά στις 

γνωστές ακτινοβολίες που έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα. Γίνεται επεξήγηση του τρόπου 

παραγωγής αυτών των ακτινοβολιών και στη σταθερότητα που έχουν τόσο η παραγόμενοι 

πυρήνες όσο και τα παραγόμενα σωματίδια μετά από κάθε διάσπαση.  

Στο  3ο Κεφάλαιο αναφέρονται αναλυτικά οι τρόποι με τους οποίους όλες οι μορφές τις ιονίζουσας 

ακτινοβολίας, αλληλεπιδρούν με την ύλη. Παρουσιάζονται αναλύτικα φαινόμενα, όπως το 

Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και η σκέδαση Compton. 

Για την ανίχνευση των ιονιζουσών ακτινοβολιών υπάρχουν ειδικοί ανιχνευτές. Αρκετά από τα 

είδη των ανιχνευτών που χρησιμοποιούνται στον τομέα την πυρηνικής φυσικής, τόσο για την 

ανίχνευση όσο και για τη μελέτη των ακτινοβολιών στις μέρες μας, αναλύονται λεπτομερώς στο 

4ο Κεφάλαιο.  

Οι δοσιμετρικές ποσότητες που περιγράφουν αυτές τις διαδικασίες ασχολούνται με τη μετατροπή 

και την εναπόθεση της ενέργειας στην ύλη. Πρακτικά, τα δοσιμετρικά μεγέθη που αναφέρονται 

σε αυτό το Κεφάλαιο παρουσιάζουν σε ποσοτικό επίπεδο την επικινδυνότητα της ακτινοβολίας 

για τον ανθρώπινο οργανισμό. Επιπλέον, τα μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται στη λήψη και 

εφαρμογή μέτρων ακτινοπροστασίας. 

Στη συνέχεια της εργασίας γίνεται αναφορά στους σχετικούς νόμους για την ασφάλεια και την 

υγεία των εργαζομένων των τμημάτων Πυρηνικής Ιατρικής και Ιατρικής Φυσικής που έρχονται 

σε επαφή με τα ραδιοϊσότοπα. Αρχικά γίνεται αναφορά στις υποχρεώσεις που έχει ο εργοδότης 

ως προς την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, και στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην 

προστασία τους από την ιονίζουσα ακτινοβολία. Στον «περί προστασίας από Ιονίζουσες 

Ακτινοβολίες Νόμο» αναφέρονται οι μέθοδοι υπολογισμού της επιτρεπόμενης απορροφούμενης 

δόσης τόσο από τους εργαζόμενους, όσο και από το κοινό που έρχεται σε επαφή με ασθενείς.  

Στα επόμενα τέσσερα κεφάλαια παρουσιάζεται το πειραματικό μέρος της Διπλωματικής 

Εργασίας. Συγκεκριμένα, στο 7ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο λήφθηκαν τα 

δεδομένα από τους ασθενείς. Παρουσιάζονται επίσης τα δεδομένα για όλους τους ασθενείς. 

Στο επόμενο Κεφάλαιο, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο επεξεργάστηκα τα δεδομένα. 

Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι μαθηματικές τεχνικές που οδήγησαν στην εύρεση των 

εξισώσεων και πώς αυτές έπειτα χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των δόσεων για τα 

διάφορα σενάρια. Σενάρια ονομάζω τις διάφορες πιθανές περιπτώσεις επαφής του ασθενούς με τα 

άτομα που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Οι παράμετροι που αλλάζουν σε κάθε ένα από αυτά είναι 

ο χρόνος και η απόσταση. 
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Τέλος, στο 9ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των 

δεδομένων και στο τελευταίο 10ο Κεφάλαιο παρατίθενται τα τελικά συμπεράσματα. 
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2 Ιονίζουσα Ακτινοβολία 

2.1 Εισαγωγή 

Η ακτινοβολία αποτελεί μια μορφή ενέργειας που μεταδίδεται στον αέρα [2]. Οι πιο συχνοί τύποι 

ακτινοβολίας με τους οποίους ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή καθημερινά είναι το φως, 

ραδιοκύματα, μικροκύματα και ακτίνες Χ. Κάποιοι τύποι ακτινοβολίας έχουν την ικανότητα να 

διεισδύουν στην ύλη και να προκαλούν ιονισμό. Αυτός ο τύπος ακτινοβολίας ονομάζεται 

ιονίζουσα ακτινοβολία. H ιονίζουσα ακτινοβολία μπορεί να προέρχεται από γεννήτριες 

ακτινοβολίας είτε από ραδιενεργά υλικά. Ραδιενεργά υλικά εμφανίζονται στη φύση και υπάρχουν 

από την δημιουργία του Σύμπαντος  ή παράγονται τεχνητά. Ο άνθρωπος όμως, άρχισε να 

ανακαλύπτει την ραδιενέργεια μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα. Υπάρχουν πολλοί τύποι ιονίζουσας 

ακτινοβολίας με τους πιο γνωστούς να είναι οι ακτίνες Χ, γάμμα, η ακτινοβολία α και β  [2]. 

2.2 Μη ιονίζουσες ακτινοβολίες 

Η μη ιονίζουσα ακτινοβολία δεν μπορεί να προκαλέσει το φαινόμενο του ιονισμού στην ύλη. Αυτό 

συμβαίνει επειδή η ενέργεια που μεταφέρει δεν είναι ικανή να αποσπάσει ηλεκτρόνια από ένα 

άτομο ή μόριο. Το ελάχιστο ποσό ενέργειας που χρειάζεται για να προκληθεί ο ιονισμός σε ένα 

άτομο κυμαίνεται από μερικά ηλεκτρονιοβόλτς μέχρι μερικές δεκάδες. Παραδείγματα μη 

ιονίζουσας ακτινοβολίας το ορατό φως, η υπέρυθρη ακτινοβολία, τα μικροκύματα και τα 

ραδιοκύματα [2]. 

 

 

Εικόνα 2-1 Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα [3]. 
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2.3 Ιονίζουσες ακτινοβολίες 

Η ιονίζουσα ακτινοβολία σε αντίθεση με τη μη ιονίζουσα, μεταφέρει αρκετή ενέργεια έτσι ώστε 

να προκαλεί το φαινόμενο του ιονισμού στην ύλη. Δηλαδή, μεταφέροντας το κατάλληλο ποσό 

ενέργειας μπορεί να απομακρύνει ένα ή και περισσότερα ηλεκτρόνια από το άτομο ή το μόριο. 

Έτσι, η ιονίζουσα ακτινοβολία μπορεί να διαπεράσει τον ανθρώπινο ιστό, να σπάσει τους 

χημικούς δεσμούς και να προκαλέσει βιολογικές βλάβες σε ζωντανούς οργανισμούς. Επίσης,  

χρησιμοποιείται ευρέως στην Ιατρική, τόσο για σκοπούς απεικόνισης όσο και σε διαγνωστικές και 

θεραπευτικές διαδικασίες [2].  

2.4 Άμεσος και έμμεσος ιονισμός 

Η άμεση ιονίζουσα ακτινοβολία αναφέρεται σε φορτισμένα σωματίδια όπως σωματίδια β 

(αρνητικά και θετικά φορτισμένα ηλεκτρόνια), πρωτόνια, σωματίδια άλφα (πυρήνες Ηλίου) και 

άλλα βαριά ιόντα που παράγονται από πυρηνικές αντιδράσεις [4]. Η άμεση ιονίζουσα ακτινοβολία 

αποθέτει ενέργεια στο μέσο, μέσω αλληλεπιδράσεων Coulomb μεταξύ του φορτισμένου 

σωματιδίου και των τροχιακών ηλεκτρονίων του μέσου του απορροφητή. 

Η έμμεση ιονίζουσα ακτινοβολία περιλαμβάνει ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες όπως ακτίνες Χ 

και ακτίνες γάμμα που εναποθέτουν την ενέργεια τους στο μέσο, μέσω μιας πιο πολύπλοκης 

διαδικασίας [4]. Σε πρώτο στάδιο, απελευθερώνουν ή παράγουν ένα φορτισμένο σωματίδιο (όπως 

για παράδειγμα συμβαίνει στο Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο ή στο φαινόμενο Compton τα οποία θα 

μελετήσουμε στο κεφάλαιο 2) στο μέσο. Σε δεύτερο στάδιο, αποθέτουν τουλάχιστον ένα μέρος 

της κινητικής τους ενέργειας στο μέσο, μέσω αλληλεπιδράσεων Coulomb με τα τροχιακά 

ηλεκτρόνια του απορροφητή όπως και στην περίπτωση της άμεσα ιονίζουσας ακτινοβολίας. 

Τόσο η άμεση όσο και η έμμεση ιονίζουσα ακτινοβολία μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στους 

ζωντανούς οργανισμούς και συγκεκριμένα στο DNA. Η ακτινοβολία μπορεί να καταστρέψει 

άμεσα το DNA αλλά και έμμεσα αλληλεπιδρώντας με μόρια  νερού και οξυγόνου δημιουργώντας 

έτσι ελεύθερες ρίζες που προκαλούν βλάβες στο DNA, όπως Η2Ο2 [4]. 

2.5 Φυσικές και τεχνικές ακτινοβολίες 

Η ακτινοβολία, ιονίζουσα και μη, διακρίνεται επίσης σε φυσική και τεχνητή. Όλα ξεκίνησαν πίσω 

στο 1898 όταν  η Marie Curie ανακάλυψε το Ράδιο και το Πολώνιο [5]. Όλα τα φυσικά 

ραδιονουκλίδια παράγονται από μια από τις τρεις φυσικές ραδιενεργές σειρές, όπου κάθε σειρά 

προέρχεται από ένα μακρόβιο μητρικό πυρήνα με μέσο χρόνο ζωής συγκρίσιμο με την ηλικία του 

σύμπαντος [6]. Οι τρεις φυσικές ραδιενεργές σειρές είναι του Θορίου, του Ουρανίου και του 

Ακτινίου. Όλες οι πιο πάνω σειρές καταλήγουν σε ένα ισότοπο του μολύβδου. 

Η φυσική ακτινοβολία χωρίζεται σε πρωτογενή όπου ασταθείς πυρήνες δημιουργήθηκαν με 

νουκλεοσύνθεση κατά τις εκρήξεις των αστέρων και στην κοσμογενή που οφείλεται στην 

αλληλεπίδραση της κοσμικής ακτινοβολίας με την γήινη ατμόσφαιρα [6]. Έτσι, ακτινοβολία από 

φυσικά ραδιοϊσότοπα υπάρχει στα συστατικά που αποτελούν τον φλοιό της Γης, στο νερό, στις 
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τροφές και τον αέρα (Διάγραμμα 2-1) . Για παράδειγμα, το φυσικό ραδιενεργό αέριο ραδόνιο, το 

οποίο προέρχεται από την 3η ραδιενεργή σειρά του Ουρανίου, αποτελεί την κύρια πηγή 

ακτινοβολίας για τον άνθρωπο. Το ραδόνιο είναι συστατικό του εδάφους και των πετρωμάτων της 

Γης [6]. 

 

 
Διάγραμμα 2-1 Η ακτινοβολία υποβάθρου που υπάρχει στο περιβάλλον μας [7]. 

 

Το 1934 ο Frédèric Joliot και η Irène Curie-Joliot ανακάλυψαν την τεχνητή ραδιενέργεια [2]. Η 

πλειοψηφία των γνωστών σήμερα ραδιονουκλιδίων, είναι τεχνητή και κατασκευάζεται με 

διεργασίες πυρηνικής ενεργοποίησης . Διάφορα μηχανήματα κατασκευάζονται για την παραγωγή 

τεχνητής ακτινοβολίας. Για παράδειγμα, νετρόνια παράγονται από πυρηνικούς αντιδραστήρες, 

πρωτόνια από κύκλοτρα και ακτίνες Χ από υψηλής ενέργειας γραμμικούς επιταχυντές. Τα τεχνητά 

ραδιοϊσότοπα χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές στην Ιατρική, στην βιομηχανία καθώς 

και στην έρευνα. Για παράδειγμα το 99mTc είναι ένα τεχνητό ραδιοϊσότοπο που χρησιμοποιείται 

στην πυρηνική ιατρική σε διαγνωστικές μεθόδους. Οι τεχνητές ακτινοβολίες χρησιμοποιούνται 

ευρέως σήμερα στην Ιατρική με εφαρμογές τόσο στην διάγνωση όσο και στην θεραπεία. 

 

2.6 Ραδιενεργές διασπάσεις 

Ο πυρήνας του ατόμου αποτελείται από πρωτόνια και νετρόνια που μαζί ονομάζονται νουκλεόνια 

[2]. Γύρω από τον πυρήνα περιστρέφονται τα ηλεκτρόνια. Μεταξύ δύο ή περισσότερων 

νουκλεονίων ασκείται η πυρηνική δύναμη που είναι υπεύθυνη για την συγκράτηση τους. Η 

πυρηνική δύναμη ανάμεσα στα νουκλεόνια είναι ισχυρότερη από την ηλεκτροστατική απωστική 

δύναμη που ασκείται μεταξύ πρωτονίων. Η πυρηνική δύναμη είναι πολύ ισχυρή αλλά με πολύ 

μικρή εμβέλεια (1-2 fm). 
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Για την ύπαρξη ενός σταθερού πυρήνα απαιτείται μια αναλογία στον αριθμό των πρωτονίων  

(ατομικός αριθμός Ζ) και των νετρονίων του πυρήνα. Για στοιχεία με μικρό μαζικό αριθμό Α 

(άθροισμα πρωτονίων και νετρονίων στον πυρήνα) δηλαδή για Α<40 σταθερός πυρήνας υπάρχει 

όταν ο αριθμός πρωτονίων είναι ίσος με τον αριθμό νετρονίων. Για στοιχεία με μεγαλύτερο μαζικό 

αριθμό από σαράντα (Α>40), η αλληλεπίδραση Coulomb γίνεται σημαντική και η περιοχή 

μεγίστης σταθερότητας αποκλίνει απo την ευθεία Z = N (Διάγραμμα 2-2). Για αντιστάθμιση των 

απωστικών δυνάμεων Coulomb απαιτείται ένα πλεόνασμα νετρονίων. Πηγαίνοντας σε Ζ>83 δεν 

υπάρχουν πια σταθεροί πυρήνες. Αν δεν υπάρχει η σωστή αναλογία, τότε ο πυρήνας είναι 

ασταθής, δηλαδή ραδιενεργός και μεταπίπτει σε πιο σταθερές μορφές με εκπομπή ιονίζουσας 

ακτινοβολίας μέχρι τελικά να φθάσει σε μια σταθερή μορφή. Πολλά ραδιενεργά νουκλίδια δεν 

γίνονται σταθερά μετά από μία μόνο διάσπαση. Τα θυγατρικά τους είναι επίσης ραδιενεργά και 

συνεχίζουν να διασπώνται μέχρι να φθάσουν στην τελική σταθερή τους κατάσταση. Συνοψίζοντας 

βλέπουμε ότι ραδιενεργά στοιχεία είτε φυσικά είτε τεχνητά, τείνουν να μεταπέσουν σε πιο 

σταθερές πυρηνικές καταστάσεις μέσω διαδικασιών αυθόρμητων εκπομπών. Έτσι φθάνουν σε 

σταθερότητα, εκπέμποντας διάφορα ενεργητικά σωματίδια [2]. 

Στο πιο κάτω διάγραμμα παρουσιάζεται ο χάρτης των νουκλιδίων [6]. Ο χάρτης νουκλιδίων 

παρουσιάζει τον αριθμό των νετρονίων και των πρωτονίων. Η μαύρη γραμμή παρουσιάζει τα 

νουκλίδια που είναι σταθερά ενώ τα υπόλοιπα (μπλε, μαύρα, κόκκινα, κίτρινα και πορτοκαλί) 

παρουσιάζουν τα ραδιενεργά νουκλίδια που έχουν παρατηρηθεί πειραματικά. 

 

 
Διάγραμμα 2-2 Ο χάρτης νουκλιδίων [2]. 
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Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ραδιενεργών διασπάσεων που βρίσκουν μεγάλη χρήση στην Ιατρική 

σήμερα. 

i. α διάσπαση  

ii. β διάσπαση 

•  β-  διάσπαση 

•  β+  διάσπαση 

• Αρπαγή ηλεκτρονίου 

iii. γ διάσπαση 

• Ακτίνες γ 

• Ηλεκτρόνια εσωτερικής μετατροπής 

 

 

 

 

Σε κάθε μία από τις πιο πάνω διασπάσεις ο πυρήνας αποβάλλει ενέργεια για να σταθεροποιηθεί. 

Υπάρχουν κάποιες φυσικές ποσότητες που διατηρούνται σε κάθε μία από τις πιο πάνω πυρηνικές 

αντιδράσεις [8]. Αυτές οι ποσότητες είναι (i) η ολική ενέργεια, (ii) η ορμή, (iii) το φορτίο, (iv) ο 

ατομικός αριθμός και  (v) ο μαζικός αριθμός. Η ολική ενέργεια που απελευθερώνεται κατά την 

διαδικασία ορίζεται ως Q και αντιστοιχεί στην  διαφορά μεταξύ της ενέργειας του μητρικού (P) 

πυρήνα από τον θυγατρικό (D) ως εξής: 

𝑸 = {𝑴(𝑷) − [𝑴(𝑫) + 𝒎]𝒄𝟐}  2.1 

 

Εικόνα 2-2 Οι τρεις κατηγορίες ραδιενεργών διασπάσεων [6]. 



 

 

24 

 

 Για να είναι η διάσπαση ενεργειακά επιτρεπτή πρέπει ο παράγοντας Q να είναι μεγαλύτερος από 

μηδέν.  

 

2.7 α διάσπαση 

Η α διάσπαση αποτελεί ένα από τους πιο γνωστούς τρόπους αποδιέγερσης όπου ένας πυρήνας 

αποβάλλει ένα επιπλέον ποσό ενέργειας και μεταπίπτει σε μια σταθερότερη ενεργειακή 

κατάσταση [2]. Κατά τη  διάσπαση α ένας μητρικός πυρήνας διασπάται σε ένα πιο σταθερό 

θυγατρικό πυρήνα, αποβάλλοντας ένα σωματίδιο α. Η αυθόρμητη εκπομπή ενός σωματιδίου 

παρουσιάζεται ως εξής 

𝑿𝒁
𝑨 → 𝑿𝒁−𝟐

𝑨−𝟒 +  𝒂𝟐
𝟒  2.2 

Το σωματίδιο α όπως αποδείχτηκε από τον Rutherford είναι ταυτόσημο με ένα πυρήνα Ηλίου 4He, 

αποτελούμενο από δύο νετρόνια και δύο πρωτόνια. Επίσης το σωματίδιο α έχει μάζα ίση με  

4,00150618 u = 3727,4 MeV/c2 ,  σπιν 0 και θετικό parity. Μετά την αυθόρμητη εκπομπή του 

σωματιδίου α ο θυγατρικός πυρήνας έχει τέσσερα λιγότερα νουκλεόνια. 

 
Εικόνα 2-3 Η διάσπαση α [6]. 

 

Η ενέργεια πριν και μετά την διάσπαση διατηρείται. Αν υποθέσουμε πως ο μητρικός πυρήνας Χ 

βρίσκεται σε ηρεμία, έτσι η ενέργεια του δεν είναι τίποτα άλλο από 𝑀(𝑋)𝑐2. Στην τελική 

κατάσταση, ο θυγατρικός πυρήνας Y καθώς και το σωματίδιο α θα βρίσκονται σε κίνηση λόγω 

διατήρησης της ορμής. Η ενέργεια που απελευθερώνεται κατά την αντίδραση δίδεται από τον 

παράγοντα Q και είναι ίση με 

𝑸 = [𝑴(𝑿) − 𝑴(𝒀) − 𝑴(𝒂)]𝒄𝟐 2.3 

όπου για να πραγματοποιηθεί η εκπομπή του α σωματιδίου πρέπει ο παράγοντας Q να είναι 

θετικός [2]. Το Q είναι ίσο με το άθροισμα της κινητικής ενέργειας του θυγατρικού πυρήνα Y και 

του εκπεμπόμενου σωματιδίου α, δηλαδή 
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𝑸 = 𝑻𝒚 + 𝑻𝒂   2.4 

 

Αφού υποθέτουμε ότι ο μητρικός πυρήνας Χ  είναι σε ηρεμία, τότε ο θυγατρικός Υ και το 

εκπεμπόμενο α σωμάτιο έχουν ίση και αντίθετης κατεύθυνση ορμή, έτσι ώστε η αρχική και η 

τελική ορμή να είναι ίση με μηδέν. Έτσι 

𝒑𝒚 = 𝒑𝒂 

 

2.5 

Λόγω του ότι σε μια α διάσπαση απελευθερώνεται ενέργεια περίπου ίση με 5 MeV, μπορούμε 

χωρίς αμφιβολία να χρησιμοποιήσουμε σχέσεις κινηματικής χωρίς σχετικιστικές διορθώσεις και 

έτσι καταλήγουμε ότι η κινητική ενέργεια του σωματιδίου α που εκπέμπεται δίνεται από την σχέση 

𝜯𝜶 =  
𝑸

(𝟏+
𝑴𝒂
𝑴𝒚

)
    

 

2.6 

Ας εστιάσουμε όμως στο γιατί ένα σωματίδιο α επιλέγεται να αποβληθεί κατά την αυθόρμητη 

εκπομπή. Με τον όρο αυθόρμητη εκπομπή εννοούμε ότι ένα επιπλέον ποσό κινητικής ενέργειας 

εμφανίστηκε στο σύστημα [2]. Το σωματίδιο α είναι ένας αρκετά σταθερός πυρήνας με μεγάλη 

ενέργεια σύνδεσης Β/Α (βλέπε διάγραμμα 2-3) και μικρή μάζα σε σύγκριση με άλλους ελαφρούς 

πυρήνες. Η ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο μας δίνει την σταθερότητα ενός πυρήνα, αφού η 

ενέργεια σύνδεσης βρίσκεται από το έλλειμμα μάζας.  Έτσι αποτελεί το ιδανικό σωματίδιο για την 

εκπομπή, αφού αποζητούμε  το προϊόν εκπομπής να είναι όσο το δυνατό ελαφρύτερο και να λάβει 

μεγάλο ποσό κινητικής ενέργειας ταυτοχρόνως. Έτσι, είναι ενεργειακά προτιμητέο.  
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Διάγραμμα 2-3 Η ενέργεια σύνδεσης Β/Α ανά νουκλεόνιο σαν συνάρτηση του μαζικού 

αριθμού Α [6]. 

 

 

 

 

2.8 β διάσπαση 

Ένα από τα πρώτα ραδιενεργά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν, ήταν η εκπομπή ηλεκτρονίων από 

τον πυρήνα. Η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή η αρπαγή ενός τροχιακού ηλεκτρονίου από το 

πυρήνα παρατηρήθηκε πολύ αργότερα από τον Alvarez ο οποίος ανίχνευσε τις χαρακτηριστικές 

ακτίνες Χ. Επίσης το 1934, οι Joliot-Curies παρατήρησαν την εκπομπή ποζιτρονίων (θετικών 

ηλεκτρονίων) μόλις δύο χρόνια μετά από την ανακάλυψη των ποζιτρονίων στις κοσμικές ακτίνες. 

Οι τρεις αυτές διεργασίες αποτελούν την β διάσπαση [2]. 

2.8.1 β- διάσπαση 

Κατά την β- διάσπαση ένας πυρήνας Χ μετατρέπει ένα νετρόνιο σε ένα πρωτόνιο αποβάλλοντας 

ένα ηλεκτρόνιο και ένα αντινετρίνο με το μαζικό αριθμό να παραμένει σταθερός και ο ατομικός 

αριθμός  Ζ του θυγατρικού πυρήνα Υ να αυξάνεται κατά ένα [2]. 

𝜲𝜨  →𝜡
𝜜 𝜰𝜨−𝟏 + 𝒆− + �̅�𝜡+𝟏

𝜜  2.7 

 

Το νετρίνο (και το αντινετρίνο) δεν ήταν γνωστό από την αρχή. Η ολοκληρωμένη θεωρία της β 

διάσπασης όπως είναι γνωστή σήμερα, προέκυψε μέσω πειραμάτων. Συγκεκριμένα, τα 

πειραματικά αποτελέσματα έρχονταν σε ρήξη με τα τότε θεωρητικά δεδομένα και αυτό οδήγησε 
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στο να ολοκληρωθεί η θεωρία με την ύπαρξη ενός νέου σωματιδίου. Τα πειραματικά 

αποτελέσματα έδειχναν μια συνεχή κατανομή ενέργειας των β σωματιδίων αντί ένα 

μονοενεργειακό διάγραμμα. Αυτό ερχόταν σε σύγκρουση με την θεωρία που ήθελε την ενέργεια 

της β διάσπασης μοναδικά καθορισμένη όπως άλλωστε συμβαίνει και στην α διάσπαση. Τα 

σωματίδια β παρουσίαζαν μια συνεχή κατανομή ενέργειας (Διάγραμμα 2-4) από το 0 μέχρι ένα 

μέγιστο όριο, την ενέργεια τελικού σημείου. Η ενέργεια τελικού σημείου ήταν η ενεργειακή 

διαφορά ανάμεσα στην αρχική και τελική κατάσταση. 

 
Διάγραμμα 2-4 Η συνεχής κατανομή ενέργειας της διάσπασης του 210Bi [2]. 

 

 

Μια υπόθεση που υπήρχε για να εξηγήσει το “έλλειμμα” ενέργειας ήταν ότι τα σωματίδια β είχαν 

απώλειες ενέργειας λόγω συγκρούσεων με ατομικά ηλεκτρόνια.  Έτσι, έχαναν ένα ποσό ενέργειας 

προτού φθάσουν στον ανιχνευτή. Αυτή η υπόθεση απορρίφθηκε αφού τα πειράματα με 

θερμιδόμετρα ακριβείας επαλήθευαν τα προηγούμενα πειραματικά αποτελέσματα. Έτσι, η 

συνεχής κατανομή ενέργειας αποτελεί χαρακτηριστικό των σωματιδίων της β διάσπασης και όχι 

ένα αποτέλεσμα που προέρχεται από συγκρούσεις σωματιδίων. 

Την εξήγηση έδωσε ο Pauli το 1931, όπου εισηγήθηκε την εκπομπή  ενός δεύτερου σωματιδίου, 

του νετρίνο. Το νετρίνο μεταφέρει την χαμένη ενέργεια και του ότι αποτελεί υψηλής 

διεισδυτικότητας ακτινοβολία, δεν ανιχνευόταν από τα θερμιδόμετρα. Η διατήρηση του 

ηλεκτρικού φορτίου καθιστά το νετρίνο ηλεκτρικά ουδέτερο, η διατήρηση της στροφορμής του 

δίδει σπιν  ½ και η διατήρηση ενέργειας το καθιστά ως σωματίδιο με αμελητέα μάζα . Τα 

πειράματα απέδειξαν ότι στην πράξη είναι δύο διαφορετικά σωματίδια, το νετρίνο εκπέμπεται 

στην β+ διάσπαση και στην αρπαγή ηλεκτρονίου και το αντισωματίδιο του, το αντινετρίνο στην β- 

διάσπαση [2]. 
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Από την 2.7 υπολογίζεται ο παράγοντας Q 

𝑸𝜷− = [𝒎𝑵( 𝑿𝒁
𝑨 ) − 𝒎𝑵( 𝜰𝒁+𝟏

𝑨 ) − 𝒎𝒆]𝒄𝟐 2.8 

 

όπου mN οι πυρηνικές μάζες. Μετατρέποντας τις πυρηνικές σε ατομικές μάζες και αγνοώντας την 

διαφορά ανάμεσα στις ενέργειες σύνδεσης των ηλεκτρονίων προκύπτει το εξής 

𝑸𝜷− = [𝒎(𝑿𝑨) − 𝒎(𝜰𝑨)]𝒄𝟐 2.9 

 

Ο παράγοντας Q ισούται επίσης με την ενέργεια του αντινετρίνο και τoυ ηλεκτρονίου. Το 

αντινετρίνο επειδή έχει μηδενική μάζα κινείται με την ταχύτητα του φωτός στο κενό και για αυτό, 

χρησιμοποιούμε σχετικιστικές σχέσεις κινηματικής. Η σχετικιστική ενέργεια του αντινετρίνο 𝐸�̅�  

ισούται με την κινητική του. Η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι μέγιστη όταν η ενέργεια 

του αντινετρίνο είναι μηδέν και αντίστροφα. Έτσι, 

𝑸𝜷− = 𝜯𝒆 + 𝑬�̅� 2.10 

 

Ένα παράδειγμα διάσπασης β- είναι αυτό του 131Ι ενός ισοτόπου του ιωδίου με χρόνο ημιζωής 

8,0233 ημέρες. Η διάσπαση του 131Ι είναι μια 100% β- διάσπαση που καταλήγει στον διεγερμένο 

πυρήνα του 131Χe και μέχρι τώρα, δεν έχει παρατηρηθεί απευθείας μετάβαση από το 131Ι στο 

σταθερό πυρήνα του 131Χe . Το 131Ι εκπέμπει διάφορα β- σωματίδια με διαφορετικές ενέργειες και 

πιθανότητες. Συγκεκριμένα υπάρχουν 6 πιθανές β- διασπάσεις με διαφορετικές πιθανότητες να 

συμβούν και διαφορετικές ενέργειες τελικού σημείου [9].  

 

Ενέργεια (keV) Πιθανότητα (%) 
247,9 2,130 

303.9 0,643 

333,8 7,20 

606,3 89,4 

629,7 0,060 

806,9 0,386 

 

 

Ο Πίνακας 2-1 παρουσιάζει αναλυτικά όλες τις πιθανές διασπάσεις. Η μεγαλύτερη πιθανότητα 

εκπομπής (89.4%) αντιστοιχεί στην ενέργεια 606,3 keV και η μικρότερη πιθανότητα εκπομπής 

(0,386%) αντιστοιχεί στην μέγιστη ενέργεια για 806,9 keV. Η β- διάσπαση με πιθανότητα 0.386% 

καταλήγει στο μετασταθή πυρήνα του 131Χe με χρόνο ημιζωής 11.952 ημέρες και από εκεί μέσω 

ηλεκτρονίων εσωτερικής μετατροπής ενέργειας 163,930 keV φθάνει στο σταθερό πυρήνα 131Χe . 

Πίνακας 2-1 Οι 6 πιθανές β- διασπάσεις του 131Ι [9]. 
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Το υπόλοιπο περίπου 95% καταλήγει στον σταθερό πυρήνα του 131Χe μέσω του διεγερμένου 

πυρήνα του  131Χe. Η διάσπαση με την μεγαλύτερη πιθανότητα και με ενέργεια 606.3 keV 

ακολουθείται από 2 διαφορετικές ακτίνες γάμμα με ενέργειες 364,490 keV και 284,305 keV. Στο 

Διάγραμμα 2-5  παρατηρούμε τις περιπτώσεις που σχολιάστηκαν του 131Ι πιο πάνω και στο 

Διάγραμμα 2-6 το ολοκληρωμένο διάγραμμα διάσπασης [9]. 

 

 

 

Διάγραμμα 2-5 Το διάγραμμα διάσπασης του 131Ι όπου αναπαριστούνται οι διασπάσεις με 

πιθανότητες 0,39% και 86,6% [9]. 
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Διάγραμμα 2-6 Το διάγραμμα διάσπασης του 131Ι [9]. 
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2.8.2 β+ διάσπαση 

Κατά την β+ διάσπαση ένας πυρήνας Χ μετατρέπει ένα πρωτόνιο σε νετρόνιο εκπέμποντας ένα 

ποζιτρόνιο και ένα νετρίνο με το μαζικό αριθμό να παραμένει σταθερός και ο ατομικός αριθμός Ζ 

του θυγατρικού πυρήνα Υ μειώνεται κατά ένα [2], έτσι 

𝜲𝜨  →𝜡
𝜜 𝜰𝜨+𝟏 + 𝒆+ + 𝝂𝜡−𝟏

𝜜  2.11 

 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με την β- διάσπαση , προκύπτει ο παράγοντας Q να είναι 

𝑸𝜷+ = [𝒎(𝑿𝑨) − 𝒎(𝜰𝑨) − 𝟐𝒎𝒆]𝒄𝟐 2.12 

 

Στην β+ διάσπαση παρατηρείται επίσης η συνεχής κατανομή ενέργειας. Τα ραδιονουκλίδια που 

υφίστανται β+ διάσπαση ονομάζονται πομποί ποζιτρονίων (positron emitters) και 

χρησιμοποιούνται στην Ιατρική για σκοπούς απεικόνισης μέσω της ειδικής τεχνικής απεικόνισης 

PET (Positron Emission Tomography) . Το πιο συνηθισμένο ραδιοφάρμακο που χρησιμοποιείται 

στο ΡΕΤ είναι η φθοροδεοξυγλυκόζη (FDG) με 18F που υφίσταται β+ διάσπαση με πιθανότητα 

96,86% και αρπαγή ηλεκτρονίου με πιθανότητα 3.14% [4] ως εξής: 

𝑭𝟗
𝟏𝟖 → 𝑶𝟖

𝟏𝟖 + 𝒆+ + 𝝂 2.13 

 

Στο Διάγραμμα 2-7 φαίνεται το διάγραμμα διάσπασης του 18F που καταλήγει στο σταθερό πυρήνα 
18 Ο. 

 
Διάγραμμα 2-7 Η διάσπαση του 18F σε 18 Ο [4]. 
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2.8.3 Αρπαγή ηλεκτρονίου 

Κατά την αρπαγή ηλεκτρονίου, ένα ηλεκτρόνιο από κάποια εσωτερική στοιβάδα του ατόμου 

συλλαμβάνεται από τον πυρήνα με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια κενή θέση στην εν λόγω 

στοιβάδα [2]. Έτσι προκύπτει: 

𝜲𝜨 + 𝒆− → 𝜰𝑵+𝟏 + 𝝂𝒁−𝟏
𝑨

𝜡
𝜜  2.13 

Παρατηρούμε ότι αμέσως μετά την αρπαγή του ηλεκτρονίου ο θυγατρικός πυρήνας Υ βρίσκεται 

σε μια ατομική διεγερμένη κατάσταση. Ο θυγατρικός πυρήνας δεν είναι σταθερός λόγω της κενής 

ενεργειακής θέσης που άφησε το ηλεκτρόνιο.  Δηλαδή, αν η σύλληψη του ηλεκτρονίου γίνει από 

μια εσωτερική στοιβάδα για παράδειγμα την Κ στοιβάδα, τότε μια κενή θέση θα εμφανιστεί στην 

στοιβάδα αυτή. Την κενή θέση θα καλύψει τότε ένα ηλεκτρόνιο από υψηλότερη στοιβάδα 

κάνοντας μια κατακόρυφη μετάβαση και εκπέμποντας έτσι μια χαρακτηριστική ακτίνα Χ. Στην 

περίπτωση αυτή μπορεί να εκπέμψει μια ακτίνα Χ ή και πολλές, αλλά η συνολική τους ενέργεια 

αντιστοιχεί στην ενέργεια σύνδεσης του ηλεκτρονίου. 

𝑬𝑿 = 𝑩𝒏𝒊
− 𝑩𝒏𝒇

 2.14 

όπου ΕΧ η ενέργεια της χαρακτηριστικής ακτίνας Χ που ισούται με την διαφορά της ενέργειας 

σύνδεσης Bni
 της στοιβάδας από την οποία συλλήφθηκε το ηλεκτρόνιο με την ενέργεια σύνδεσης 

Bnf
 της στοιβάδας από την οποία ένα ηλεκτρόνιο μετέβηκε για να συμπληρώσει την κενή θέση. 

Έτσι ο παράγοντας Q υπολογίζεται ως εξής: 

𝑸𝑬𝑪 = [𝒎(𝑿𝑨) − 𝒎(𝒀𝑨)]𝒄𝟐 −  𝑩𝒏𝒊
 2.15 

 

Ένα παράδειγμα αρπαγής ηλεκτρονίου είναι η διάσπαση του 125Ι σε μια διεγερμένη κατάσταση 

του 125Te , το οποίο στη συνέχεια μεταπίπτει στη σταθερή κατάσταση του 125Te εκπέμποντας μια 

ακτίνα γάμμα [4]. Η αντίδραση έχει ως εξής: 

𝜤𝟓𝟑
𝟏𝟐𝟓 → 𝜯𝒆 ∗𝟓𝟐

𝟏𝟐𝟓 + 𝝂 2.16 

 

Η ακτίνα Χ που εκπέμπεται είναι χαρακτηριστική για το στοιχείο με Ζ-1 πρωτόνια. Έτσι, ο Mosley 

το 1913 βρήκε την εμπειρική σχέση που συνδέει την ενέργεια της χαρακτηριστικής ακτίνας Χ με 

τον ατομικό αριθμό Ζ του ατόμου που εκπέμπεται [6].  

𝜠𝜲 = 𝑹∞

𝟏

(𝒏𝒇
𝟐 − 𝒏𝒊

𝟐)
(𝒁 − 𝟏)𝟐 

2.17 

 

Όπου 𝑹∞ η σταθερά Rydberg, 𝒏𝒇 η τελική στοιβάδα και 𝒏𝒊 η αρχική. Αυτό βοήθησε μετέπειτα 

στις ταυτοποιήσεις υλικών. 
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Παρ’ όλα αυτά, αντί η κενή θέση του ηλεκτρονίου να συμπληρωθεί από κάποιο ηλεκτρόνιο 

εξωτερικής στοιβάδας, μπορεί να συμβεί ένα άλλο φαινόμενο, το φαινόμενο Αuger ηλεκτρονίων. 

Δηλαδή, η ενέργεια διέγερσης του ατόμου μπορεί να μεταφερθεί άμεσα σε ένα εξωτερικό 

τροχιακό ηλεκτρόνιο και να εγκαταλείψει έτσι το άτομο. Αυτό το ηλεκτρόνιο ονομάζεται Auger 

ηλεκτρόνιο και έχει ενέργεια ίση με την διαφορά μεταξύ της ενέργειας διέγερσης του ατόμου και 

της ενέργειας σύνδεσης της στοιβάδας από την οποία έφυγε το ηλεκτρόνιο. Το φαινόμενο Αuger 

παρατηρείται περισσότερο σε άτομα με χαμηλό μαζικό αριθμό Ζ όπου η ενέργεια σύνδεσης των 

στοιβάδων είναι μικρή [8]. 

 

2.9 γ διάσπαση  

Η α διάσπαση καθώς και οι τρεις μηχανισμοί της β διάσπασης (β-, β+ και αρπαγή ηλεκτρονίου) 

παράγουν συνήθως ένα θυγατρικό πυρήνα σε μια διεγερμένη κατάσταση. Ο θυγατρικός πυρήνας 

τότε μεταπίπτει στην σταθερή του κατάσταση άμεσα ή με μια χρονική καθυστέρηση (κατά την 

δημιουργία ενός μετασταθούς πυρήνα) μέσω δύο μηχανισμών αποδιέγερσης, την εκπομπή γάμμα 

ακτινοβολίας ή ηλεκτρονίων εσωτερικής μετατροπής. 

2.9.1 Ακτίνες γάμμα 

Οι ακτίνες γάμμα εκπέμπονται από ένα διεγερμένο πυρήνα κατά την μετάβαση του σε χαμηλότερη 

ενεργειακή πυρηνική στάθμη [2].  

𝜲∗
𝜡
𝜜 → 𝜲𝜡

𝜜 + 𝜸 2.18 

 

Συνήθως, μια βήτα διάσπαση οδηγεί στην δημιουργία διεγερμένων θυγατρικών πυρήνων με πάρα 

πολύ μικρό χρόνο ημιζωής,  της τάξης των πίκο δευτερολέπτων  σε σχέση με τον χρόνο ημιζωής 

των μητρικών πυρήνων που μπορεί να υπερβαίνει κάποιες εκατοντάδες μέρες. Η ενέργεια της 

γάμμα ακτινοβολίας είναι ίση με την διαφορά στην ενέργεια της αρχικής κατάστασης από την 

τελική, δηλαδή ΔΕ=Ei-Ef  [2]. Αν όμως, εφαρμόσουμε την αρχή διατήρησης ενέργειας και ορμής 

βρίσκουμε ότι η ενέργεια της ακτίνας γάμμα διαφέρει λίγο από ΔΕ και η εξίσωση έχει μορφή  

𝜠𝜸 ≅ 𝜟𝜠 −
𝜟𝜠𝟐

𝟐𝜧𝒄𝟐
 

2.19 

 

Αυτή η διόρθωση όμως είναι αμελητέα καθώς είναι της τάξης των 10-5 MeV, που είναι μικρότερη 

ακόμα και από την αβεβαιότητα που μπορεί να μετρηθεί πειραματικά. Θεωρούμε έτσι την 

ενέργεια της ακτίνας γάμμα ως 𝛦𝛾 = 𝛥𝛦. 
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Ένα παράδειγμα γάμμα ακτινοβολίας είναι του 60Co με χρόνο ημιζωής 5.26 χρόνια που με β- 

διάσπαση μεταπίπτει στην κατάσταση 60Νi* [3]. Το 60Νi* εκπέμπει δύο ακτίνες γάμμα με 

ενέργειες με 1.17 MeV και 1.33 MeV όπως φαίνεται στο πιο κάτω Διάγραμμα 2--8. 

 
Διάγραμμα 2-8 Το διάγραμμα διάσπασης του 60Co [8]. 

 

2.9.2 Ηλεκτρόνια εσωτερικής μετατροπής 

Η αποδιέγερση ενός διεγερμένου πυρήνα είναι δυνατόν να γίνει και με την εκπομπή ενός ατομικού 

ηλεκτρονίου, του ηλεκτρονίου εσωτερικής μετατροπής. 

𝜲∗ → 𝜲+ + 𝒆− → 𝑿𝒁
𝑨

𝜡
𝜜

𝜡
𝜜  2.20 

 

Το φαινόμενο των ηλεκτρονίων εσωτερικής μετατροπής λειτουργεί ανταγωνιστικά με την 

εκπομπή γάμμα ακτινοβολίας. Κατά το φαινόμενο της εσωτερικής μετατροπής ηλεκτρονίου, μια 

πυρηνική διεγερμένη στάθμη που μπορεί να προέκυψε από β διάσπαση, μεταφέρει την πυρηνική 

ενέργεια διέγερσης Εex σε ένα από τα τροχιακά ηλεκτρόνια του ατόμου. Σε σύγκριση με την βήτα 

διάσπαση, το ηλεκτρόνιο δεν δημιουργείται κατά την διάσπαση, αλλά υπάρχει από πριν, είναι ένα 

τροχιακό ηλεκτρόνιου του ατόμου. Έτσι αυτό το ηλεκτρόνιου αποκτά ενέργεια ίση με  

𝜠 𝒆− = 𝑬𝒆𝒙 - 𝑬𝒃 2.21 

 

όπου Εb η ενέργεια σύνδεσης της στοιβάδας του ηλεκτρονίου. Το ενεργειακό φάσμα των 

ηλεκτρονίων εσωτερικής μετατροπής παρουσιάζει ένα αριθμό διακριτές ενέργειες (Διάγραμμα 2-

9), που δεν είναι όμως συνεχής όπως συμβαίνει στο ενεργειακό φάσμα των ηλεκτρονίων της β 

διάσπασης. Κάποιες ραδιενεργές πηγές μπορεί να παρουσιάσουν και β διάσπαση καθώς και 

ηλεκτρόνια εσωτερικής μετατροπής όπου διακρίνονται εύκολα οι ενέργειες των ηλεκτρονίων 

εσωτερικής μετατροπής. Το φαινόμενο ηλεκτρονίων εσωτερικής μετατροπής είναι το ανάλογο του 
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φαινομένου Auger, όταν όμως η ενέργεια διέγερσης προέρχεται από τον πυρήνα αντί από το άτομο 

[4]. 

 
Διάγραμμα 2-9 Ένα τυπικό ενεργειακό φάσμα ηλεκτρονίων που εκπέμπετε από ένα 

ραδιενεργό πυρήνα. Παρουσιάζονται οι διακριτές ενέργειες των ηλεκτρονίων εσωτερικής 

μετατροπής πάνω στο συνεχές φάσμα της β διάσπασης [2]. 

 

Ένα παράδειγμα αποδιέγερσης μέσω ηλεκτρονίων εσωτερικής μετατροπής είναι του 99mTc. Το 
99mTc χρησιμοποιείται στην Ιατρική για σκοπούς διάγνωσης με μεθόδους απεικόνισης όπως 3-D 

SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography). Ο μητρικός πυρήνας είναι το 99Μο που 

διασπάται στο μετασταθή πυρήνα του 99Tc, με χρόνο ημιζωής 6.0067 ώρες. Το m δίπλα στο μαζικό 

αριθμό δηλώνει ότι το 99Tc είναι μετασταθής πυρήνας, δηλαδή ο πυρήνας του 99Tc παραμένει σε 

μια διεγερμένη κατάσταση για πολύ περισσότερο χρόνο από ότι συνήθως, δηλαδή της τάξης του 

10-16 δευτερόλεπτα. Το 99mTc διασπάται κατά περίπου 88% μέσω εκπομπής γάμμα ακτινοβολίας 

και κατά 12% μέσω ηλεκτρονίων εσωτερικής μετατροπής. Από την γάμμα ακτινοβολία το 98,6% 

έχει ενέργεια 140.511 keV και το 1.4% 142.6 keV. Το 12% που διασπάται μέσω ηλεκτρονίων 

εσωτερικής μετατροπής, μπορεί να προέρχεται από ηλεκτρόνιο της Κ στοιβάδας με πιθανότητα 

9.2%, της L με πιθανότητα 1.2% ή από την M με 0.4%. Η ενέργεια του ηλεκτρονίου που 

εκπέμπεται είναι ίση με 140.511 keV μείον την ενέργεια σύνδεσης της εν λόγω στοιβάδας του 

ηλεκτρονίου [4]. 

 

2.10 Ο νόμος των ραδιενεργών διασπάσεων 

Ο αριθμός των πυρήνων που διασπώνται σε χρονικό διάστημα dt δίνεται από την μείωση του 

αριθμού των αρχικών πυρήνων dN. Ο αριθμός είναι ανάλογος του αριθμού των αρχικών πυρήνων 

Ν και του χρόνου dt: 

−
𝒅𝑵

𝒅𝒕
= 𝝀𝜨 

2.22 
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Το λ ονομάζεται σταθερά διάσπασης και το μείον πρόσημο μπροστά στο 
𝒅𝑵

𝒅𝒕
 δείχνει ότι αντιστοιχεί 

στην μείωση των αρχικών ραδιενεργών πυρήνων [3]. Με ολοκλήρωση της πιο πάνω σχέσης 

προκύπτει 

𝜨(𝒕) = 𝜨𝟎 𝒆−𝝀𝒕 2.23 

 

Όπου 𝜨𝟎 ο αριθμός των αρχικών ραδιενεργών πυρήνων σε χρόνο t=0. 
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3 Αλληλεπιδράσεις ιονίζουσας ακτινοβολίας με την ύλη 

 

3.1 Αλληλεπίδραση βαρέων σωματιδίων με την ύλη 

Τα βαριά φορτισμένα σωματίδια όπως τα σωματίδια άλφα, τα πρωτόνια, οι πυρήνες δευτερίου και 

τα μεσόνια αλληλεπιδρούν με την ύλη κυρίως μέσω ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων. 

Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις μπορεί να παρατηρηθούν μεταξύ του φορτίο των σωματιδίων 

και των τροχιακών ηλεκτρονίων των ατόμων του μέσου. Παρ’ όλα αυτά, αλληλεπιδράσεις είναι 

πιθανόν να υπάρξουν και μεταξύ του  σωματιδίου και του πυρήνα του μέσου [8].  

Οι αλληλεπιδράσεις ενός φορτισμένου σωματιδίου με τα ατομικά ηλεκτρόνια του μέσου, δηλαδή 

ανελαστικές κρούσεις, προκαλούν ιονισμό ή διέγερση των ατόμων του μέσου. Ιονισμός είναι το 

φαινόμενο όπου ένα τροχιακό ηλεκτρόνιο εγκαταλείπει το άτομο δημιουργώντας έτσι ένα ιόν. Το 

ηλεκτρόνιο είναι πιθανόν μετέπειτα να δημιουργήσει δευτερεύον ιονισμούς [8]. Την κενή θέση 

που αφήνει το εκδιωγμένο ηλεκτρόνιο τείνουν να συμπληρώσουν ηλεκτρόνια από υψηλότερες 

στάθμες δημιουργώντας έτσι χαρακτηριστικές ακτίνες Χ ή Auger ηλεκτρόνια [4]. Η διέγερση από 

την άλλη, είναι το φαινόμενο όπου ένα τροχιακό ηλεκτρόνιο μεταβαίνει σε μια ψηλότερη 

στοιβάδα, δημιουργώντας έτσι ένα διεγερμένο άτομο [8].  

Η μέγιστη ενέργεια που μπορεί να μεταφερθεί από ένα φορτισμένο σωματίδιο μάζας m και 

κινητικής ενέργειας Ε, σε ένα ηλεκτρόνιο μάζας m0 σε μία μόνο σύγκρουση είναι περίπου το 
1

500
 

της ενέργειας του σωματιδίου ανά νουκλεόνιο [8]. Αυτό αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό της 

ολικής ενέργειας του σωματιδίου και έτσι το σωματίδιο αλληλεπιδρά με πάρα πολλά ηλεκτρόνια 

ούτως ώστε να χάσει όλη του την ενέργεια και να σταματήσει τελείως. 

Όταν φορτισμένο σωματίδιο αλληλεπιδρά με τον πυρήνα ενός ατόμου του μέσου του απορροφητή 

προκαλείται σκέδαση. Η πλειοψηφία των σκεδάσεων είναι ελαστικές σκεδάσεις με αποτέλεσμα 

να μην χάνεται ενέργεια. Υπάρχουν και μη ελαστικές σκεδάσεις όπου το φορτισμένο σωματίδιο 

χάνει μέρος της κινητικής του ενέργειας μέσω της παραγωγής ακτινών Χ, γνωστή ως ακτινοβολία 

Bremsstrahlung (ακτινοβολία πέδησης). Οι ελαστικές και ανελαστικές σκεδάσεις είναι σπάνιο 

φαινόμενο για βαριά φορτισμένα σωματίδια και είναι πιο συχνό σε ελαφριά σωματίδια [10]. 

Η τροχιά των σωματιδίων α που διαγράφουν σε ένα μέσο είναι ευθείες γραμμές. Τα σωματίδια α 

δεν αποκλίνουν σε μεγάλο βαθμό, γι αυτό και έχουν ένα χαρακτηριστικό μήκος διείσδυσης (range) 

σε ένα δεδομένο απορροφητή, δηλαδή η απόσταση πέραν από την οποία τα σωματίδια δεν 

διαπερνούν την ύλη [8]. 

Η γραμμική απώλεια ενέργειας S ενός φορτισμένου σωματιδίου σε ένα απορροφητή περιγράφει 

την βαθμιαία απώλεια ενέργειας του φορτισμένου σωματιδίου καθώς διαπερνά το μέσο.  
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𝑺 = −
𝒅𝑬

𝒅𝒙
 

 

3.1 

Ο όρος  −
𝒅𝑬

𝒅𝒙
  παρουσιάζει τον ρυθμό απώλειας ενέργειας. Η εξίσωση του Bethe δίδει 

−
𝒅𝑬

𝒅𝒙
=

𝟒𝝅𝒆𝟒𝒛𝟐 𝜨𝜝

𝒎𝟎𝒖𝟐
 

 

3.2 

Όπου 

𝜝 = 𝜡 [𝒍𝒏
𝟐𝒎𝟎𝒖𝟐

𝑰
− 𝒍𝒏 (𝟏 −

𝒖𝟐

𝒄𝟐
) −

𝒖𝟐

𝒄𝟐
] 

 

 

Στην πιο πάνω έκφραση, z είναι το φορτίο του σωματιδίου, e το ηλεκτρικό φορτίο ηλεκτρονίου, 

m0 η μάζα ηρεμίας του ηλεκτρονίου, u η ταχύτητα του σωματιδίου, Ζ ο ατομικός αριθμός του 

μέσου του απορροφητή και Ν ο αριθμός κέντρων σκέδασης/cm3. Η παράμετρος Ι είναι η μέση 

τιμή δυναμικού ιονισμού του υλικού μέσου, και αποτελεί πειραματική παράμετρο για κάθε υλικό 

[10]. 

Για μη σχετικιστικά φορτισμένα σωματίδια, όπου u << c, μόνο ο πρώτος όρος στην εξίσωση Β 

επιζεί. Έτσι, η γραμμική απώλεια ενέργειας συμπεριφέρεται ανάλογα του 
1

𝑢2 . Δηλαδή, για μικρές 

ταχύτητες, το σωματίδιο περνά περισσότερη ώρα στο μέσο, έτσι η μεταφορά ενέργειας είναι 

μεγαλύτερη. Για διαφορετικά σωματίδια με ίδια ταχύτητα, ο καθοριστικός παράγοντας είναι το 

z2. Γι αυτό, σωματίδια με μεγάλο φορτίο θα έχουν και μεγάλη απώλεια ενέργειας στο μέσο. Τα 

σωματίδια α για παράδειγμα, θα χάνουν ενέργεια με  μεγαλύτερο ρυθμό, από ότι τα πρωτόνια, 

αλλά με μικρότερο ρυθμό από ότι σωματίδια με φορτίο μεγαλύτερο από αυτά. Όσο αφορά τα 

διάφορα υλικά, απορροφητές με μεγάλο ατομικό αριθμό Z και πυκνότητα ατόμων θα έχουν 

μεγαλύτερο ρυθμό απώλειας ενέργειας. 

Το διάγραμμα απώλειας ενέργειας κατά μήκος της διαδρομής ενός φορτισμένου σωματιδίου είναι 

γνωστό ως καμπύλη Bragg. Τα σωματίδια α διανύουν μια πολύ μικρή απόσταση στον ανθρώπινο 

ιστό, περίπου 20-25 μm. Η απόσταση που διανύουν σε ένα απορροφητή είναι γνωστή ως “μέση 

ακτίνα δράσης” του σωματιδίου [10]. Η μέση ακτίνα δράσης Rm του σωματιδίου α μπορεί να 

ορισθεί ως το πάχος του απορροφητή που μειώνει των αριθμών των εξερχόμενων σωματιδίων α 

ακριβώς στο μισό της τιμής που θα ανιχνευόταν χωρίς τον απορροφητή. 

Η μέση ακτίνας δράσης του σωματιδίου υπολογίζεται θεωρητικά από την σχέση 

𝑹 = ∫
𝒅𝑬′

𝒅𝑬′
𝒅𝒙⁄

𝟎

𝑬𝟎

 
3.3 
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Όπου Ε0 είναι η αρχική ενέργεια του σωματιδίου πριν την είσοδο του στο υλικό και θεωρώντας 

ότι ο μόνος μηχανισμός απώλειας ενέργειας είναι ο ιονισμός. Η μέση ακτίνα δράσης είναι 

στατιστική ποσότητα πάνω σε ένα μεγάλο αριθμό προσκρούσεων και οι διακυμάνσεις γύρω από 

αυτή την μέση τιμή αποτελούν το φαινόμενο straggling [10]. 

 

3.2 Αλληλεπίδραση ηλεκτρονίων με την ύλη 

Τα ηλεκτρόνια και τα ποζιτρόνια καθώς διέρχονται μέσα από την ύλη βιώνουν αλληλεπιδράσεις 

όμοιες με αυτές των βαρέων σωματιδίων, με κάποιες όμως σημαντικές διαφορές που οφείλονται 

κυρίως στην μικρή μάζα του ηλεκτρονίου [8]. Η πρώτη διαφορά είναι ότι τα διερχόμενα 

ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν με άλλα ηλεκτρόνια των ατόμων ίδιας μάζας (μη ελαστική σκέδαση 

με ατομικά ηλεκτρόνια), με αποτέλεσμα να υποστούν σημαντικές απώλειες ενέργειες και να 

αλλάζουν έτσι την διεύθυνση της κίνησης τους. Γι’ αυτό τα ηλεκτρόνια έχουν μια άτακτη τροχιά 

καθώς διέρχονται διαμέσου της ύλης. Η δεύτερη σημαντική διαφορά είναι ότι τα ηλεκτρόνια λόγω 

της μικρής τους μάζας δέχονται μεγάλη επιτάχυνση από το ηλεκτρικό πεδίο του πυρήνα 

(ανελαστική σκέδαση με τον πυρήνα). Σύμφωνα με την κλασική ηλεκτροδυναμική κάθε 

επιταχυνόμενο σωματίδιο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, δηλαδή, ακτινοβολεί. Η 

ακτινοβολία αυτή είναι γνωστή ως ακτινοβολία πέδησης ή Bremsstrahlung. Έτσι η συνολική 

απώλεια ενέργειας λόγω αλληλεπίδρασης ηλεκτρονίων και ποζιτρονίων με την ύλη είναι το 

άθροισμα της απώλειας ενέργειας λόγω ανελαστικών συγκρούσεων με τα ατομικά ηλεκτρόνια 

των ατόμων, δηλαδή, λόγω ιονισμού και διέγερσης και λόγω εκπομπής ακτινοβολίας [8]. 

Η εξαγωγή της σχέσης για την απώλεια ενέργειας λόγω ιονισμού και διέγερσης προέρχεται από 

την εξίσωση του Bethe (2.2) μαζί με διορθώσεις κβαντομηχανικής και σχετικότητας. 

− (
𝐝𝚬

𝐝𝐱
)

𝐢𝐨𝐧
=

𝟐𝛑𝐞𝟒𝚴𝚭

𝐦𝟎𝐮𝟐
(𝐥𝐧

𝐦𝟎𝐮𝟐𝐄

𝟐𝐈𝟐(𝟏 − 𝛃𝟐)
− (𝐥𝐧 𝟐) (𝟐√𝟏 − 𝛃𝟐 − 𝟏 + 𝛃𝟐)

+ (𝟏 − 𝛃𝟐) +
𝟏

𝟖
(𝟏 − √𝟏 − 𝛃𝟐)

𝟐

) 

3.4 

Η αλληλεπίδραση του εισερχόμενου ηλεκτρονίου ή ποζιτρονίου με τα απομακρυσμένα 

ηλεκτρόνια, επηρεάζεται από τα ηλεκτρόνια των ενδιάμεσων ατόμων. Τα ενδιάμεσα άτομα, 

πολώνονται από το ηλεκτρικό πεδίο του εισερχόμενου ηλεκτρονίου και  δημιουργούν μια 

θωράκιση στα ηλεκτρόνια που είναι πιο απομακρυσμένα, δηλαδή βρίσκονται σε πιο μακρινές 

τροχιές από το εισερχόμενο ηλεκτρόνιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα απομακρυσμένα 

ηλεκτρόνια να μην αισθάνονται όλη την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου του εισερχόμενου 

ηλεκτρονίου. Επίσης, η απώλεια ενέργειας είναι ανάλογη του ατομικού αριθμού Ζ, δηλαδή για 

υλικά με μεγάλο ατομικό Ζ και μεγαλύτερη μέση τιμή δυναμικού ιονισμού, έχουν μικρότερη 

απώλεια ενέργειας [8]. 
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Η ακτινοβολία πέδησης προέρχεται όταν ένα ηλεκτρόνιο ή ποζιτρόνιο διέρχεται κοντά από τον 

πυρήνα του ατόμου (ανελαστική σκέδαση με τον πυρήνα) και υφίσταται την επίδραση Coulomb 

με αποτέλεσμα να αλλάζει την διεύθυνση της κίνησης του. Επειδή όμως ο πυρήνας έχει πολύ 

μεγαλύτερη μάζα από το ηλεκτρόνιο, δέχεται μια διαταραχή και το ηλεκτρόνιο την επίδραση μιας 

δύναμης ανάλογης του 
𝑧𝑍𝑒𝑒

𝑟2
.  Αφού η μάζα του πυρήνα είναι πολύ πιο μεγάλη από αυτή του 

ηλεκτρονίου, ο πυρήνας δεν επιταχύνεται σημαντικά, αλλά το ηλεκτρόνιο αποκτά μια επιτάχυνση 

ανάλογη του (
𝑧𝑍𝑒2

𝑟2𝑀
)

2

 έτσι, το επιταχυνόμενο σωματίδιο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, 

δηλαδή, ακτινοβολεί [4]. Είναι προφανές ότι για υλικά με μεγάλο ατομικό αριθμό Ζ, η απώλεια 

ενέργειας λόγω εκπομπής ακτινοβολίας είναι σημαντική και είναι ανάλογη του Ζ2. Επίσης, από 

την σχέση αυτή παρατηρούμε γιατί το ποσό την απώλειας ενέργειας μέσω εκπομπής ακτινοβολίας 

είναι πιο σημαντικό στα ελαφρά σωματίδια όπως τα ηλεκτρόνια, από ότι τα βαρέα σωματίδια όπως 

τα σωματίδια α, αφού η επιτάχυνση που δέχεται ένα σωματίδιο είναι αντιστρόφως ανάλογη του 

τετραγώνου της μάζας του. Συγκριτικά, τα ηλεκτρόνια εκπέμπουν ακτινοβολία 106 φορές 

περισσότερες από ότι τα βαριά σωματίδια. Έτσι η απώλεια ενέργειας λόγω ακτινοβολίας είναι 

αμελητέα στα βαριά σωματίδια [8]. Η απώλεια ενέργειας λόγω της εκπομπής ακτινοβολίας 

υπολογίζεται από την σχέση 

− (
𝐝𝚬

𝐝𝐱
)

𝐫𝐚𝐝
=

𝐍𝐄𝐙(𝐙 + 𝟏)𝐞𝟒

𝟏𝟑𝟕𝐦𝟎
𝟐𝐜𝟒

(𝟒 𝐥𝐧
𝟐𝐄

𝐦𝟎𝐜𝟐
−

𝟒

𝟑
) 

3.5 

 

Η απώλεια ενέργειας λόγω εκπομπής ακτινοβολίας είναι ανάλογη του Ζ2 και της ενέργειας  Ε του 

σωματιδίου. Έτσι η ολική απώλεια ενέργειας των ηλεκτρονίων και των ποζιτρονίων είναι το 

άθροισμα της απώλειας ενέργειας λόγω ιονισμού ή διέγερσης και λόγω ακτινοβολίας πέδησης 

έτσι 

𝑺𝒕𝒐𝒕 = 𝑺𝒊𝒐𝒏 + 𝑺𝒓𝒂𝒅 3.6 

 

Κατά προσέγγιση, ο λόγος της απώλειας ενέργειας λόγω ακτινοβολίας πέδησης ως προς την 

απώλεια ενέργειας ενέργειας λόγω ιονισμού και διέγερσης είναι περίπου  
𝑆𝑟𝑎𝑑

𝑆𝑖𝑜𝑛
≅

𝛦𝛧

700
  όπου η 

ενέργεια είναι σε MeV. Για τις περιπτώσεις που μας ενδιαφέρουν, δηλαδή τα ηλεκτρόνια και 

ποζιτρόνια της β διάσπασης και τα ηλεκτρόνια που προκύπτουν από την γάμμα αλληλεπίδραση 

με την ύλη, η ενέργεια τους είναι μερικά MeV. Έτσι η απώλεια ενέργειας λόγω ακτινοβολίας 

πέδησης αποτελεί ένα μικρό ποσοστό της απώλειας ενέργειας λόγω ιονισμού και είναι σημαντική 

μόνο για υλικά με μεγάλο ατομικό αριθμό [4].  
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3.3 Αλληλεπίδραση γάμμα ακτινοβολίας με την ύλη 

3.3.1 Ο συντελεστής απορρόφησης μ και Half-Value Layer 

Η πιο σημαντική παράμετρος στην αλληλεπίδραση γάμμα ακτινοβολίας με την ύλη, είναι ο 

συντελεστής απορρόφησης μ. Ο συντελεστής απορρόφησης εξαρτάται από την ενέργεια hν του 

φωτονίου και τον ατομικό αριθμό Ζ του υλικού και εκφράζει την πιθανότητα ανά μονάδα μήκους 

που το φωτόνιο θα έχει αλληλεπιδράσει με τον απορροφητή. Έτσι ο συντελεστής απορρόφησης 

έχει μονάδες αντιστρόφως ανάλογες του πάχους, όπως  
1

𝑐𝑚
 [4]. 

Για κάθε ένα από τους τρείς τρόπους αλληλεπίδρασης που θα περιγραφούν πιο κάτω, υπάρχει ένας 

ξεχωριστός συντελεστής απορρόφησης. Συγκεκριμένα, υπάρχει ο συντελεστής απορρόφησης τ για 

το Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο, ο συντελεστής απορρόφησης σ για την σκέδαση Compton και ο 

συντελεστής απορρόφησης κ για την παραγωγή ζεύγους. Το άθροισμα των επιμέρους συντελεστών 

απορρόφησης, μας δίνει τον ολικό συντελεστή απορρόφησης μ, δηλαδή 

𝝁 = 𝝉 + 𝝈 + 𝜿 3.7 

Οι επί μέρους συντελεστές απορρόφησης καθώς και ο συνολικός συντελεστής απορρόφησης μ 

ενός υλικού, εξαρτώνται ισχυρά από την ενέργεια των προσπιπτόντων φωτονίων και το υλικό του 

απορροφητή. Για δεδομένη ενέργεια φωτονίων και υλικό, οι συντελεστές αυτοί έχουν κάποια 

συγκεκριμένη τιμή.  

Η χρήση του γραμμικού συντελεστή απορρόφησης όμως είναι περιορισμένη γιατί εξαρτάται από 

την πυκνότητα του απορροφητικού μέσου. Έτσι, ο συντελεστής απορρόφησης μάζας μ/ρ είναι πιο 

χρήσιμος και όπου ρ είναι η πυκνότητα του μέσου. Αυτή η μορφή είναι πιο χρήσιμη λόγω του ότι 

ο συντελεστής απορρόφησης μάζας δεν αλλάζει σε σχέση με την φυσική κατάσταση του 

απορροφητή [8]. 

Ο συντελεστής απορρόφησης μ προσδιορίζεται πειραματικά με την εκπομπή μιας δέσμης 

φωτονίων ενέργειας hν σε ένα ανιχνευτή ακτινοβολίας γάμμα και τοποθετώντας ενδιάμεσα τους  

ένα υλικό γνωστού πάχους. Ο απορροφητής μειώνει την ένταση της δέσμης Ι(x) που φθάνει στον 

ανιχνευτή σε σχέση με την ένταση που είχε η δέσμη χωρίς το απορροφητικό υλικό ενδιάμεσα I(x) 

όταν x=0. Έτσι προκύπτει η εξής σχέση 

 

𝜤(𝒙) = 𝜤(𝟎)𝒆−𝝁𝒙 3.8 

Από την πιο πάνω σχέση μπορεί να βρεθεί το HVL (Half-Value Layer) το οποίο αντιστοιχεί στο 

πάχος του απορροφητή που μειώνει την ένταση της αρχικής δέσμης φωτονίων Ι(0) στο μισό της. 

Δηλαδή 𝛪 (𝑥 =
1

2
) = 0.5𝐼(0), και προκύπτει ότι 

𝑯𝑽𝑳 =
𝒍𝒏 𝟐

𝝁
 

3.9 
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Διάγραμμα 3-1 Γραμμικός συντελεστής απορρόφησης συναρτήσει της ενέργειας των 

φωτονίων γάμμα για το NaI [8]. 
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Γνωρίζοντας τον συντελεστή απορρόφησης μ και την αντίστοιχη σχέση με το HVL, μπορούμε να 

υπολογίσουμε το HVL στο νερό, η οποία πληροφορία είναι αρκετά χρήσιμη αφού πάνω από το 

70% του ανθρώπινου ιστού και των οργάνων αποτελείται από αυτό. Στο πιο κάτω πίνακα φαίνεται 

το HVL από διάφορα ραδιονουκλίδια που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική [4].  

 

Ραδιονουκλίδιο Ενέργεια (keV) HVL 
125I 27.5 1.7 

99mΤc 140 4.6 
131I 364 6.3 

 

 

3.3.2 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο 

Κατά το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, ένα φωτόνιο αλληλεπιδρά με ένα δέσμιο τροχιακό 

ηλεκτρόνιο ενός ατόμου του απορροφητή. Έτσι το φωτόνιο με ενέργεια hν απορροφάται πλήρως 

και στην θέση του, εκπέμπει ένα ενεργητικό ηλεκτρόνιο, το φωτοηλεκτρόνιο. Το φαινόμενο αυτό 

δεν μπορεί να εμφανιστεί με την χρήση ελεύθερων ηλεκτρονίων, χρειάζεται το ηλεκτρόνιο να 

ανήκει σε ένα άτομο του απορροφητή [4]. Το εξερχόμενο ηλεκτρόνιο έχει ενέργεια ίση με 

𝚬𝐞− = hν-𝐄𝐛 3.10 

 
Διάγραμμα 3-2 Η ένταση της δέσμης φωτονίων σε σχέση με το πάχος του απορροφητή 

[4]. 

 

 

Πίνακας 3-1 To HVL του 125I, 99mΤc και 131I στο νερό [11]. 
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όπου Εb είναι η ενέργεια σύνδεσης της στοιβάδας που προέρχεται το εκπεμπόμενο ηλεκτρόνιο. 

Για να είναι ενεργειακά επιτρεπτό το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο πρέπει η ενέργεια του φωτονίου 

να υπερβαίνει την ενέργεια σύνδεσης της στοιβάδας του ηλεκτρονίου. 

Όπως είναι εμφανές, το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο δημιουργεί ένα ιονισμένο άτομο στον 

απορροφητή με μια κενή θέση σε μία από τις τροχιές του.  Η κενή θέση συμπληρώνεται και έτσι 

παράγονται χαρακτηριστικές ακτίνες Χ ή Auger ηλεκτρόνια όταν ηλεκτρόνια από εξωτερικές 

στοιβάδες σπεύδει να καλύψει το κενό .   

Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο είναι η κυρίαρχη μορφή αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις ακτίνες 

γάμμα σχετικά μικρής ενέργειας και στην ύλη. Επίσης, ενισχύεται για απορροφητικά υλικά με 

μεγάλο ατομικό αριθμό Ζ [8]. Έτσι ο συντελεστής απορρόφησης για το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο 

είναι  

𝝉 ≅
𝜡𝟓

(𝒉𝝂)𝟑
 

3.11 

 

και ο τ/ρ είναι  

𝝉 ≅
𝜡𝟒

(𝒉𝝂)𝟑
 

3.12 

 

 

3.3.3 Σκέδαση Compton 

Η σκέδαση Compton αφορά την σκέδαση μεταξύ μιας ακτίνας γάμμα και ενός ηλεκτρονίου του 

μέσου του απορροφητή. Το ηλεκτρόνιο δεν είναι ελεύθερο, ανήκει σε κάποια άτομο του 

απορροφητή. Παρ’ όλα αυτά, επειδή η ενέργεια του φωτονίου hν είναι πολύ μεγαλύτερη από την 

ενέργεια σύνδεσης της στοιβάδας του ηλεκτρονίου, το ηλεκτρόνιο μπορεί να θεωρηθεί ως 

ελεύθερο [8]. 

Στην σκέδαση Compton, το εισερχόμενο φωτόνιο σκεδάζεται κατά μια γωνία θ σε σχέση με την 

αρχική του κατεύθυνση. Το φωτόνιο μεταφέρει ένα ποσό της ενέργειας του σε ένα ηλεκτρόνιο 

που αρχικά φαίνεται να ηρεμεί, συχνά ονομαζόμενο ως το Compton ηλεκτρόνιο. Το ηλεκτρόνιο 

ανακρούεται σε μια γωνία φ από την διεύθυνση του εισερχόμενου φωτονίου. Στο πιο κάτω 

διάγραμμα φαίνεται σχηματικά η σκέδαση ενός φωτονίου με ένα ηλεκτρόνιο [8]. 
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Διάγραμμα 3-3 Η σκέδαση Compton ενός φωτονίου 1 ΜeV με ένα ηλεκτρόνιο [4]. 

 

 

Η έκφραση που σχετίζει την ενέργεια που μεταφέρθηκε και την γωνία σκέδασης, μπορεί να βρεθεί 

μέσω των εξισώσεων διατήρησης ενέργειας και ορμής. Η διατήρηση ενέργειας και ορμής, δίδει 

𝒉𝝂 = 𝒉𝝂′ + 𝜠𝜥 3.13 

 

Διατήρηση ορμής στον άξονα x: 𝐩𝛎 =
𝐡𝛎′

𝐜
𝐜𝐨𝐬 𝛉 +

𝐦𝐞𝐮

√𝟏−
𝐮𝟐

𝐜𝟐

𝐜𝐨𝐬 𝛗 

 

Διατήρηση ορμής στον άξονα ψ: 𝟎 =
−𝒉𝝂′

𝒄
𝒔𝒊𝒏 𝜽 +

𝒎𝒆𝒖

√𝟏−
𝒖𝟐

𝒄𝟐

𝒔𝒊𝒏 𝝋  

3.14 

όπου ΕΚ είναι η κινητική ενέργεια και u η ταχύτητα του Compton ηλεκτρονίου. Από τις εξισώσεις 

2.10 και 2.11 προκύπτει η εξής 

𝒉𝝂′ =
𝒉𝝂

𝟏 +
𝒉𝝂

𝒎𝒆𝒄𝟐 (𝟏 − 𝒄𝒐𝒔 𝜽)
 

3.15 

Παρατηρούμε ότι για μικρές γωνίες πολύ λίγη ενέργεια μεταφέρεται. Η μέγιστη ενέργεια που 

μεταφέρεται στο ηλεκτρόνιο Compton συμβαίνει για γωνία σκέδασης θ = π, δηλαδή όταν το 

φωτόνιο οπισθοσκεδάζεται [4]. Από τις πιο πάνω εξισώσεις επίσης μπορεί να προκύψει η έκφραση 

που περιέχει το μήκος κύματος Compton λc που ορίζεται ως 
ℎ

𝑚𝑒𝑐
= 0.024 �̇�. Η έκφραση αυτή έχει 

ως εξής 
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𝝀′ − 𝝀 = 𝜟𝝀 = 𝝀𝒄(𝟏 − 𝒄𝒐𝒔 𝜽) 3.16 

Ο συντελεστής απορρόφησης για την σκέδαση Compton σ είναι ανάλογος του ατομικού αριθμού 

Ζ και αντιστρόφως ανάλογος της ενέργειας του φωτονίου ενώ ο συντελεστής απορρόφησης μάζας 

σ/ρ είναι ανεξάρτητος του Ζ [4]. 

 

3.3.4 Παραγωγή ζεύγους 

Αν η ενέργεια ακτινών γάμμα, υπερβαίνει δύο φορές την ενέργεια ηρεμίας ενός ηλεκτρονίου 

(1.022ΜeV), η παραγωγή ενός ζεύγους ηλεκτρονίου και ποζιτρονίου με πλήρη απορρόφηση της 

ακτίνας γάμμα από το άτομο, είναι ενεργειακά δυνατή [8]. Για να είναι δυνατό το φαινόμενο αυτό 

πρέπει να διατηρούνται οι εξής  ποσότητες: ενέργεια, φορτίο και ορμή. Για να διατηρείται η ορμή, 

η παραγωγή του ζεύγους δεν μπορεί να συμβεί στον κενό χώρο, αλλά σε ηλεκτρικό πεδίο 

Coulomb. Έτσι, η παραγωγή ζεύγους μπορεί να συμβεί στο ηλεκτρικό πεδίο ενός ατομικού 

πυρήνα ή ενός τροχιακού ηλεκτρονίου. Αν η παραγωγή ζεύγους συμβαίνει στο ηλεκτρικό πεδίο 

Coulomb του ατομικού πυρήνα, έχει σαν ενέργεια κατωφλίου 1.022 MeV δηλαδή δύο φορές την 

ενέργεια ηρεμίας του ηλεκτρονίου και ονομάζεται πυρηνική παραγωγή ζεύγους. Το φωτόνιο 

μετατρέπεται σε ύλη, σε ηλεκτρόνιο και ποζιτρόνιο και χρειάζεται τουλάχιστον να έχει την 

ενέργεια που αντιστοιχεί στην ενέργεια ηρεμίας του ζεύγους. Λιγότερο πιθανό σενάριο, είναι να 

συμβεί σε ηλεκτρικό πεδίο Coulomb ενός τροχιακού ηλεκτρόνιο του ατόμου, τότε το κατώφλι 

ενέργειας είναι 4 φορές την ενέργεια ηρεμίας του ηλεκτρονίου και είναι ίση με 2.044 MeV [4]. 

Στην αντίδραση παραγωγής ζεύγους η ακτίνα γάμμα εξαφανίζεται και στην θέση της εμφανίζεται 

ένα ζεύγος ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου. Αν το εισερχόμενο φωτόνιο έχει περισσότερη ενέργεια από 

1.022 MeV, η επιπλέον ενέργεια μοιράζεται ως κινητική ανάμεσα στο ηλεκτρόνιο και ποζιτρόνιο. 

Επειδή όμως το ποζιτρόνιο χάνει την ενέργεια του στο μέσο, εξαϋλώνεται παράγοντας δύο 

φωτόνια εκπεμπόμενα σε αντίθετες κατευθύνσεις, ως δευτερεύοντα προϊόντα της αντίδρασης 

αυτής. Η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί η παραγωγή ζεύγους για ενέργειες μικρότερες των 

ενεργειών κατωφλίου, είναι μηδενική. Αυξάνεται όμως ραγδαία με την αύξηση της ενέργειας 

πάνω από την ενέργεια κατωφλίου. Ο συντελεστής απορρόφησης κ για την παραγωγή ζεύγους 

είναι ανάλογος του Ζ2 και ο συντελεστής απορρόφησης μάζας κ/ρ είναι ανάλογος του Ζ, όπου Ζ 

ο ατομικός αριθμός [4]. 

 

3.4 Σχετική υπεροχή των τριών φαινομένων 

Η αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας γάμμα διέπεται από την φυσική των τριών φαινομένων, 

Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, σκέδαση Compton και Παραγωγή ζεύγους. Κατά το Φωτοηλεκτρικό 

φαινόμενο και την σκέδαση Compton, ενεργητικά ηλεκτρόνια ελευθερώνονται από τα άτομα του 

απορροφητή αφήνοντας έτσι κενές θέσεις στα άτομα, ενώ κατά την παραγωγή ζεύγους ενέργεια 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρονίου και ποζιτρονίου. Στο πιο κάτω διάγραμμα 
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(Διάγραμμα 3-4) συνοψίζονται σχηματικά οι τρεις πιο σημαντικοί τρόποι αλληλεπίδρασης 

φωτονίων με άτομα του απορροφητή. 

 
Διάγραμμα 3-4 α Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο [4]. 

 

 

 
Διάγραμμα 3-3β Η σκέδαση Compton [4]. 
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Διάγραμμα 3-3γ Η παραγωγή ζεύγους, αριστερά στον ηλεκτρικό πεδίο Coulomb του 

πυρήνα και δεξιά στο ηλεκτρικό πεδίο Coulomb ενός τροχιακού ηλεκτρονίου [4]. 

 

Ποιο από τα τρία φαινόμενα θα συμβεί σε ένα φωτόνιο δεν είναι βέβαιο, αλλά υπάρχει η 

πιθανότητα που καθορίζει πότε θα συμβεί ένα φαινόμενο και εξαρτάται από την ενέργεια hν του 

φωτονίου και από τον ατομικό αριθμό Ζ του υλικού του απορροφητή. Γενικά, το φωτοηλεκτρικό 

φαινόμενο κυριαρχεί σε χαμηλές ενέργειες, η σκέδαση Compton σε ενδιάμεσες ενέργειες και η 

παραγωγή ζεύγους σε υψηλές ενέργειες. 

Στο διάγραμμα παρουσιάζεται η σχετική υπεροχή των τριών φαινομένων για διάφορα 

απορροφητικά υλικά δηλαδή διαφορετικό ατομικό αριθμό Ζ, και για διαφορετικές ενέργειες 

φωτονίων.  Η καμπύλη στα αριστερά παρουσιάζει τις ενέργειες στις οποίες το Φωτοηλεκτρικό 

φαινόμενο και η σκέδαση Compton έχουν ίση πιθανότητα να συμβούν και η δεξιά καμπύλη 

παρουσιάζει τις ενέργειες στις οποίες η σκέδαση Compton και η παραγωγή ζεύγους έχουν επίσης 

ίση πιθανότητα να συμβούν. Έτσι καθορίζονται οι περιοχές των ενεργειών όπου επικρατούν τα 

φαινόμενα. Συγκεκριμένα, για χαμηλές ενέργειες, περίπου 300 keV και κάτω πιθανότερο είναι το 

φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, ενώ μεταξύ 300 keV και 1 ΜeV είναι πιθανότερη η σκέδαση 

Compton. Η παραγωγή ζεύγους  δεν μπορεί να συμβεί για ενέργειες κάτω από το όριο των 1.022 

MeV, γίνεται όμως ο κύριος μηχανισμός απορρόφησης των φωτονίων στις μεγάλες ενέργειες και 

ο αποκλειστικός για ενέργειες πάνω από 100 MeV. Οι περιοχές αυτές ενεργειών επηρεάζονται 

από το είδος του υλικού, αφού τα φαινόμενα εξαρτώνται και από τον ατομικό αριθμό Ζ. Για 

παράδειγμα, όταν ένα φωτόνιο ενέργειας 100 keV  αλληλεπιδρά με τον ανθρώπινο ιστό (Ζ≈7.5), 

κυρίαρχος μηχανισμός θα είναι η σκέδαση Compton, ενώ αν αλληλεπιδρά με μόλυβδο (Ζ=82) θα 

αλληλεπιδράσει με Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο. Για φωτόνιο όμως ενέργειας 10 ΜeV, θα 

αλληλεπιδράσει κυρίως  με τον ιστό με σκέδαση Compton ενώ με τον μόλυβδο μέσω παραγωγής 

ζεύγους [4]. 
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Διάγραμμα 3-5 Η σχετική υπεροχή των τριών μηχανισμών αλληλεπίδρασης ακτινών 

γάμμα με την ύλη [11]. 
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4 Δοσιμετρικά μεγέθη 

4.1 Εισαγωγή 

Η ιονίζουσα ακτινοβολία αλληλοεπιδρά με την ύλη μέσω μιας σειράς πολύπλοκων διαδικασιών 

(Κεφάλαιο 2), όπου η ενέργεια των σωματιδίων μετατρέπεται και τελικά εναποθέτετε στην ύλη. 

Οι δοσιμετρικές ποσότητες που περιγράφουν αυτές τις διαδικασίες ασχολούνται με την μετατροπή 

και την εναπόθεση της ενέργειας στην ύλη. Πρακτικά, τα δοσιμετρικά μεγέθη που αναφέρονται 

σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουν σε ποσοτικό επίπεδο την επικινδυνότητα της ακτινοβολίας για 

τον ανθρώπινο οργανισμό. Επιπλέον, τα μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται στην λήψη και εφαρμογή 

μέτρων ακτινοπροστασίας. 

 

4.2 Έκθεση (Χ) 

Έκθεση (Exposure) είναι [12] το  μέτρο του ιονισμού του αέρα λόγω της ακτινοβολίας. Ορίζεται 

ως η μέση απόλυτη τιμή του συνολικού φορτίου Q που παράγεται σε ένα σημείο από μια πηγή 

ακτινών χ ή γάμμα ανά μονάδα μάζας σε STP (Standard Temperature and Pressure) συνθήκες. 

 

𝜲 =
𝒅�̅�

𝒅𝒎
⁄  

4.1 

 

Η μονάδα μέτρησης στο SI είναι C/kg . Η ειδική μονάδα μέτρησης όμως είναι το Roentgen (R) 

που ορίζεται ως 2.58 x 10-4 C/kg. 

Η ένταση της γάμμα ακτινοβολίας ορίζεται [13] ως ο αριθμός των φωτονίων που διέρχονται 

διαμέσου μιας διατομής εμβαδού 1 cm2 σε κάποια δεδομένη απόσταση από την πηγή. Αυτό 

ορίζεται ως ροή και δεν πρέπει να συγχέεται με την ενέργεια αυτή καθ’ αυτή που μεταφέρει κάθε 

φωτόνιο. Η ένταση μετριέται ως ρυθμός έκθεσης για μια δεδομένη απόσταση από την πηγή. Οι 

μονάδες μέτρησης που εκφράζουν τον ρυθμό έκθεσης είναι mR/h (milli Roentgen per hour) ή 

μSv/h (micro Sieverts per hour). 
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4.3 Kerma (Kinetic Energy Released in Matter) – Ρυθμός Kerma 

Το Kerma (Kinetic Energy Released in Matter) είναι [13]το μέτρο της κινητικής ενέργειας των 

φορτισμένων σωματιδίων (ηλεκτρονίων) που προκύπτουν από τον ιονισμό του αέρα μετά την 

έκθεση του σε ακτινοβολία Χ ή γάμμα. Ορίζεται ως η μέση ενέργεια που μεταφέρεται ανά μονάδα 

μάζας ενός υλικού  

 

𝚱 =
𝐝�̅�𝐭𝐫

𝐝𝐦
 

4.2 

 

Πρακτικά, η ποσότητα αυτή δηλώνει ότι τα αφόρτιστα σωματίδια (φωτόνια) μεταφέρουν ενέργεια 

στα ηλεκτρόνια (μέσω των διάφορων μηχανισμών που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο), 

τα οποία ηλεκτρόνια εναποθέτουν την ενέργεια αυτή στο υλικό. Μονάδα μέτρησης του Kerma 

στο SI είναι το Gray (Gy). Το Gy ορίζεται ως 1 joule/kilogram. 

Κατά συνέπεια, ορίζεται και ο ρυθμός Kerma, που είναι το Kerma ανά μονάδα χρόνου. Μονάδα 

μέτρησης του  ρυθμού Kerma είναι Gy/sec. 

 

4.4 Απορροφούμενη Δόση D 

Απορροφούμενη δόση D ορίζεται [11] ο λόγος της μέσης ενέργειας που απορροφήθηκε από το 

υλικό προς την στοιχειώδη μάζα dm του. Υποθέτουμε ότι ένα υλικό μάζας m ακτινοβολείται 

ομοίμορφα. Με βάση τους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας-ύλης που αναφέρθηκαν 

στο προηγούμενο Κεφάλαιο τα φωτόνια θα αποθέσουν ενέργεια Ε στη μάζα του υλικού. Έτσι 

ορίζουμε ως απορροφούμενη δόση  

 

𝑫 =
𝒅�̅�

𝒅𝒎
 

4.3 

 

Η ιστορική μονάδα μέτρησης της απορροφούμενης δόσης ήταν το rad που ορίζεται ως 100 

ergs/gram. Τα rad αντικαταστάθηκαν πλέον από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης στο σύστημα 

SI το Gray (Gy). Το Gy ορίζεται ως 1 joule/kilogram. Όσον αφορά την έκθεση του ανθρώπου σε 

φυσικές και συνήθεις τεχνητές πηγές χρησιμοποιούνται κυρίως τα υποπολλαπλάσια του Gy, όπως 

το milligray (mGy) και το microgray (μGy). 
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4.5 Ισοδύναμη Δόση 

Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ακτινοβολίας σε ζώντες οργανισμούς η 

απορρόφηση ίσης ποσότητας ενέργειας ανά μονάδα μάζας δεν σημαίνει ότι θα επιφέρει τα ίδια 

βιολογικά αποτελέσματα. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η τροποποίηση του βιολογικού 

αποτελέσματος δεδομένης δόσης, από το είδος ακτινοβολίας χρησιμοποιείται το μέγεθος της 

ισοδύναμης δόσης. Έτσι ορίζουμε ως [11] ισοδύναμη δόση ΗΤ που έλαβε ένας ιστός Τ να 

προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της απορροφούμενης δόσης D με ένα συντελεστή 

αντιστάθμισης WR που εξαρτάται από το είδος της ακτινοβολίας (σωματίδια α, ηλεκτρόνια, 

πρωτόνια, ακτίνες Χ, νετρόνια ) 

 

𝜢𝜯 = 𝑫𝑾𝑹 4.4 

Η ισοδύναμη δόση έχει ως μονάδα μέτρησης το Sievert (Sv). Στον πιο κάτω πίνακα δίνονται οι 

συντελεστές 𝑊𝑅 για τα διάφορα είδη ακτινοβολίας. Παρατηρούμε ότι η βιολογική βλάβη που 

προκαλούν τα σωματίδια α είναι 20-πλάσια από αυτή που προκαλούν τα φωτόνια. 

Ο παράγοντας 𝑊𝑅  εξαρτάται από την ευαισθησία των ιστών και των οργάνων σε σχέση με την 

ακτινοβολία και καθορίζεται από την ICRP (International Commission on Radiological 

Protection). 

 

Είδος ακτινοβολίας 𝑾𝑹 

Ηλεκτρόνια 1 

Φωτόνια 1 

Σωματίδια α και βαριά ιόντα 20 

Πρωτόνια 2 

Νετρόνια 5-20 (αναλόγως της ενέργειας των νετρονίων) 

 

 

 

4.6 Ενεργός Δόση 

Οι ανθρώπινοι ιστοί, για μια δεδομένη ισοδύναμη δόση 𝛨𝛵 ακτινοβολίας συμβάλουν με 

διαφορετική βαρύτητα στο συνολικό κίνδυνο που διατρέχει ένας άνθρωπος από την 

ακτινοβόληση. Για παράδειγμα, η ακτινοβόληση του αιμοποιητικού ιστού, επιβαρύνει με 

μεγαλύτερο κίνδυνο την υγεία τους από ότι η ακτινοβόληση με ισοδύναμη δόση 𝛨𝛵 του 

θυροειδούς και αυτή με τη σειρά της μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι η ακτινοβόληση του δέρματος. 

Για να ληφθεί υπόψη η συνολική επιβάρυνση της υγείας από την ακτινοβόληση ενός οργάνου ή 

Πίνακας 4-1 Ο συντελεστής 𝑾𝑹 για τις αντίστοιχες ακτινοβολίες [12]. 
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ιστού χρησιμοποιείται η έννοια της ενεργού δόσης. Η ενεργός δόσης Εeff ορίζεται ως [11] το 

γινόμενο της ισοδύναμης δόσης 𝛨𝛵 που έλαβε ενός συγκεκριμένος ιστός Τ επί ένα συντελεστή 

WΤ που εξαρτάται από το είδος του ιστού: 

 

𝑬𝒆𝒇𝒇 = ∑ 𝑯𝑻𝑾𝑻

𝜯

 
4.5 

𝑬𝒆𝒇𝒇 =  ∑ 𝑾𝑻 ∑ 𝑾𝑹

𝑹𝜯

𝑫 
4.6 

 

Η ενεργός δόση έχει και αυτή ως μονάδα μέτρησης το Sievert (Sv). Στον πιο κάτω πίνακα δίνονται 

οι τιμές του συντελεστή 𝑊𝛵 για τα διάφορα ανθρώπινα όργανα. Σε περίπτωση που ακτινοβολείται 

περισσότερο από ένα όργανο, υπολογίζεται η συνολική ενεργός δόση, δηλαδή, το άθροισμα των 

επιμέρους δόσεων για κάθε όργανο.  

 

Ιστός 𝑾𝜯 

Μυελός των οστών, Κόλον, Πνεύμονες, 

Στομάχι, Μαστός, Επινεφρίδια, Καρδιά, 

νεφρός, λεμφικοί αδένες, μύες, επιθήλιο 

στόματος, πάγκρεας, προστάτης, λεπτό 

έντερο, σπλήνα, θύμος αδένας, 

μήτρα/τράχηλος 

0.12 

Γονάδες 0.08 

Ουροδόχος κύστη 0.04 

Επιφάνεια οστών, εγκέφαλος, σιελογόνοι 

αδένες, δέρμα 

0.01 

 

 

Ο παράγοντας 𝑊𝛵 εξαρτάται από την ευαισθησία των ιστών και των οργάνων από την ακτινοβολία 

και καθορίζεται από την ICRP. 

Η ισοδύναμη και η ενεργός δόση χρησιμοποιούνται ευρέως στην ακτινοπροστασία. Αποτελούν 

ένα βολικό τρόπο ποσοτικοποίησης των κινδύνων από την ακτινοβολία. Έτσι συγκρίνονται με τα 

προβλεπόμενα όρια τα οποία καθορίζουν οι διάφορες νομοθεσίες περί ιονίζουσας ακτινοβολίας 

με σκοπό  την  προφύλαξη και βελτιστοποίηση. 

Πίνακας 4-2 Ο συντελεστής 𝑾𝜯 για τους αντίστοιχους ιστούς [12]. 
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4.7 Ο χρόνος ημιζωής ή υποδιπλασιασμού Τ1/2  

Ο χρόνος ημιζωής της διάσπασης ενός πυρήνα ορίζεται ως ο χρόνος στην διάρκεια του οποίου οι 

μισοί από τους αρχικούς πυρήνες έχουν διασπαστεί [8]. Καλείται και φυσικός χρόνος ημιζωής. 

Δηλαδή όταν 𝑡 = 𝛵1
2⁄ θα είναι επίσης Ν =

Ν0

2
 . 

Ο νόμος των ραδιενεργών διασπάσεων δίνει ότι 

𝜨(𝒕) = 𝑵𝟎𝒆−𝝀𝒕   4.7 

 

Έτσι για 𝒕 = 𝜯𝟏
𝟐⁄  ισχύει: 

𝜨𝟎

𝟐
= 𝜨𝟎𝒆

−𝝀𝜯𝟏
𝟐⁄          →      − 𝒍𝒏 𝟐 = −𝝀𝜯𝟏

𝟐⁄       

 

𝑻𝟏
𝟐⁄ =  

𝒍𝒏 𝟐

𝝀
 

  

 

4.8 

 

Τόσο η σταθερά διάσπασης λ όσο και ο χρόνος ημιζωής 𝛵1
2⁄  είναι χαρακτηριστικές σταθερές για 

κάθε ραδιενεργό στοιχείο.  

 

4.8 Βιολογικός και Ενεργός Χρόνος Ημιζωής 

Εκτός από τον χρόνο ημιζωής που αναφέρθηκε στο προηγούμενο υπό κεφάλαιο, υπάρχουν ακόμα 

ο βιολογικός και ενεργός χρόνος ημιζωής [4].  

• Βιολογικός χρόνος υποδιπλασιασμού (Tb) ενός ραδιοφαρμάκου: είναι ο χρόνος στο 

οποίον παραμένει στο σώμα το μισό της αρχικής του ποσότητας αποκλειστικά λόγω 

αποβολής του από τον οργανισμό μέσω βιολογικών μηχανισμών (π.χ. αποβολή μέσο 

ούρων). 

• Ενεργός χρόνος υποδιπλασιασμού (Τeff) ενός ραδιοφαρμάκου: είναι ο χρόνος στον 

οποίο ελαττώνεται στο μισό της αρχικής η χορηγηθείσα ενεργότητα του ραδιοφαρμάκου 

μέσα στον οργανισμό και εξαρτάται από τον φυσικό και τον βιολογικό χρόνο ημιζωής. 
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Η σχέση που συνδέει τους πιο πάνω χρόνους ημιζωής είναι η εξής: 

𝟏

𝑻𝒆𝒇𝒇
=

𝟏

𝑻𝒃
+

𝟏

𝑻𝒑
 

 

4.9 

Ο ενεργός χρόνος ημιζωής, όπως φαίνεται και από την εξίσωση είναι πάντοτε μικρότερος από τον 

φυσικό και τον βιολογικό χρόνο ημιζωής. 

 

4.9 Ενεργότητα 

Η ενεργότητα μιας ραδιενεργού πηγής ορίζεται ως ο αριθμός των ραδιενεργών πυρήνων που 

διασπώνται ανά μονάδα του χρόνου [8]. 

𝜜 = −
𝒅𝑵

𝒅𝒕
= 𝝀𝜨(𝒕)  4.10 

 

Αντικαθιστώντας τον νόμο των ραδιενεργών διασπάσεων, σχέση (4.7) δίνεται ότι: 

A= λ𝑵𝟎𝒆−𝝀𝒕 = 𝜜𝟎 𝒆−𝝀𝒕 

𝑨 = 𝜜𝟎 𝒆−𝝀𝒕    4.11 

 

Φαίνεται ότι η ενεργότητα υπακούει στον εκθετικό νόμο. Η ιστορική μονάδα μέτρησης της 

ενεργότητας ήταν το Curie (Ci) που ορίζεται ως 3.7 × 1010 αποδιεγέρσεις το δευτερόλεπτο. Η 

μονάδα αύτη αντιστοιχεί στην ενεργότητα ενός γραμμαρίου του 226Ra [8]. Συνήθως οι ποσότητες 

που μετρούνται στην Ιατρική είναι της τάξεως των millicurie (mCi) ή microcurie (μCi). 

Παρ’ όλα, αυτά η μονάδα στο σύστημα S.I. για την ενεργότητα είναι το Becquerel (Bq). Το 

Becquerel χαρακτηρίζεται ως μία αποδιέγερση το δευτερόλεπτο. Έτσι, συνεπάγεται ότι 

1 𝐶𝑖 = 3.7 × 1010 𝐵𝑞 

 

4.10 Λειτουργικές ποσότητες 

Δοσιμετρικά μεγέθη που αναφέρθηκαν πιο πριν, όπως η ενεργός δόση Εeff δεν είναι άμεσα 

μετρήσιμες ποσότητες. Αυτό τις καθιστά μη λειτουργικές ποσότητες, αφού δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν απευθείας στην ακτινοπροστασία.  

Οι λειτουργικές ποσότητες που καθιερώθηκαν στοχεύουν [13] στο να παρέχουν μια εκτίμηση ή 

ένα άνω όριο σε ποσότητες που σχετίζονται με την έκθεση Χ του ανθρώπινου οργανισμού στην 

ακτινοβολία. Έτσι το 1993, η ICRU όρισε τις εξής ποσότητες: Ισοδύναμη Δόση Περιβάλλοντος 
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H*(d) (Ambient Dose Equivalent) και Ατομική Ισοδύναμη Δόση (Personal Dose Equivalent) 

Ηp(d). Και οι δύο ποσότητες υπολογίζονται με βάση μια φανταστική σφαίρα, την σφαίρα της 

ICRU. 

4.10.1 Σφαίρα ICRU 

Για όλους τους τύπους ακτινοβολίας, οι λειτουργικές ποσότητες για την παρακολούθηση μιας 

περιοχής ορίζονται με βάση μια ισοδύναμη δόση σε ένα σημείο μιας ιδανικής φανταστικής 

σφαίρας, της σφαίρας της ICRU. Η σφαίρα αυτή είναι [13] κατασκευασμένη από υλικό ισοδύναμο 

του ιστού, έχει διάμετρο 30 cm και πυκνότητα 1 g/cm3. Αποτελείται από 76.2% οξυγόνο, 11.1% 

άνθρακα, 10.1% υδρογόνο και 2.6% άζωτο. Αυτή είναι μια επαρκής προσέγγιση του ανθρώπινου 

ιστού όσων αφορά την σκέδαση και την εξασθένηση της ακτινοβολίας.  

Όπως αναφέρθηκε, οι λειτουργικές ποσότητες που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση 

μιας περιοχής ορίζονται με βάση την σφαίρα της ICRU. Παρ’ όλα αυτά δεν φθάνει μόνο να 

ορίσουμε τη σφαίρα αυτή, αλλά πρέπει να ορίσουμε τους όρους ´´εκτεταμένο ´´ και 

´´ευθυγραμμισμένο´´ πεδίο ακτινοβολίας Ένα εκτεταμένο πεδίο ακτινοβολίας ορίζεται ως ένα 

υποθετικό πεδίο όπου η ροή και η κατανομή ενέργειας έχουν τις ίδιες τιμές σε όλα τα σημεία του 

χώρου και είναι ίσες με την τιμή στο σημείο αναφοράς του πραγματικού πεδίου. Έτσι,  με τον όρο 

εκτεταμένο πεδίο ακτινοβολίας, εξασφαλίζεται ότι ολόκληρη η σφαίρα ICRU εκτίθεται σε ένα 

ομοιογενές πεδίο που έχει την ίδια ροή και ενεργειακή κατανομή ως προς το σημείο αναφοράς 

του πραγματικού πεδίου ακτινοβολίας. Επίσης, εάν η ακτινοβολία είναι ευθυγραμμισμένη στο 

υποθετικό εκτεταμένο πεδίο ακτινοβολίας, η τιμή της ισοδύναμης δόσης  σε οποιοδήποτε σημείο 

της σφαίρας ICRU είναι ανεξάρτητη από την κατεύθυνση της ακτινοβολίας στο πραγματικό πεδίο 

ακτινοβολίας. 

4.10.2 Η*(10) και Η*(0.07) 

Η ισοδύναμη δόση περιβάλλοντος Η*(10) είναι [13] σχεδιασμένη για την παρακολούθηση πολύ 

διεισδυτικής ακτινοβολίας, δηλαδή φωτόνια (με ενέργεια μεγαλύτερη των 12 keV) καθώς και 

νετρόνια. Πρακτικά, η Η*(10) σε ένα σημείο του χώρου της ακτινοβολίας είναι η ισοδύναμη δόση 

που παράγει ένα ευθυγραμμισμένο και εκτεταμένο  πεδίο ακτινοβολίας στη σφαίρα της ICRU σε 

βάθος 10mm. 

Η ισοδύναμη δόση περιβάλλοντος Η*(0.07) είναι σχεδιασμένη για την παρακολούθηση  

διεισδυτικής ακτινοβολίας, όπως άλφα και βήτα σωματίδια. Όπως και προηγουμένως αυτό 

σημαίνει, η Η*(0.07) σε ένα σημείο του χώρου της ακτινοβολίας είναι η ισοδύναμη δόση που 

παράγει ένα ευθυγραμμισμένο και εκτεταμένο πεδίο ακτινοβολίας στη σφαίρα της ICRU σε βάθος 

0.07mm. 

4.10.3 Ηp(10) και Ηp(0.07) 

Η προσωπική ισοδύναμη δόση Ηp(10) [13] είναι σχεδιασμένη για την παρακολούθηση πολύ 

διεισδυτικής ακτινοβολίας, δηλαδή φωτόνια (με ενέργεια μεγαλύτερη των 12 keV) καθώς και 
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νετρόνια. Αντίστοιχα, προσωπική ισοδύναμη δόση Ηp(0.07) είναι σχεδιασμένη για την 

παρακολούθηση  διεισδυτικής ακτινοβολίας, όπως άλφα και βήτα σωματίδια. 

Η προσωπική παρακολούθηση γίνεται συνήθως με την χρήση των προσωπικών δοσίμετρων, τα 

οποία φοριούνται στο σώμα. Η λειτουργική τους ποσότητα είναι η Ηp(d). Η Ηp(d) είναι η 

ισοδύναμη δόση στην σφαίρα ICRU σε βάθος d στο ανθρώπινο σώμα κάτω από το σημείο που 

βρίσκεται το προσωπικό δοσίμετρο [13]. 

Στον πιο κάτω πίνακα συνοψίζονται οι σημαντικές ποσότητες που προαναφέρθηκαν. 

 
Εικόνα 4-1 Σχηματική αναπαράσταση της Η*(d) και της Ηp(d) [13]. 

 

 

 

Ποσότητα Σύμβολο Μονάδα Μέτρησης SI 

Λειτουργικές 

Ποσότητες 

Προσωπική Ισοδύναμη Δόση Hp(d) Sv 

Ισοδύναμη Δόση 

Περιβάλλοντος 

H*(d) Sv 

Φυσικές Ποσότητες Kerma K Gy 

Έκθεση X C/kg 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4-3 Σύνοψη δοσιμετρικών ποσοτήτων. 
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5 Μέτρηση και Ανίχνευση Ιονίζουσας Ακτινοβολίας 

5.1 Εισαγωγή  

Οι ανθρώπινες αισθήσεις δεν έχουν την ικανότητα να αντιληφθούν και να ανιχνεύσουν την ύπαρξη 

της ιονίζουσας ακτινοβολίας στον χώρο [12]. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στη διατήρηση ενός 

ασφαλούς περιβάλλοντος στα τμήματα της Πυρηνικής Ιατρικής των νοσοκομείων. Έτσι οι 

επιστήμονες οδηγήθηκαν στο ότι ο καλύτερος τρόπος για την μελέτη της ιονίζουσας ακτινοβολίας 

ήταν η ανίχνευση της ενέργειας της και η μετατροπή της σε ηλεκτρικό σήμα. 

 

 

 

 

5.2 Βασικές αρχές και κατηγορίες 

Η ανίχνευση της ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους μετά από την αλληλεπίδραση 

της ακτινοβολίας με το υλικό ενός ανιχνευτή. Ανάλογα με την ακτινοβολία που καταγράφεται, 

πλέον σήμερα έχει κατασκευαστεί μια πληθώρα ανιχνευτών. Κάποιοι ανιχνευτές όμως μπορούν 

να ανιχνεύσουν μόνο ακτινοβολία και κάποιοι άλλοι μπορούν και να μετρήσουν. Σημαντικό είναι 

να τονιστεί η διαφορά ανάμεσα στην ανίχνευση και στην μέτρηση ιονίζουσας ακτινοβολίας. Η 

ανίχνευση ακτινοβολίας είναι ποιοτική παρατήρηση και δεν χρήζει ακρίβειας αφού απλά 

πληροφορεί για την παρουσία ή απουσία ακτινοβολίας στο περιβάλλον. Αντίθετα, η μέτρηση 

ακτινοβολίας είναι ποσοτική παρατήρηση που απαιτεί ακρίβεια.  

Οι ανιχνευτές διαχωρίζονται [12] ανάλογα με το υλικό το οποίο υπάρχει στο εσωτερικό τους και 

έτσι προκύπτουν οι εξής κατηγορίες: 

• Ανιχνευτές αερίων: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι θάλαμοι ιονισμού που 

χρησιμοποιούνται κυρίως για μέτρηση του ρυθμού ακτινοβολίας των ραδιοφαρμάκων, τα 

δοσίμετρα τσέπης που είναι μικροί θάλαμοι ιονισμού που χρησιμοποιούνται για την 

προσωπική έκθεση στην ακτινοβολία και οι αναλογικοί μετρητές. 

• Ανιχνευτές σπινθηρισμού 

• Ανιχνευτές ημιαγωγού: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι ανιχνευτές γερμανίου υψηλής 

καθαρότητας καθώς και ηλεκτρονικά δοσίμετρα. 

 

5.3 Ανιχνευτές Αερίων 

Στην πιο απλή τους μορφή, οι ανιχνευτές αερίων αποτελούνται από ένα κύλινδρο που είναι 

γεμισμένος στο εσωτερικό του από κάποιο αέριο. Ο κύλινδρος περιέχει δύο ηλεκτρόδια (άνοδος 

Ενέργεια (α,β,γ,Χ) 

 

( 

 

Ανιχνευτής  Ηλεκτρικό σήμα 
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και κάθοδος) συνδεδεμένα με μια μπαταρία που δίνει την απαραίτητη τάση για λειτουργία 

δημιουργώντας μια διαφορά δυναμικού ανάμεσα στα ηλεκτρόδια. Το κύκλωμα περιέχει και μια 

σειρά από αντιστάσεις καθώς και ένα μετρητή ρεύματος [12].  

Ο ανιχνευτής έχει δύο ηλεκτρόδια, ένα θετικό (άνοδος) που βρίσκεται στο κέντρο του θαλάμου 

και ένα αρνητικό (κάθοδος) που είναι το περίβλημα του θαλάμου. Με την είσοδο της ακτινοβολίας 

στον ανιχνευτή έχουμε την παραγωγή ζεύγους ιόντων. Το αρνητικό ιόν στις περισσότερες 

περιπτώσεις είναι ένα ηλεκτρόνιο, αλλά μπορεί να είναι επίσης οξυγόνο ή άζωτο τα οποία έχουν 

απορροφήσει ένα ηλεκτρόνιο. Τα θετικά ιόντα είναι μόρια του αερίου τα οποία έχουν χάσει ένα 

ηλεκτρόνιο.  Λόγω της διαφοράς δυναμικού τα ιόντα τείνουν να οδηγούνται στα ηλεκτρόδια, προς 

αντίθετες κατευθύνσεις. Έτσι τα θετικά ιόντα κινούνται προς την κάθοδο και αρνητικά προς την 

άνοδο. Αυτή η κίνηση των ιόντων δημιουργεί ένα ηλεκτρικό ρεύμα που είναι μετρήσιμο με ένα 

μετρητή ρεύματος. Με λίγα λόγια, το ρεύμα μεταξύ των ηλεκτροδίων είναι ένα μέτρο της 

ποσότητας της εισερχόμενης ακτινοβολίας [14]. Το αποτέλεσμα που δίνει ο μετρητής μπορεί να 

είναι αναλογικό ή ψηφιακό. Ένα μόνο συμβάν ορίζεται ως count και ο αριθμός των counts ανά 

μονάδα χρόνου ορίζεται ως count rate και έχει μονάδα μέτρησης counts ανά δευτερόλεπτο (
𝑐

𝑠
). 

Στο διάγραμμα (Διάγραμμα 5-1) παρουσιάζεται η βασική μορφή ενός ανιχνευτή αερίου. 

άβες 

 

Διάγραμμα 5-1 Κυλινδρικός ανιχνευτής αερίου με το σχετικό 

του κύκλωμα. Αποτελεί την βασική μορφή που είναι κοινή σε 

όλους τους ανιχνευτές αερίου [14]. 
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Όπως ήδη αναφέρθηκε, η βασική αρχή του ανιχνευτή αερίου είναι η μέτρηση της ακτινοβολίας 

από τον ιονισμό των ατόμων  και των μορίων του αερίου του ανιχνευτή. Πολλοί ανιχνευτές 

βασίζονται σε αυτή την αρχή αλλά διαφέρουν στο πως ιονίζουν το αέριο. Σημαντικός παράγοντας 

είναι και το είδος του αερίου που υπάρχει στο εσωτερικού του ανιχνευτή όπως και οι προσμίξεις 

που μπορεί να υπάρχουν σε αυτό. Διάφορες προσμίξεις βοηθούν για καλύτερη ανίχνευση. 

Η διαδικασία ιονισμού, η συλλογή των παραγόμενων ιόντων και η καταμέτρηση τους γίνεται πολύ 

γρήγορα αλλά όχι στιγμιαία. Το χρονικό διάστημα εξαρτάται από την κατασκευή του ανιχνευτή, 

το είδος του αερίου και της εφαρμοζόμενης τάσης. Παρ ’όλο που και οι τρεις παράγοντες παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην λειτουργία του ανιχνευτή είναι σημαντικό να εστιάσουμε στην 

εφαρμοζόμενη τάση. 

Διάγραμμα 5-2 Η διατομή ενός ανιχνευτή αερίου όπου φαίνεται η συλλογή των ιόντων στα 

ηλεκτρόδια [15]. 
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5.3.1 Περιοχές λειτουργίας του ανιχνευτή αερίου 

Ο αριθμός των ιόντων που συλλέγονται σε ένα ανιχνευτή αερίου διαφέρει ανάλογα με την 

εφαρμοζόμενη τάση λειτουργίας. Στο πιο κάτω διάγραμμα παρουσιάζονται οι έξι (6) περιοχές 

λειτουργίας του ανιχνευτή αερίου. 

 

 

 Όταν η τάση μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων είναι σχετικά χαμηλή, το ηλεκτρικό πεδίο σε αυτή την 

περιοχή είναι επίσης αρκετά αδύναμο, με αποτέλεσμα πολλά  από τα παραγόμενα ιόντα να 

επανασυνδέονται προτού φθάσουν στα ηλεκτρόδια. Αυτή η περιοχή ονομάζεται περιοχή 

επανασύνδεσης. Πολύ μικρό ποσοστό ιόντων φθάνει στα ηλεκτρόδια [12]. 

Όταν η εφαρμοζόμενή τάση είναι λίγο μεγαλύτερη από αυτή της περιοχής επανασύνδεσης, είναι 

αρκετή για να δημιουργήσει το απαραίτητο πεδίο που να μπορεί να διαχωρίσει και να οδηγήσει 

τα ιόντα στα ηλεκτρόδια. Η περιοχή αυτή ονομάζεται περιοχή ιονισμού. Μικρή περεταίρω 

αύξηση της τάσης δεν θα επιφέρει αύξηση του ρεύματος μιας και η τάση είναι ικανοποιητική για 

να συλλέγει το 100% των παραγόμενων ιόντων. Έτσι σε αυτή την περιοχή το ρεύμα είναι 

ανεξάρτητο για μικρές αλλαγές της τάσης. Παρ ’όλα αυτά όμως επηρεάζεται από το είδος της 

ακτινοβολίας. Για παράδειγμα, ένα άλφα σωματίδιο, παράγει περισσότερα ιόντα καθώς διαπερνά 

το αέριο λόγω του φορτίου του και της μάζας του, ένα βήτα σωματίδιο που έχει μικρότερο φορτίου 

παράγει λιγότερα ιόντα και τέλος ένα φωτόνιο που δεν έχει καθόλου φορτίο παράγει ακόμα πιο 

λίγα ιόντα. Σε κάθε περίπτωση όμως τα ιόντα συλλέγονται στα ηλεκτρόδια αφού το ηλεκτρικό 

πεδίο είναι αρκετά ισχυρό και αποφεύγεται έτσι η επανασύνδεση [15]. 

Διάγραμμα 5-3 Οι περιοχές λειτουργίας του ανιχνευτή συναρτήσει της εφαρμοζόμενης 

τάσης. Παρουσιάζεται επίσης και η διαφοροποίηση στον αριθμό των ιόντων ανάλογα με το 

είδος της ακτινοβολίας για α, β και γ [12]. 
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Με περεταίρω αύξηση της εφαρμοζόμενης τάσης φθάνουμε στην αναλογική περιοχή του 

ανιχνευτή. Σε αυτή την περιοχή λειτουργούν οι αναλογικοί απαριθμητές. Τα αρνητικά ιόντα που 

προκλήθηκαν από την ακτινοβολία σε αρχικό στάδιο, δημιουργήθηκαν από πρωτογενή ιονισμούς. 

Λόγω της αυξημένης τάσης τα ηλεκτρόνια που δημιουργήθηκαν από πρωτογενείς ιονισμούς 

επιταχύνονται με αποτέλεσμα να ταξιδεύουν τόσο γρήγορα στο αέριο που είναι ικανά να 

προκαλέσουν ιονισμούς στα ουδέτερα μόρια του αερίου. Αυτοί οι ιονισμοί ονομάζονται 

δευτερογενή ιονισμοί. Τα νέα ηλεκτρόνια που δημιουργήθηκαν από τους δευτερογενή ιονισμούς, 

με την σειρά τους επιταχύνονται και προκαλούν περεταίρω ιονισμούς σε ουδέτερα μόρια του 

αερίου. Σε αυτή την περιοχή το ρεύμα που παράγεται είναι ανάλογο των ιόντων που συλλέγονται 

στα ηλεκτρόδια [12]. 

 

 

Διάγραμμα 5-4 Λόγω της αυξημένης τάσης τα ηλεκτρόνια που δημιουργήθηκαν από 

πρωτογενείς ιονισμούς, επιταχύνονται με αποτέλεσμα να ταξιδεύουν τόσο γρήγορα στο 

αέριο που είναι ικανά να προκαλέσουν δευτερογενείς ιονισμούς στα ουδέτερα μόρια του 

αερίου [15]. 

Δευτερογενείς ιονισμοί Δέλτα σωματίδια 

Πρωτογενείς ιονισμοί 

ηλεκτρόνια 
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Η επόμενη περιοχή ονομάζεται περιορισμένη αναλογική περιοχή. Η περιοχή αυτή βρίσκεται 

μεταξύ της αναλογικής περιοχής και της περιοχής Geiger-Muller. 

Η περιοχή Geiger-Muller παρουσιάζει ένα πλατό. Εδώ ο αριθμός των ιόντων που συλλέγονται 

είναι σταθερός και ανεξάρτητος σε σχέση με την αύξηση της εφαρμοζόμενης τάσης. Το πλατό 

παρουσιάζει την μέγιστη παραγωγή ιόντων που προκύπτει από το φαινόμενο της χιονοστιβάδας 

και δεν μπορούμε να έχουμε περεταίρω ενίσχυση. Το πλατό επίσης προσδίδει την ποιότητα του 

ανιχνευτή. Στην περιοχή αυτή λειτουργούν οι ανιχνευτές Geiger-Muller.  

Σε υψηλότερές τιμές τάσης βρίσκεται η περιοχή συνεχών εκκενώσεων. Η περαιτέρω αύξηση της 

εφαρμοζόμενης τάσης έχει ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία του ανιχνευτή. 

 

5.3.2 Θάλαμος Ιονισμού 

Ανάλογα με την περιοχή λειτουργίας  του κάθε ανιχνευτή αερίου, προκύπτουν διάφορα είδη 

ανιχνευτών. Ένα από αυτά είναι ο θάλαμος ιονισμού. Θα εμβαθύνουμε σε αυτό, επειδή σε αυτή 

την κατηγορία ανήκει ο μετρητής που χρησιμοποιήθηκε (451P Radiation Detector-Pressurized) 

για τους σκοπούς της εν λόγο Διπλωματικής Εργασίας. Άλλα είδη ανιχνευτών αερίου είναι ο 

αναλογικός μετρητής και ο μετρητής Geiger Muller. 

Ο θάλαμος ιονισμού [15] αποτελεί την πιο απλή μορφή ανιχνευτή αερίου. Έχει την ίδια δομή όπως 

παρουσιάζεται στο διάγραμμα πιο πάνω (Διάγραμμα 5-4) δηλαδή ένα κυλινδρικό δοχείο γεμάτο 

με αέριο σε ατμοσφαιρική πίεση ή σε χαμηλότερη. Υπάρχει ένα λεπτό παράθυρο στο ένα άκρο 

του δοχείου το οποίο διαπερνά η ακτινοβολία. Μια διαφορά δυναμικού διατηρεί το κεντρικό 

σύρμα σε θετικό δυναμικό (άνοδος) σε σχέση με τα τοιχώματα του δοχείου που ενεργούν ως το 

αρνητικό ηλεκτρόδιο. Η τάση έχει ρυθμιστεί σχετικά χαμηλά για να εξασφαλιστεί λειτουργία στην 

περιοχή ιονισμού, έτσι μόνο ιόντα από πρωτογενή ιονισμούς συλλέγονται. 

Στο θάλαμος ιονισμού δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός του είδους της ακτινοβολίας που 

εισέρχεται σε αυτόν. Μετρά όμως τον μέσο όρο των ιονισμών του αερίου ανά λεπτό. Επειδή στην 

περιοχή ιονισμού, ο αριθμός των ιονισμών είναι ευθέως ανάλογος προς την εισερχόμενη ιονίζουσα 

ακτινοβολία. το ρεύμα που προκύπτει είναι ένα μέτρο της ενέργειας που εναποθέτει η ιονίζουσα 

ακτινοβολία στο αέριο του ανιχνευτή. Ο ρυθμός ιονισμού του αερίου, το ρεύμα που προκύπτει 

καθώς και η δόση ακτινοβολίας είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ενέργεια των εισερχόμενων 

σωματιδίων και φωτονίων. Έτσι ένας θάλαμος ιονισμού δίνει μια ακριβή και αξιόπιστη μέτρηση 

του ρυθμού δόσης. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι είτε αναλογικά είτε ψηφιακά με μονάδες 

συνήθως Sievert ανά ώρα (Sv/h). Παρ ’όλα αυτά, τονίζεται ότι για σωματίδια με μικρές ενέργειες 

πιθανόν η μέτρηση να μην είναι ακριβής. Αυτό συμβαίνει επειδή σωματίδια με χαμηλή ενέργεια 

δεν καταφέρνουν να διαπεράσουν το παράθυρο του ανιχνευτή έτσι να μην μπορούν να 

προκαλέσουν ιονισμούς στο αέριο. 
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5.4 Ανιχνευτής ημιαγωγού 

Οι ανιχνευτές ημιαγωγού  μπορούν να θεωρηθούν ως ένα είδος θαλάμων ιονισμού στερεάς 

κατάστασης. Η λειτουργία αυτών των ανιχνευτών βασίζεται στην θεωρία ζωνών των ημιαγωγών. 

Θα εστιάσουμε σε αυτή την κατηγορία ανιχνευτών και πάλι επειδή κατά την εκπόνηση της 

έρευνας στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου το προσωπικό δοσίμετρο που 

χρησιμοποιήθηκε (DMC 3000 Electronic Personal Dosimeter) για λόγους ακτινοπροστασίας 

ανήκει σε αυτή την κατηγορία. 

Όπως σε ένα θάλαμο ιονισμού η ακτινοβολία δημιουργεί ζεύγη θετικά φορτισμένων ιόντων και 

ηλεκτρόνιων, έτσι στους ανιχνευτές ημιαγωγού η ακτινοβολία διεγείρει ηλεκτρόνια στην ζώνη 

αγωγιμότητας (υψηλότερη ενεργειακή κατάσταση) δημιουργώντας συγχρόνως κενές θέσεις 

ηλεκτρονίων (οπές) στη ζώνη σθένους του κρυσταλλικού πλέγματος του στερεού. Τα διεγερμένα 

ηλεκτρόνια και οι οπές είναι αντίστοιχα, οι φορείς του αρνητικού και του θετικού φορτίου, που 

οδηγούν στην ανίχνευση της ακτινοβολίας. Η μετακίνηση ηλεκτρονίων και οπών σε ανιχνευτή 

στερεάς κατάστασης είναι παρόμοια με την μετακίνηση ιόντων ανιχνευτή αερίου, όπως οι θάλαμοι 

ιονισμού [15]. 

Τα ζεύγη οπών και ηλεκτρονίων ταξιδεύουν μέσα στον ανιχνευτή και όσα ζεύγη δεν έχουν ενωθεί 

ξανά φτάνουν στα αντίστοιχα ηλεκτρόδια. Εκεί δημιουργείται ένας παλμός ρεύματος, ο οποίος 

είναι ανάλογος της ενέργειας που έχει εναποτεθεί στον κρύσταλλο. Είναι πιο ευαίσθητοι στις 

ακτινοβολίες, αφού χρειάζονται λιγότερη ενέργεια για την απελευθέρωση ενός ηλεκτρονίου σε 

σχέση με τους ανιχνευτές αερίου. Η απόδοση του ανιχνευτή είναι πάρα πολύ καλή. Ο χρόνος που 

χρειάζονται για να μαζέψουν τους θετικούς φορείς είναι πολύ λιγότερος σε σχέση με τους 

ανιχνευτές αερίων [15]. 

Οι ημιαγωγοί των οποίων οι ιδιότητες βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στη θερμική δημιουργία 

ζευγών ηλεκτρονίων-οπών ονομάζονται ενδογενείς ημιαγωγοί. Τέτοια παραδείγματα ημιαγωγών 

είναι το υπερκαθαρό γερμάνιο και πυρίτιο.  Με ελεγχόμενη προσθήκη προσμίξεων είναι δυνατόν 

να δημιουργηθούν σε ημιαγωγικά υλικά φορείς φορτίου ανεξάρτητοι από τη θερμική διέγερση 

ηλεκτρονίων και ονομάζονται εξωγενείς ημιαγωγοί. Υπάρχουν δύο είδη εξωγενών ημιαγωγών, οι 

ημιαγωγοί τύπου n και οι ημιαγωγοί τύπου p. 

 

5.5  451P Ανιχνευτής Ακτινοβολίας με συμπιεσμένο αέριο 

Ο ανιχνευτής 451P Radiation Detector-Pressurized κατασκευάζεται από την εταιρεία Fluke 

Biomedical στη Γερμανία. Το μοντέλο αυτό [16] αποτελεί ένα μετρητή χειρός που έχει ως αρχή 

λειτουργίας τον θάλαμο ιονισμού με συμπιεσμένο αέρα. Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιήθηκε καθ’ 

όλη την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. 

 

 



 

 

65 

 

 
Εικόνα 5-1 O 451P Radiation Detector-Pressurized. [16] 

 

 

 

Ο 451P Radiation Detector-Pressurized [16] λειτουργεί με μπαταρίες και είναι σχεδιασμένος να 

μετράει γάμμα ακτίνες πάνω από 25 keV και βήτα ακτινοβολία μεγαλύτερη του 1MeV. Ο  451P 

Radiation Detector-Pressurized είναι ένας μετρητής ρυθμού δόσης (dose rate meter) και τηρεί τις 

πιο κάτω προδιαγραφές: 

• Είδος ακτινοβολίας: Ακτινοβολία βήτα μεγαλύτερη του 1 MeV & γάμμα ακτινοβολία 

μεγαλύτερη των 25 keV 

• Εύρος λειτουργίας: 0 μSv/h με 5 μSv/h, 0 μSv/h με 50 μSv/h, 0 μSv/h με 500 μSv/h, 0 

mSv/h με 5 mSv/h και 0 mSv/h με 50 mSv/h. 

• Ακρίβεια: ±10 % της ένδειξης 
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• Είδος ανιχνευτή: θάλαμος ιονισμού με 230 cc αέρα συμπιεσμένο σε 8 ατμόσφαιρες 

• Χρόνος προετοιμασίας: Λιγότερο από ένα λεπτό για αρχική λειτουργία και περίπου 4 

λεπτά για ενδείξεις μικρότερες των 20 μR/h σε περιβάλλον με 10 μR/h ή λιγότερα. 

• Χρόνος απόκρισης: 

0 μSv/h με 5 μSv/h 5 δευτερόλεπτα 

0 μSv/h με 50 μSv/h 2 δευτερόλεπτα 

0 μSv/h με 500 μSv/h 1.8 δευτερόλεπτα 

0 mSv/h με 5 mSv/h 1.8 δευτερόλεπτα 

0 mSv/h με 50 mSv/h 1.8 δευτερόλεπτα 

• Θερμοκρασία λειτουργίας: -20ο C μέχρι 50ο C 

 

 

5.6 DMC 3000 Electronic Personal Dosimeter 

Τα δοσίμετρα είναι [17] συσκευές ακτινοπροστασίας που φέρονται στο σώμα με σκοπό να 

ποσοτικοποιήσουν την συσσωρευμένη δόση ακτινοβολίας  ενός ατόμου που προέρχεται από 

εξωτερικές πηγές, έτσι ώστε να αξιολογηθεί η πιθανότητα επιβλαβών επιπτώσεων της 

ακτινοβολίας στην υγεία του.  

Μια κατηγορία δοσίμετρων στην οποία ανήκει το DMC 3000 είναι τα προσωπικά ηλεκτρονικά 

δοσίμετρα (EPD). Τα EPDs είναι [17] συσκευές που τροφοδοτούνται με μπαταρίες και 

λειτουργούν με θάλαμο Geiger Muller ή με ημιαγωγό στον οποίο η ιονίζουσα ακτινοβολία 

απελευθερώνει φορτία με αποτέλεσμα να δημιουργεί μετρήσιμο ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης,  

παρουσιάζουν με  ψηφιακή ένδειξη τον ρυθμό της συσσωρευμένης δόσης. Φοριούνται στο σώμα 

και συνηθώς προειδοποιούν ότι η δόση θα ξεπεράσει κάποιο προκαθορισμένο όριο. 

Καθ’ όλη την διάρκεια της έρευνας στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, 

χρησιμοποιούσα το δοσίμετρο DMC 3000 EPD, βάση των κανόνων ακτινοπροστασίας. Το DMC 

3000 EPD παρέχει την προσωπική ισοδύναμη δόση Ηp(10) και λειτουργεί με ένα ανιχνευτή 

πυριτίου (Si chip). Επίσης, διαθέτει προαιρετικά, δυνατότητες για ανίχνευση βήτα ακτινοβολίας, 

συγκεκριμένα Ηp(0.07).  Μπορεί να φορεθεί στην τσέπη ή στη ζώνη και το εύρος λειτουργίας του 

είναι από -14ο C μέχρι 50ο C και έως 90% υγρασία [17]. 
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Εικόνα 5-2 To DMC 3000 EPD. 
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6 Ακτινοπροστασία 

6.1 Εισαγωγή 

Η χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας στην ιατρική αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη διάγνωση 

και τη θεραπεία των ασθενών για πάνω από έναν αιώνα. Η έκθεση σε ακτινοβολία πρέπει να είναι 

αιτιολογημένη και το καθαρό όφελος από τη χρήση της να αντισταθμίζει οποιεσδήποτε άλλες 

επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών, αλλά και των εργαζομένων (ιατρικού και παραϊατρικού 

προσωπικού, μαθητευομένων κ.α.) και άλλων προσώπων (συνοδών, βοηθών, εθελοντών κ.α.). Η 

έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία από εφαρμογές στην ιατρική είναι μεγαλύτερη από αυτή που 

δημιουργείται από οποιαδήποτε άλλη τεχνητή πηγή και γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να 

εφαρμόζονται οι αρχές ακτινοπροστασίας και κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας. Οι αρμόδιες Αρχές 

όσον αφορά την ακτινοπροστασία είναι η International Commission on Radiological Protection-

ICRP, το International Atomic Energy Agency (IAEA) και η Euratom. Όσον αφορά την Κύπρο 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η υφιστάμενη Κυπριακή νομοθεσία η οποία συνάδει πλήρως με τους 

Κανονισμούς των ανωτέρω Αρχών. 

 

6.2 Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας 

Η ακτινοπροστασία διέπεται από τρεις βασικές αρχές [11] :  

• Αρχή της αιτιολόγησης: Μια πρακτική που ενέχη έκθεση ή δυνητική έκθεση ενός ατόμου σε 

ιονίζουσα ακτινοβολία μπορεί να εφαρμοστεί μόνον εφόσον αυτή αποφέρει ικανοποιητικό όφελος 

στο εκτιθέμενο άτομο έτσι ώστε να αντισταθμίζεται η πιθανή βλάβη την οποία αυτή μπορεί να 

προκαλέσει. 

 • Αρχή της βελτιστοποίησης (A.L.A.R.A.) : Τόσον οι πηγές όσο και τα μηχανήματα παραγωγής 

ακτινοβολιών, στα πλαίσια της πρακτικής, πρέπει να προσφέρουν κάτω από τις επικρατούσες 

συνθήκες λειτουργίας τους την καλύτερη δυνατή προστασία και ασφάλεια έτσι ώστε το μέτρο της 

ενεχόμενης έκθεσης, η πιθανότητα μη αναμενόμενης έκθεσης και ο αριθμός των εκτιθέμενων 

ατόμων να είναι τόσο μικρά όσο αυτό είναι λογικά εφικτό (είναι η γνωστή αρχή Α.L.A.R.A.-As 

Low As Reasonably Achievable) λαμβανομένων υπόψη οικονομικών και κοινωνικών 

παραγόντων. Στα πλαίσια της αρχής της βελτιστοποίησης θα πρέπει να πραγματοποιούνται ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα ποιοτικοί έλεγχοι για τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων που 

κάνουν χρήση ιονιζουσών ακτινοβολιών.  

• Αρχή ορίων δόσης: 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, η υπέρβαση των οποίων θεωρείται μη αποδεκτή. Η υπέρβαση των ορίων 

μπορεί να συμβεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, αφού πρώτα έχει ληφθεί υπόψη η αρχή της 

αιτιολόγησης. 
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6.3 Κυπριακή Νομοθεσία 

Ο περί  Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας 

και Προστασίας Νόμος του 2018 και η σχετική σειρά Κανονισμών που εκδόθηκε δυνάμει του 

Νόμου αυτού καλύπτουν πλήρως το θέμα της ιατρικής έκθεσης (έκθεσης σε ιονίζουσα 

ακτινοβολία από ιατρικές πρακτικές), με στόχο την προστασία των ασθενών, των εργαζομένων 

και άλλων προσώπων σε ιατρικές πρακτικές με ιονίζουσα ακτινοβολία. 

Για την προστασία οποιωνδήποτε εργαζομένων, μαθητευόμενων ή σπουδαστών που συμμετέχουν 

σε δραστηριότητες με ραδιενέργεια πρέπει να τηρούνται κάποιες βασικές αρχές. Αρχικά πρέπει 

να τηρείται προκαταρκτική αξιολόγηση έτσι ώστε να προσδιοριστεί η φύση και το μέγεθος του 

κινδύνου από ακτινοβολίες για τους εκτιθέμενους. Έπειτα να ταξινομούνται οι χώροι εργασίας σε 

διάφορες ζώνες έτσι ώστε να μπορούν να προσδιοριστούν οι προβλεπόμενες ετήσιες δόσεις όπως 

και η πιθανότητα και η κλίμακα των πιθανών εκθέσεων. Ακολούθως να ταξινομηθούν οι 

εργαζόμενοι σε διάφορες κατηγορίες και τέλος να εφαρμοστούν τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου και 

παρακολούθησης για τις διάφορες ζώνες και συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης, όπου 

απαιτείται, ιατρικής και ατομικής παρακολούθησης. 

Σε όλους τους χώρους εργασίας που υπάρχει πιθανότητα έκθεσης σε περισσότερη ιονίζουσα 

ακτινοβολία από 1mSv ανά έτος ή το ένα δέκατο των ορίων ισοδύναμων δόσεων για τους φακούς 

των ματιών, το δέρμα ή τα άκρα, όπως αυτές ορίζονται σε κατάλληλο πίνακα, πρέπει να 

λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα, για σκοπούς ακτινοπροστασίας.  

Οι εκτεθειμένοι εργαζόμενοι σε αυτούς του χώρους, κατατάσσονται σε 2 κατηγορίες:  

1. «Κατηγορία Α»: κατατάσσονται οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε ενεργό δόση μεγαλύτερη 

από 6mSv ανά έτος, ή ισοδύναμη δόση μεγαλύτερη από τα τρία δέκατα των ορίων δόσης για τους 

φακούς των ματιών, το δέρμα και τα άκρα.  

2. «Κατηγορία Β»: κατατάσσονται όσοι δε συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία Α.  

Αν ένας εργοδοτούμενος υπάγεται στην κατηγορία Α πρέπει να ελέγχεται από συγκεκριμένη 

δοσιμετρική υπηρεσία, ατομικά. Εάν όμως ο οποιοσδήποτε εργοδοτούμενος υποστεί σημαντική 

εσωτερική ραδιενεργό μίανση, πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπάρχει για αυτόν κατάλληλο και 

επαρκές σύστημα παρακολούθησης. Για τον εντοπισμό αυτών των εργαζομένων, η Υπηρεσία 

Ελέγχου μπορεί να υποδεικνύει ή να παρέχει γενική καθοδήγηση [18]. 

Η ατομική παρακολούθηση πρέπει να βασίζεται σε εκτίμηση που προέρχεται από άλλους 

εκτιθέμενους εργαζόμενους ή σε παρακολουθήσεις που έγιναν στο χώρο, αν οι ατομικές μετρήσεις 

είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν ή είναι ακατάλληλες. Αν η έκθεση σε ραδιενέργεια οφείλεται 

σε οποιοδήποτε ραδιολογικό ατύχημα, έκτακτη ανάγκη ή έκτακτο περιστατικό, πρέπει άμεσα να 

γίνονται εκτιμήσεις των σχετικών δόσεων και της κατανομής τους στο σώμα των εκτιθέμενων 

εργαζομένων. Επίσης πρέπει να γίνεται ατομική παρακολούθηση ή υπολογισμός των ατομικών 

http://www01.intranet.gov.cy/Public/mlsi/dli/dliup.nsf/B4D71EB2D39138D2C225837B00283D6C/$file/N_164(I)_2018.pdf
http://www01.intranet.gov.cy/Public/mlsi/dli/dliup.nsf/B4D71EB2D39138D2C225837B00283D6C/$file/N_164(I)_2018.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/B4D71EB2D39138D2C225837B00283D6C/$file/KDP_374_2018.pdf
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δόσεων των ατόμων που εκτίθενται ή έχουν εκτεθεί σε ιονίζουσες ακτινοβολίες, ανάλογα με τις 

περιστάσεις. Οι οποιεσδήποτε παρακολουθήσεις που γίνονται στους εργαζόμενους οποιασδήποτε 

κατηγορίας κατά την διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής, μέχρι την ηλικία των 75 ή να έχουν 

περάσει το λιγότερο 30 έτη από την παύση της εργασίας τους, πρέπει να διατηρούνται σε 

κατάλληλο αρχείο και να αποστέλλονται τακτικά στην υπηρεσία ελέγχου [18].  

Εάν ένας εργαζόμενος υπερβεί ένα από τα όρια δόσης, πραγματοποιείται ειδική ιατρική επίβλεψη 

και οι μετέπειτα συνθήκες έκθεσης υπόκεινται στην έγκριση του εξουσιοδοτημένου ιατρού ή των 

εγκεκριμένων υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας. Πρέπει να διασφαλιστεί επίσης ότι η ιατρική 

επίβλεψη συμπληρώνεται με πρόσθετες ενέργειες που κρίνονται αναγκαίες και αφορούν την 

προστασία της υγείας των εργαζομένων, οι οποίες περιλαμβάνουν περαιτέρω εξετάσεις, μέτρα 

απαλλαγής από σωματική ραδιολογική μίανση ή επείγουσα ιατρική περίθαλψη. Τα όρια δόσεων, 

καθορίζονται από τους Κανονισμούς 6,7,8,10 [18] και αφορούν τα όρια δόσεων σε εκτιθέμενους 

εργαζόμενους, τα όρια δόσεων σε μαθητευόμενους και σπουδαστές και τα όρια δόσεων για το 

κοινό: 

  

1. Όρια δόσεων για εκτιθέμενους εργαζόμενους:  

A. Για συνεχή περίοδο πέντε ετών το όριο της ενεργού δόσης είναι περίπου 100mSv (με μέσο 

όρο 20mSv ανά έτος), αλλά σε ένα συγκεκριμένο έτος η ενεργός δόση δεν μπορεί να 

υπερβεί τα 50mSv.  

B. το όριο της ισοδύναμης δόσης για τους φακούς των ματιών είναι 150 mSv ανά έτος, το 

όριο ισοδύναμη δόσης για το δέρμα είναι 500mSv ανά έτος και ισχύει για την εκτιθέμενη 

δόση οποιασδήποτε επιφάνειας με εμβαδόν 1cm2 και το όριο ισοδύναμης δόσης για τα 

χέρια, τους βραχίονες, τα πόδια και τους αστραγάλους είναι 500mSv ανά έτος.  

2. Όρια δόσεων για μαθητευόμενους και σπουδαστές:  

A. Για τους μαθητευόμενους και τους σπουδαστές ηλικίας 18 ετών και άνω, που είναι 

υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν πηγές, τα όρια δόσεων είναι τα ίδια με αυτά για τους 

εκτιθέμενους εργαζομένους.  

B. Για τους μαθητευόμενους και τους σπουδαστές ηλικίας 16 ως 18 ετών, οι οποίοι 

υποχρεούνται κατά την διάρκεια των σπουδών του να χρησιμοποιούν πηγές, το ετήσιο όριο 

για την ενεργό δόση είναι 6mSv. Για τα συγκεκριμένα άτομα ισχύει επίσης ότι το όριο 

ισοδύναμης δόσης για τους φακούς των ματιών είναι 50 mSv ανά έτος, για το δέρμα  150 

mSv ανά έτος για την μέση δόση σε επιφάνεια με εμβαδόν 1cm2 και το όριο ισοδύναμης 

δόσης για τα χέρια, τους βραχίονες, τα πόδια και τους αστραγάλους είναι 150mSv ανά 

έτος.  

C. Αν οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές δεν υπάγονται στις πιο πάνω κατηγορίες, τότε τα 

όρια δόσης είναι τα ίδια με αυτά που καθορίζονται για το κοινό.  
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3. Όρια δόσεων για το κοινό:  

A. Το όριο ενεργού δόσης είναι 1mSv ανά έτος, σε ειδικές περιπτώσεις όμως μπορεί να 

επιτραπεί υψηλότερη τιμή, εφόσον η μέση τιμή πέντε συναπτών ετών δεν υπερβαίνει το 

1mSv ανά έτος.  

B. Η ισοδύναμη δόση για τους φακούς των ματιών είναι 15mSv ανά έτος και το όριο για το 

δέρμα είναι 50mSv ανά έτος κατά μέσο όρο για οποιαδήποτε επιφάνειες με εμβαδόν 1cm2 

δέρματος.  

Εάν ένα πρόσωπο εκτελεί εργασία με ιονίζουσα ακτινοβολία, δε πρέπει να εκθέτει τον εαυτό του 

ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σε επίπεδα ιονίζουσας ακτινοβολίας που υπερβαίνουν τα επίπεδα 

που δικαιολογεί ή εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας. Οποιοδήποτε εκτιθέμενο πρόσωπο ή 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται σε ελεγχόμενη ζώνη πρέπει να συμβάλλει, όσο είναι 

δυνατό, στην εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής προστασίας από τους κινδύνους ιονίζουσας 

ακτινοβολίας. Ο οποιοσδήποτε εργοδοτούμενος ο οποίος εκτελεί εργασία με ιονίζουσα 

ακτινοβολία, θα πρέπει να χρησιμοποιεί μέσα ατομικής προστασίας. Επίσης αν αντιληφθεί σε 

αυτά τα μέσα οποιαδήποτε φθορά ή μειωμένη απόδοση να το αναφέρει στον εργοδότη και επίσης 

να τα επιστρέφει για φύλαξη, μετά από κάθε χρήση, στον ειδικό χώρο φύλαξης που προβλέπεται 

για το σκοπό αυτό [18]. 

 

Η Υπηρεσία Ελέγχου εξασφαλίζει αν οι εκτιμήσεις των δόσεων, ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα για τον πληθυσμό και για ομάδες αναφοράς του πληθυσμού που εγκλείουν 

κίνδυνο από ιονίζουσες ακτινοβολίες. Επίσης καθορίζει τη συχνότητα των υπολογισμών και 

λαμβάνει αναγκαία μέτρα για να εντοπίσει τις ομάδες αναφοράς του πληθυσμού, λαμβάνοντας 

υπόψη τη διαδρομή μετάδοσης των ραδιενεργών ουσιών. Επιπλέον, ανάλογα με τους κινδύνους 

από ακτινοβολίες εξασφαλίζει, ότι οι μετρήσεις που γίνονται στον πληθυσμό περιλαμβάνουν:  

1. Τον υπολογισμό των δόσεων και της ποιότητας της ακτινοβολίας που οφείλονται σε εξωτερικές 

πηγές.  

2. Τον υπολογισμό της πρόσληψης ραδιονουκλιδίων, της φύσης τους, της φυσικής και χημικής 

τους κατάστασης και τον προσδιορισμό της ραδιενέργειας των συγκεντρώσεων τους.  

3. Τον υπολογισμό των δόσεων που μπορεί οι ομάδες αναφοράς να δεχθούν.  

Τέλος, η υπηρεσία θα πρέπει να διατηρεί αρχείο σχετικά με τις οποιεσδήποτε μετρήσεις γίνονται, 

καθώς και για τα αποτελέσματα των υπολογισμών των δόσεων που λαμβάνονται από τις ομάδες 

αναφοράς του πληθυσμού.  

Τα άτομα που έχουν άδεια χρήσης ραδιενεργών ουσιών πρέπει να διασφαλίζουν, όσο αυτό είναι 

εφικτό, αυτές οι ουσίες να είναι σε μορφή κλειστής πηγής. Αν ένα αντικείμενο περιέχει αυτές τις 

ουσίες πρέπει ο σχεδιασμός του να είναι τέτοιος ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε διαρροή 
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αυτών των ουσιών και να γίνεται ο κατάλληλος έλεγχος για αυτές τις διαρροές. Οι έλεγχοι που 

γίνονται πρέπει να φυλάγονται σε ειδικό αρχείο τουλάχιστον 2 χρόνια, έως ότου η ουσία 

απορριφθεί, ή γίνει καινούργιος έλεγχος της. Επίσης στο αρχείο θα πρέπει να καταγράφονται οι 

χώροι αποθήκευσης των ουσιών αυτών για τουλάχιστον 4 χρόνια.  

Οι πιο πάνω κανονισμοί εφαρμόζονται στις πιο κάτω περιπτώσεις που αφορούν ιατρικούς 

σκοπούς:  

• Έκθεση ασθενών σε ραδιενέργεια για διάγνωση, ή για θεραπευτική αγωγή  

• Έκθεση προσώπων για σκοπούς ιατρικής εξέτασης κατά την εργασία  

• Έκθεση προσώπων για σκοπούς προγραμμάτων ιατρικής εξέτασης του πληθυσμού  

• Έκθεση υγιών προσώπων ή ασθενών που συμμετέχουν εθελοντικά σε προγράμματα 

ιατρικής ή βιοϊατρικής, διαγνωστικής ή θεραπευτικής έρευνας  

• Έκθεση προσώπων στο πλαίσιο ιατρικό – νομικών διαδικασιών.  

 

Επίσης εφαρμόζονται όταν πρόσωπα εκτίθενται εκούσια, για την παροχή στήριξης και 

ανακούφισης αν υποβάλλονται σε έκθεση για ιατρικούς σκοπούς.  

Πρέπει να διασφαλίζεται από τον εργοδότη ή το αδειούχο πρόσωπο ότι τηρούνται τα κατάλληλα 

μέτρα προστασίας καθώς και ότι τηρούνται τα όρια δόσεων σε οποιαδήποτε εργασία ή έρευνα 

διεξάγεται με τη χρήση ραδιενεργών ουσιών. Αυτό προβλέπει τη διασφάλιση γραπτών οδηγιών 

για την έκθεση για ιατρικούς σκοπούς. Αυτές οι οδηγίες περιλαμβάνουν:  

1. Τη σωστή ταυτοποίηση του ατόμου που εκτίθεται για ιατρικούς σκοπούς.  

2. Την ταυτοποίηση των ατόμων που εξουσιοδοτούνται να ενεργούν ως παραπέμποντες 

θεράποντες, ιατροί ή χειριστές.  

3. Τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται σε περιπτώσεις ιατρικών-νομικών διαδικασιών.  

4. Έλεγχος των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία, κατά πόσον είναι έγκυες ή γαλουχούσες.  

5. Τη διασφάλιση της εφαρμογής του ποιοτικού ελέγχου.  

6. Την εκτίμηση των δόσεων των ασθενών και της ραδιενέργειας που τους χορηγείται.  

7. Τη χρήση διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς, των οποίων αναμένεται ότι δεν θα υπάρξει 

υπέρβαση σε συνήθεις τυποποιημένες διαδικασίες, εφόσον χρησιμοποιείται καλή διαγνωστική και 

τεχνική πρακτική.  

8. Καθορισμός κατά πόσον είναι αναγκαίο ο θεράπων ιατρός ή ο χειριστής να προβεί σε 

οποιαδήποτε ενέργεια που αναφέρεται στον κανονισμό 4 του άρθρου 8, και περιλαμβάνει 
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διαδικασίες για τον περιορισμό των δόσεων σε περιπτώσεις ιατρικής ή βιοϊατρικής έρευνας όταν 

δεν αναμένεται άμεσο ιατρικό όφελος από την έκθεση.  

9. Παροχή γραπτών οδηγιών και πληροφοριών με βάση την παράγραφο 5 στον κανονισμό 8 του 

παρόντος νόμου.  

10. Διεξαγωγή και καταγραφή της αξιολόγησης για κάθε έκθεση για ιατρικούς σκοπούς, και όταν 

είναι εφικτό καταγραφή των δεδομένων για τις δόσεις του ασθενούς.  

11. Διεξαγωγή κλινικού ελέγχου.  

12. Διασφάλιση ότι η πιθανότητα και το μέγεθος των δόσεων σε πρόσωπα λόγω ατυχήματος ή 

ανεπιθύμητων ακτινολογικών πρακτικών, διατηρούνται στα κατώτατα εφικτά όρια.  

Οι πιο πάνω οδηγίες πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται από τους κατάλληλους ιατρούς ή 

χειριστές ακόμα και αν εργοδότης και ιατρός (ή χειριστής) είναι το ίδιο πρόσωπο. Για να 

διεξάγονται πιο σωστά αυτές οι οδηγίες, πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τις διατάξεις του 

κανονισμού 13 του παρόντος νόμου. Οι ιατροί και χειριστές θα πρέπει να καταρτίζονται και να 

εκπαιδεύονται σε συνεχή βάση, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν όλες τις νέες 

τεχνολογικές μεθόδους.  

Για κάθε μια από τις πρακτικές που εφαρμόζονται για ιατρικούς σκοπούς και για κάθε 

ακτινολογικό εξοπλισμό πρέπει να τηρούνται κατάλληλα πρωτόκολλα. Επίσης πρέπει να 

διασφαλίζεται ότι τηρούνται κριτήρια παραπομπής για τις εκθέσεις και για ιατρικούς σκοπούς. 

Επιπλέον, πρέπει να εφαρμόζονται περιορισμοί στις δόσεις κατά τη διεξαγωγή ερευνών χωρίς 

ιατρικό όφελος, όπως αυτά αναφέρονται στην τέταρτη υποπαράγραφο της πρώτης παραγράφου 

του κανονισμού. Τέλος, πρέπει να υπάρχουν και να εφαρμόζονται διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς 

για ακτινοδιαγνωστικές παραγράφους όπως αυτά περιγράφονται στις πέντε πρώτες 

υποπαραγράφους της πρώτης παραγράφου του κανονισμού 4 με βάση διαγνωστικά επίπεδα 

αναφοράς που καθορίζονται από τον Υπουργό. 

Αν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής μιας εργασίας υπάρχει συνεχής υπέρβαση του ορίου δόσεων 

τότε ο εργοδότης η το αδειούχο πρόσωπο θα πρέπει να προβεί σε διερεύνηση του περιστατικού 

και να διασφαλίζει τη σωστή διεκπεραίωση των εργασιών.  

Ο ιατρός ή ο χειριστής, πρέπει να εφαρμόζει τις οδηγίες για την έκθεση σε ιονίζουσες 

ακτινοβολίες, όπως αυτές καθορίζονται από τον εργοδότη. Θα πρέπει να αιτιολογεί την 

οποιαδήποτε έκθεση των εργαζομένων για ιατρικούς σκοπούς, και σε αυτούς θα πρέπει να 

ανατίθενται πρακτικές πτυχές της έκθεσης για την ασφάλεια τους.  

Σε κάθε έκθεση για ιατρικούς σκοπούς πρέπει πάντα να υπάρχει η συμμετοχή ενός ιατροφυσικού 

επιστήμονα. Ο Ιατροφυσικός, πρέπει να συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα σε κάθε ακτινοθεραπευτική 

πρακτική, να είναι διαθέσιμος πάντα σε κάθε θεραπευτική και διαγνωστική αγωγή του τμήματος 

πυρηνικής ιατρικής. Επίσης αν είναι απαραίτητο, να συμμετέχει στη διαδικασία βελτιστοποίησης, 
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όπως για παράδειγμα στη δοσιμέτρηση του ασθενούς, και στη διασφάλιση της ποιότητας, του 

ποιοτικού ελέγχου και να παρέχει συμβουλές ως προς την προστασία από ιονίζουσες 

ακτινοβολίες.  

Για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται, σε κάθε ακτινολογική εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει 

κατάλληλο αρχείο το οποίο να ανανεώνεται συνεχώς. Σε αυτό το αρχείο περιλαμβάνονται 

πληροφορίες για:  

a. Το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή,  

b. Τον τύπο του εξοπλισμού,  

c. Τον ειδικό αριθμό ταυτοποίησης του εξοπλισμού,  

d. Το έτος κατασκευής  

e. Το έτος εγκατάστασης.  

 

Σε κάθε ακτινολογική εγκατάσταση πρέπει να διασφαλίζεται ότι λειτουργεί μόνο ο απαραίτητος 

εξοπλισμός για τη σωστή διεκπεραίωση όλων των εργασιών για ιατρικούς σκοπούς. Για να 

χρησιμοποιηθεί ο οποιοσδήποτέ εξοπλισμός πρέπει να γίνει ο κατάλληλος έλεγχος πριν από την 

πρώτη του εφαρμογή. Ο έλεγχος για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται 

τακτικά. Ο κάθε τύπος εξοπλισμού που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι σχεδιασμένος σύμφωνα 

με κάποια πρότυπα.  

Όλοι οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε ακτινολογικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σωστά 

καταρτισμένοι και να έχουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα. Αν ένας σπουδαστής 

συμμετέχει σε ακτινολογικό χώρο με σκοπό την κατάρτιση του θα πρέπει να επιβλέπεται από 

εξειδικευμένο άτομο. Επιπλέον πρέπει να διατηρείται αρχείο για όλα τα άτομα που συμμετέχουν 

σε αυτές τις διαδικασίες, και το είδος της κατάρτισης που αυτοί έχουν. 
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7 Λήψη Μετρήσεων Ρυθμού-Δόσης Ακτινοβολίας 

7.1 Εισαγωγή 

Στο Κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται εκτενώς η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την εκπόνηση 

της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η διαδικασία λήψης 

μετρήσεων για τις δύο διαγνωστικές μεθόδους πυρηνικής ιατρικής στο Bank of Cyprus Oncology 

Center (BOCOC), καθώς και τα δεδομένα που λήφθηκαν.  

 

7.2 Μεθοδολογία 

Δύο διαγνωστικές μέθοδοι του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του BOCOC συμπεριλήφθηκαν 

στην παρούσα έρευνα. Η πρώτη μέθοδος αφορά σπινθηρογράφημα οστών (body bone scan) με 

χορήγηση ενδοφλέβια 99mTc (MDP). Το σπινθηρογράφημα είναι μια τεχνική απεικόνισης 

πυρηνικής Ιατρικής η οποία βοηθά στη διάγνωση της κατάστασης των οστών, που πιθανόν να 

παρουσιάζουν καρκίνο ή μετάσταση. Η δεύτερη μέθοδος αφορά σπινθηρογράφημα θυροειδούς 

αδένα με χρήση του 131Ι σε μορφή κάψουλας ΝαΙ. Το διαγνωστικό 131Ι γίνεται για τη διαχείριση 

των ασθενών που διαγνώστηκαν στο παρελθόν με καρκίνο του θυροειδούς και έγινε πλήρης 

αφαίρεση του  θυροειδή. Το scan γίνεται για τη διερεύνηση πιθανών υπολειμμάτων του 

θυροειδούς. 

Πάρθηκαν μετρήσεις του ρυθμού δόσης ακτινοβολίας  από συνολικά 69 ασθενείς, με τους 22 να 

λαμβάνουν 131Ι για thyroid scan και τους υπόλοιπους 47 99mTc για whole body bone scan. Όλες οι 

μετρήσεις έγιναν με τη χρήση του μετρητή 451P Radiation Detector-Pressurized (Fluke 

Biomedical, Γερμανία) [19]. Ο μετρητής είχε βαθμονομηθεί μερικές μέρες  πριν την έναρξη της 

έρευνας, με ένα αντίστοιχα βαθμονομημένο όργανο με τη χρήση μιας πηγής 137Cs. 

Σημειώνεται ότι, καθ’ όλη την διάρκεια των μετρήσεων και της παραμονής μου στο Τμήμα 

Πυρηνικής Ιατρικής, έφερα στη μέση μου το DMC 3000 Electronic Personal Dosimeter (Mirion 

Technologies, Γερμανία) [17], για σκοπούς ακτινοπροστασίας όπως ορίζει η Κυπριακή 

Νομοθεσία [18]. Το δοσίμετρο το έφερα για να καταγράφω τη δόση που θα λάμβανα καθ’ όλη 

την διάρκεια των μετρήσεων των ασθενών. Στο Παράρτημα βρίσκονται οι 3 μετρήσεις που 

κατέγραψε το δοσίμετρο μου καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας. 
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Είδος scan Ραδιονουκλίδιο Αριθμός ασθενών 

Bone 99mTc 47 

Thyroid 131Ι 22 

 

7.2.1 99mTc (MDP) 

Στη διαγνωστική μέθοδο για το body bone scan με τη χρήση 99mTc (MDP), ο ασθενής προσέρχεται 

στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής τουλάχιστον 2 ώρες πριν την προκαθορισμένη ώρα του scan. Μετά 

την χορήγηση, ο ασθενής υποχρεώνεται να  παραμείνει στο Τμήμα, σε συγκεκριμένο χώρο, μέχρι 

την ώρα του scan και να καταναλώσει τουλάχιστον ένα λίτρο νερό. 

Μετρήσεις του ρυθμού δόσης λήφθηκαν αμέσως μετά τη χορήγηση του ασθενούς καθώς και στο 

διάστημα των 2 ωρών αναμονής του ασθενούς. Έτσι, τουλάχιστον 3 μετρήσεις (μία ανά μία ώρα) 

λήφθηκαν, καθώς και σε κάποιες περιπτώσεις λήφθηκαν 4 μετρήσεις. Μαζί με τη μέτρηση του 

ρυθμού δόσης καταγράφεται επίσης, η ημερομηνία και η χρονική στιγμή της μέτρησης. Μετρήσεις 

λήφθηκαν επίσης και πριν ο ασθενής φύγει από το τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, μετά την 

ολοκλήρωση του scan. Σημειώνεται ότι, οι οδηγίες που δίνονται στον ασθενή όσο αφορά την 

ακτινοπροστασία είναι μόνο προφορικές και συνιστούν να αποφύγει παιδιά και εγκύους για μια 

μέρα. 

Οι μετρήσεις του ρυθμού δόσης ακτινοβολίας λήφθηκαν σε απόσταση ενός μέτρου από την 

μπροστινή όψη 47 ασθενών και με το μετρητή να βρίσκεται στο επίπεδο της μέσης του ασθενούς. 

Σε 34 ασθενείς, μετρήσεις λήφθηκαν και σε απόσταση 2 μέτρων από τον ασθενή. 

 

7.2.2 131I 

Για τη διαγνωστική μέθοδο του thyroid scan, ακολουθείται μια διαφορετική διαδικασία. Ο 

ασθενής προσέρχεται στο κέντρο περίπου 48 ώρες πριν την προκαθορισμένη ώρα του scan. Μετά 

τη χορήγηση ο ασθενής φεύγει από το Κέντρο, όπου επιστρέφει στην οικία του. Οι οδηγίες που 

δίνονται στον ασθενή από το Τμήμα είναι για 48 ώρες να αποφεύγουν εντελώς την επαφή, αλλά 

για μετέπειτα δεν δίνεται κάποια οδηγία. 

Μετρήσεις του ρυθμού δόσης λήφθηκαν αμέσως μετά τη χορήγηση του ασθενούς καθώς και όταν 

έχει επιστρέψει στο Τμήμα μετά από περίπου 48 ώρες για την εξέταση. Μαζί με τη μέτρηση του 

ρυθμού δόσης καταγράφεται επίσης η ημερομηνία και η χρονική στιγμή της μέτρησης.  Όλες οι 

 

Πίνακας 7-1 Είδος scan, ραδιοφαρμακευτικού προϊόντος και αριθμός ασθενών. 
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μετρήσεις του ρυθμού δόσης ακτινοβολίας λήφθηκαν σε απόσταση ενός και δύο μέτρων από τη 

μπροστινή όψη του ασθενούς και με το μετρητή να βρίσκεται στο επίπεδο της μέσης του ασθενούς. 

 

7.3 Παρουσίαση δεδομένων 

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα δεδομένα που λήφθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή 

της έρευνας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται για κάθε ασθενή ο ρυθμός δόσης της ακτινοβολίας σε 

κάθε μέτρηση, στο ένα μέτρο και στα δύο μέτρα. Επίσης, παρουσιάζεται σε μορφή γραφικής 

παράσταση ο ρυθμός δόσης σε συνάρτηση με το χρόνο για ένα ασθενή από το κάθε 

ραδιονουκλίδιο με τα αντίστοιχα error bars. 

Για τον ρυθμό δόσης της ακτινοβολίας υπολογίστηκε η αβεβαιότητα της μέτρησης μέσα από τις 

εν λόγο αβεβαιότητες διαφόρων παραγόντων. Οι υπολογισμοί, βρίσκονται στο Παράρτημα. Η 

αβεβαιότητα των μετρήσεων του ρυθμού δόσης είναι 10.1%.  
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o 99mTc 

Ασθενής 1η Μέτρηση 

(μSv/h) 

2η Μέτρηση 

(μSv/h) 

3η Μέτρηση 

(μSv/h) 

4η  Μέτρηση 

(μSv/h) 

Δt 

(h)1 

1 m 2m 1 m 2m 1 m 2m 1 m 2m 

1 12.7 3.7 6.3 2.1 5.7 1.7   2.4 

2 14.4 4.8 11.2 4.1 7.2 2.8 6.5 2.2 2.6 

3 13.4 4.6 7.9 2.6 5.8 2.2 5.2 2.1 2.6 

4 10.1 3.7 7.5 2.5 4.4 1.6 3.7 1.2 2.4 

5 10.3 3.3 7.2 2.8 5.2 1.9   2.0 

6 10.5 4.1 6.2 2.5 5 2 4.7 1.9 2.6 

7 11.7 4.1 8.1 3.7 5.5 2.5 4.1 2.4 2.9 

8 13.5 4.5 8.6 3.5 5.5 2.3 5 2.2 2.5 

9 10.3 4 8.9 3.2 4.8 2 4.4 1.2 2.5 

10 8.4 3.4 6.1 2.1 4.5 1.1   2.3 

11 11 4.7 7.7 2.9 6.3 2.3 4.6 1.9 3.1 

12 10.3 4.1 6.3 2.8 6.2 2.4 5.5 2.4 2.9 

13 11 4.3 6.8 2.4 5.4 2 4.7 1.3 2.3 

14 8.8 3.6 6.7 2.6 5.4 2.1 4.8 1.8 2.3 

15 11.5 4.5 6.9 2.7 4.5 1.7 4.5 1.7 2.8 

16 7.6 3.1 4.5 2 3.4 1.6 2.8 1.1 2.9 

17 9.5 4.3 8.2 3.2 3.3 1.3 3.2 1.3 3.1 

18 10.2 4.2 5.4 2.4 3.4 1.8 3.1 1.3 2.8 

19 10.6 4.4 5.8 2.8 4.5 1.9 4.4 1.5 2.8 

20 12.7 4.1 8.4 3.3 6 2.4 3.8 1.6 3.5 

21 11.8 4.7 9.5 3.8 7.8 3.1 6 2.9 2.9 

22 12.9 4.1 11.3 3.4 6.5 2.1 5.5 1.1 2.5 

23 9.3 3.4 7.1 2.7 4.2 2.1 3.4 1.3 3.4 

Πίνακας 7-2 Οι μετρήσεις του ρυθμού δόσης ακτινοβολίας (μSv/h) για κάθε ασθενή και ο 

χρόνος από τη στιγμή της χορήγησης μέχρι την τελευταία μέτρηση. 
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24 9.3 3.9 5.3 2.5 5 2.1   2.1 

25 9.8 3.9 8.5 3.4 4.7 1.5 3.8 1.1 3.1 

26 13.9 3.8 11.7 3 11 2.9 8.2 2.2 3.5 

27 12.7 4.1 11.8 3 4.3 1.3 3.3 1.2 2.8 

28 11.9 3.9 9.5 3.5 7.8 2.5   2.1 

29 12.5 4.8 9.9 2.8 8.9 2.4   2.1 

30 10.3 3.3 9.1 3.1 3.9 1.2   2.1 

31 9.3 3.5 6.2 2.3 4.9 1.9   2.2 

32 11 4 6.3 2.7 4.7 2 3.9 1.7 2.7 

33 12.9 4.1 5.6 2.6 5.2 2.2 4.2 2 3.1 

34 9.7 3.9 5.8 2.5 4.3 1.7 3.1 1.2 2.9 

35 11  7.1  4.7    3.7 

36 10  6  4.1    3.4 

37 10.7  5.9  3.7    2.7 

38 10.9  4.9  3.2    2.8 

39 10.4  5.9  3.6    2.8 

40 7.4  6.6  3.9    2.6 

41 8.6  7.2  5.7    2.6 

42 5.7  3.5  2.1    2.6 

43 5.7  3.5  2.1    2.4 

44 5.7  3.5  2.1    2.5 

45 10  6  3.2    2.9 

46 10.5  6.1  3.7    2.6 

47 8.8  5.8  3    3.8 

1 Είναι η διαφορά χρόνου από τη στιγμή της χορήγησης μέχρι την τελευταία μέτρηση σε ώρες. 
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Συνοπτικά τα δεδομένα παρουσιάζονται στον πιο κάτω Πίνακα με χρήση μέσης τιμής, μέγιστης 

και ελάχιστης τιμής.  

 

 1η Μέτρηση 

(μSv/h) 

2η Μέτρηση 

(μSv/h) 

3η Μέτρηση 

(μSv/h) 

4η Μέτρηση 

(μSv/h) 

Δt 

(h) 

1 m 2 m 1 m 2 m 1 m 2 m 1 m 2 m 

Μέση τιμή 10.5 4.0 7.1 2.9 4.9 2.0 4.5 1.7 2.7 

 

Μέγιστη 

τιμή 

14.4 4.8 11.8 4.1 11 3.1 8.2 2.9 3.8 

 

Ελάχιστη 

τιμή 

5.7 3.1 3.5 2.0 2.1 1.1 2.8 1.1 2.0 

 

 

 

Πίνακας 7-3 Συνοπτική παρουσίαση των δεδομένων των μετρήσεων. 

 

 
Διάγραμμα 7-1 Ο ρυθμός δόσης ως συνάρτηση του χρόνου για τον 36ο ασθενή που χορηγήθηκε με  

99mTc. 
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Διάγραμμα 7-2 Ο ρυθμός δόσης για κάθε ασθενή μετά το bone scan, πριν ο ασθενής 

φύγει από το Τμήμα. 
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o 131Ι 

Ασθενής 1η Μέτρηση 

(μSv/h) 

2η Μέτρηση 

(μSv/h) 

Δt 

(h) 

1 m 2 m 1 m 2 m 

1 6.1 1.7 0.2 0.1 49.1 

2 6.1 1.7 0.2 0.1 49.6 

3 5.7 1.7 1 0.2 48.7 

4 9.6 2.6 0.3 0.1 48.2 

5 9.4 3 0.9 0.4 49.2 

6 4.7 1.6 1.1 0.3 50.3 

7 4.8 2.1 0.2 0 48.8 

8 4.3 2.1 0.2 0 48.6 

9 3.6 1.4 0.2 0 49.0 

10 3.7 1.7 0.6 0.4 47.2 

11 3.0 1.7 0.4 0.2 46.9 

12 5.2 2.1 0.5 0 47.9 

13 3.7 1.8 0.9 0.3 47.7 

14 3.9 1.1 0.6 0.2 46.4 

15 4.1 1.3 1.7 0.6 47.1 

16 4.6 1.6 0.3 0.2 48.8 

17 6.9 1.7 0.4 0.2 47.6 

18 3.1 1.6 0.3 0.2 47.8 

19 4.1 1.5 0.3 0.2 46.5 

20 3.1 1.3 0.4 0.2 46.6 

21 4.8 1.2 0.4 0.3 48.6 

22 4.1 1.3 0.4 0.1 49.8 

 

 

 

Πίνακας 7-4 Οι μετρήσεις του ρυθμού δόσης (μSv/h) για κάθε ασθενή καθώς και ο 

συνολικός χρόνος από τη στιγμή της χορήγησης του 131Ι μέχρι την τελευταία μέτρηση  
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Τα δεδομένα παρουσιάζονται στον πιο κάτω Πίνακα συνοπτικά με χρήση μέσης τιμής, μέγιστης 

και ελάχιστης τιμής.  

 

 1η Μέτρηση 

(μSv/h) 

2η Μέτρηση 

(μSv/h) 

Δt(h) 

1 m 2 m 1 m 2 m 

Μέση τιμή 4.9 1.7 0.5 0.2 48.2 

Μέγιστη 

τιμή 

9.6 3.0 1.7 0.6 50.3 

Ελάχιστη 

τιμή 

3.0 1.1 0.2 0.0 46.4 

 

 

 

 
 

Διάγραμμα 7-3 Ο ρυθμός δόσης ως συνάρτηση του χρόνου για τον 20ο ασθενή που χορηγήθηκε 

με  131I. 

 

 

Πίνακας 7-5 Συνοπτική παρουσίαση των δεδομένων των μετρήσεων. 
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Διάγραμμα 7-4 Ο ρυθμός δόσης για κάθε ασθενή αμέσως μετά τη χορήγηση του 131Ι, πριν 

φύγει από το Τμήμα. 
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8 Επεξεργασία Μετρήσεων 

8.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζεται λεπτομερώς η επεξεργασία που έγινε στις μετρήσεις του 

ρυθμού δόσης ακτινοβολίας και από τα δύο ραδιοφάρμακα. Συγκεκριμένα, επεξηγείται ο 

υπολογισμός της ενεργότητας του ραδιοφαρμάκου, ο υπολογισμός του Τeff για κάθε ασθενή, ο 

υπολογισμός των δόσεων για κάθε πιθανό σενάριο και τέλος, ο υπολογισμός της ετήσιας δόσης 

για τους Τεχνολόγους Πυρηνικής Ιατρικής. 

 

8.2 Υπολογισμός Ενεργότητας 

Η χορηγούμενη ενεργότητα  (Αadministered)  είναι η ενεργότητα του ραδιοφαρμακευτικού προϊόντος 

τη στιγμή που χορηγείται στον ασθενή.  Όπως λέχθηκε σε προηγούμενο Κεφάλαιο, η σχέση που 

συνδέει την ενεργότητα με το χρόνο είναι η εξής. 

 

𝜜 = 𝜜𝟎𝒆−𝝀𝒕 

 

8.1 

 

όπου Α0 η ενεργότητα σε χρόνο t0.  

Στη διαγνωστική μέθοδο του bone scan με χρήση 99mTc (MDP), έχουμε ως δεδομένο την 

ενεργότητα του στον προκαθορισμένο χρόνο χορήγησης. Ανάλογα με την ώρα που θα γίνει εν 

τέλει η χορήγηση (πριν ή πιο μετά από την καθορισμένη ώρα), βρίσκουμε από την πιο πάνω σχέση 

την ενεργότητα που είχε το ραδιονουκλίδιο εκείνη τη στιγμή. Η διόρθωση αυτή στη χορηγούμενη 

ενεργότητα έγινε και για τους 47 ασθενείς. Αντίστοιχη διόρθωση έγινε και για τους 22 ασθενείς 

της διαγνωστικής μεθόδου του thyroid scan με χρήση 131Ι. 

Για τον υπολογισμό της η ενεργότητας του ραδιονουκλιδίου την ώρα της τελευταίας μέτρησης 

μετά την πραγματοποίηση του scan, θεωρούμε ότι η ενεργότητα ακολουθεί την πιο πάνω σχέση. 

Καταγράφοντας το χρόνο όπου έγινε η χορήγηση, το χρόνο της τελευταίας μέτρησης και 

υπολογίζοντας τη χορηγούμενη ενεργότητα (όπως περιγράφηκε πιο πάνω), υπολογίζουμε την 

ενεργότητα στο χρόνο της τελευταίας μέτρησης την οποία καλούμε Αpost-scan . 
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8.3 Υπολογισμός Ενεργού Χρόνου Ημιζωής 

 

Όπως λέχθηκε και στην Εισαγωγή της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, ένας από τους σκοπούς 

της έρευνας είναι να διερευνήσει την εξάρτηση του ρυθμού δόσης από το χρόνο μετά τη χορήγηση 

ραδιοφαρμάκων 99mTc και 131Ι για διαγνωστικούς σκοπούς και να υπολογίσει έτσι τον ενεργό 

χρόνο ημιζωής Teff για κάθε ασθενή. 

Με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Excel έγινε το γράφημα του ρυθμού δόσης 

ακτινοβολίας ως συνάρτηση του χρόνου. Συγκεκριμένα η συνάρτηση αυτή είναι εκθετικής μορφής 

 

𝑫(𝒕) = 𝑫(𝟎)𝒆−𝝀𝒕 8.2 

 

όπου D(0) είναι μια σταθερά και λ η σταθερά διάσπασης. 

Για την προσέγγιση του  Teff χρειάστηκε να λογαριθμίσουμε την εξίσωση 8.2. Έτσι προκύπτει η 

πιο κάτω εξίσωση. 

 

𝐥𝐨𝐠𝑫(𝒕) = 𝐥𝐨𝐠 𝑫(𝟎) − 𝛌𝐭 8.3 

 

Από την εξίσωση 8.3 παρατηρούμε ότι η εξάρτηση του ρυθμού δόσης από το χρόνο είναι 

γραμμική. Έτσι μπορεί εύκολα να βρεθεί η κλίση και η σταθερά D(0)  με χρήση του προγράμματος  

Microsoft Excel. Η κλίση και η σταθερά D(0) υπολογίστηκαν και για τους 69 ασθενείς.  

Όπως προαναφέρθηκε, ο  Teff, δίδεται από τη σχέση της σταθεράς διάσπασης 𝜆 =
𝑙𝑛 2

𝑇𝑒𝑓𝑓
 . Από αυτή 

τη σχέση υπολογίστηκε ο Teff  για κάθε ασθενή. Στη συνέχεια, για κάθε ραδιοφάρμακο 

υπολογίστηκε η μέση τιμή του Teff και το 95th percentile του Teff καθώς και της σταθεράς D(0). Ο 

λόγος που χρησιμοποιήθηκε το 95th percentile είναι επειδή δίνει μια τιμή όπου εμπίπτει το 95% 

των μετρήσεων και με αυτό τον τρόπο καλύπτεται καλύτερα το φάσμα των τιμών. Έτσι, θα 

πάρουμε και μια εκτίμηση για τυχόν outliers, δηλαδή ακραίες περιπτώσεις που δεν χαρακτηρίζουν 

την πλειοψηφία των δεδομένων, κάτι που η μέση τιμή δεν μπορεί να συμπεριλάβει. Από τη μέση 

τιμή του Teff, το 95th percentile Teff  και της σταθεράς Α θα προκύψουν δύο γενικές εξισώσεις για 

κάθε ραδιοφάρμακο. Μια με τη μέση τιμή του Teff  και μια με το 95th percentile Teff.  
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 Η σχέση που προκύπτει και συνδέει τα δύο μεγέθη (ρυθμό δόσης – χρόνο) θα χρησιμοποιηθεί 

στη συνέχεια για να υπολογιστούν οι δόσεις στα πιθανά σενάρια. Δηλαδή σε κατηγορίες ατόμων 

που πιθανόν οι ασθενείς να έρθουν σε επαφή και να προκαλέσουν έτσι την έκθεση τους στην 

ακτινοβολία. 

 

8.4 Υπολογισμός δόσης για τις διάφορες ομάδες 

Ο ασθενής που υποβάλλεται σε διαγνωστικές μεθόδους Πυρηνικής Ιατρικής, γίνεται και αυτός 

ραδιενεργός, με αποτέλεσμα να εκθέτει τους γύρω του στην ακτινοβολία. Στο οικείο περιβάλλον 

του ανήκουν άτομα όπως ο/η σύζυγος, παιδιά και άτομα από το επαγγελματικό του περιβάλλον. 

Ακόμα, άτομα από το ευρύ κοινό, όπως άτομα που μπορούν να ταξιδεύσουν μαζί του στο 

αυτοκίνητο ή σε κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Είναι σημαντικό λοιπόν, να υπάρχει μια 

ακριβής εκτίμηση των δόσεων αυτών, με σκοπό να παραμένουν όσο γίνεται χαμηλότερες στα 

πλαίσια τον κανόνων ακτινοπροστασίας. 

Για να είναι εφικτό να ληφθούν υπόψη όλα τα άτομα από το περιβάλλον του ασθενούς, χρειάστηκε 

τα άτομα αυτά να κατηγοριοποιηθούν. Τα σενάρια που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα 

λήφθηκαν από προηγούμενες δημοσιεύσεις, αφού τα κριτήρια με τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν 

δεν εμπίπτουν στο σκοπό της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας. Συγκεκριμένα, τα σενάρια που 

χρησιμοποιήθηκαν λήφθηκαν από δύο παλαιότερες δημοσιεύσεις [20] [1] και είναι τα εξής: 

 

Συνάδελφος στη δουλειά: στη δουλειά, ο ασθενής κάθεται δίπλα από ένα συνάδελφο του στο 1 m 

για μια εργάσιμη μέρα (8 ώρες). 

 

Σύζυγος: στο σπίτι, ο ασθενής περνά 6 ώρες με τον/την σύζυγο του/της στο 1 m και έπειτα, 8 ώρες 

στο 0.3 m κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

 

Παιδιά: ο χρόνος που περνά ο ασθενής με τα παιδιά στο σπίτι κατηγοριοποιείται με βάση την 

ηλικία στις 3 κατηγορίες, (a) βρέφη μέχρι 2 ετών περνούν 9 ώρες στο 0.1 m, (b) παιδιά 2-5 ετών 

περνούν 4 ώρες στο 0.1 m και ακολούθως 8 ώρες στο 1 m και (c) παιδιά ηλικίας 5-11 ετών περνούν 

2 ώρες στο 0.1 m και 4 ώρες στο 1 m. 

 

Επιβάτης: εάν ο ασθενής ταξιδεύει την ίδια μέρα με ιδιωτικό όχημα ή μέσο μαζικής μεταφοράς, 

κάθεται δίπλα στον επιβάτη για 4 ώρες σε απόσταση 1 και 0.5 m αντίστοιχα. Εάν ταξιδεύει την 

επόμενη μέρα με μέσο μαζικής μεταφοράς κάθεται δίπλα σε ένα επιβάτη για 6 ώρες στο 0.5 m. 
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Στο πιο κάτω Πίνακα, παρουσιάζονται αναλυτικά τα σενάρια που χρησιμοποιήθηκαν. Στον 

Πίνακα 8-1 αναγράφεται ο χρόνος που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή όπως και η απόσταση 

που απέχουν από αυτόν. Είναι σημαντικό επίσης ότι σε κάποια σενάρια μεσολαβεί ένα χρονικό 

διάστημα από το scan (99mTc) ή τη χορήγηση (131Ι) μέχρι την πρώτη έκθεση. Συγκεκριμένα, για το 
99mTc όλα τα σενάρια έχουν ισχύ το λιγότερο μετά από 2.7 ώρες (ο μέσος χρόνος παραμονής του 

ασθενούς στο Τμήμα). Για το 131Ι, όλα τα σενάρια έχουν ισχύ αμέσως μετά τη χορήγηση αφού ο 

ασθενής δεν παραμένει στο Τμήμα, αλλά επιστρέφει μετά από 48 ώρες. 

 

 

Σενάρια Χρόνος Έκθεσης 

(h) 

Απόσταση 

 (m) 

Έναρξη 
Έκθεσης 

A. Συνάδελφος στη 

δουλειά 

8 1 Επόμενη μέρα 

B. Σύζυγος 6 1 Ίδια μέρα 

8 0.3  

C. Παιδιά <2 ετών 9 0.1 Ίδια μέρα 

D. Παιδιά 2-5 ετών 4 0.1 Ίδια μέρα 

8 1  

E. Παιδιά 5-11 ετών 2 0.1 Ίδια μέρα 

4 1  

F. Επιβάτης (ιδιωτικό 

όχημα, ίδια μέρα) 

4 1 Ίδια μέρα 

G. Επιβάτης (μέσο 

μαζικής μεταφοράς, 

ίδια μέρα) 

4 0.5 Ίδια μέρα 

H. Επιβάτης (μέσο 

μαζικής μεταφοράς, 

επόμενη μέρα) 

6 0.5 Επόμενη μέρα 

  

Πίνακας 8-1 Σενάρια για την επαφή του ασθενούς με άτομα από το περιβάλλον του. 
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Πρακτικά, η μέθοδος που ακολουθήθηκε βασίζεται σε δύο εξισώσεις. Αρχικά, βάσει των 

υπολογισμών που ακολουθήθηκαν στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, καταλήγουμε στη συνάρτηση 

𝐷(𝑡) = 𝐷(0)𝑒−𝜆𝑡  για την απόσταση 1 m σε μονάδες μSv/h, όπου το λ και 𝐷(0) είναι πλέον γνωστά. 

Έτσι από τη συνάρτηση αυτή παίρνουμε το ρυθμό δόσης ακτινοβολίας σε μια δεδομένη στιγμή.  

Για να υπολογιστεί όμως η δόση, χρειάζεται να ολοκληρωθεί  ως προς το χρόνο η συνάρτηση 

αυτή. Υπολογίστηκε έτσι το ορισμένο ολοκλήρωμα της και έχει ως ακολούθως. 

∫ 𝑫(𝟎)𝒆−𝝀𝒕

𝒕𝟐

𝒕𝟏

𝒅𝒕 = −𝝀𝑫(𝟎)(𝒆−𝝀𝒕𝟐 − 𝒆−𝝀𝒕𝟏) 

 

 

8.4 

 

ή  

 

∫ 𝐃(𝟎)𝐞
−

𝐥𝐧𝟐
𝐓𝐞𝐟𝐟

𝐭

𝐭𝟐

𝐭𝟏

𝐝𝐭 =
𝐓𝐞𝐟𝐟

𝐥𝐧 𝟐
𝐃(𝟎) (𝐞

−
𝐥𝒏𝟐
𝐓𝐞𝐟𝐟

𝐭𝟏 − 𝐞
−

𝐥𝐧𝟐
𝐓𝐞𝐟𝐟

𝐭𝟐) 

 

8.5 

 

 

όπου D(0) σταθερά και Teff  είναι η μέση τιμή ή 95th percentile του ενεργού χρόνου ημιζωής για 

κάθε ένα από τα ραδιονουκλίδια. Αυτή η σχέση χρησιμοποιήθηκε για να υπολογιστούν όλες οι 

δόσεις ακτινοβολίας στο 1 m, αλλάζοντας μόνο τα χρονικά όρια ανάλογα με το εν λόγω σενάριο. 

Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 8-1, κάποια σενάρια υποθέτουν την έκθεση σε διαφορετική 

απόσταση από αυτή του 1 m. Μετρήσεις λήφθηκαν μόνο σε απόσταση 1 και 2 m από τον ασθενή, 

ούτως ώστε με βάση την επόμενη σχέση που θα εξάγουμε (δόση-απόσταση), να μπορούμε να 

υπολογίσουμε τη δόση σε οποιαδήποτε απόσταση. Έχοντας τη δόση στο 1 m υπολογίζουμε την 

δόση σε οποιαδήποτε άλλη απόσταση. 

 Η σχέση που συνδέει το ρυθμό δόσης με την απόσταση είναι της μορφής 

 

𝑫(𝒅) = 𝜜𝒅−𝒃 8.6 
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όπου D είναι ο ρυθμός δόσης της ακτινοβολίας σε μSv/h και d η εν λόγω απόσταση σε m. Α και 

b είναι σταθερές. Για να προσεγγίσουμε την τιμή του b για κάθε ασθενή, χρειάστηκε να 

λογαριθμίσουμε την εξίσωση 8.6, όπου προκύπτει 

 

𝒍𝒐𝒈 𝑫(𝒅) = 𝒍𝒐𝒈 𝑨 − 𝒃 𝒍𝒐𝒈 𝒅 8.7 

 

Από την εξίσωση 8.7 παρατηρούμε τη γραμμική σχέση που συνδέει το ρυθμό δόσης με την 

απόσταση. Ακολούθως, με τη χρήση του Microsoft Excel, υπολογίζεται η κλίση, δηλαδή η 

σταθερά b για τον κάθε ασθενή. Έπειτα, υπολογίστηκε η μέση τιμή του b και το 95th percentile 

του b για τον υπολογισμό των δόσεων στις υπόλοιπες αποστάσεις πέραν του 1 m. Με λίγα λόγια, 

υπολογίζοντας την δόση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε απόσταση 1 m έπειτα χρειάζεται 

να υπολογίσουμε την δόση στην σωστή απόσταση, αν αυτή δεν είναι το 1 m. Έτσι, όλες οι 

υπόλοιπες δόσεις για άλλες αποστάσεις εκτός του 1 m υπολογίζονται βάσει της δόσης στο 1 m.  

Ως γνωστόν, η σχέση αυτή προκύπτει από το νόμο του αντίστροφου τετραγώνου για σημειακές 

πηγές ακτινοβολίας. Ο νόμος αυτός δηλώνει ότι συγκεκριμένες φυσικές ποσότητες είναι 

αντιστρόφως ανάλογες του τετραγώνου της απόστασης από την πηγή που εκπέμπεται η φυσική 

ποσότητα. Ο νόμος έχει τη μορφή 

𝜤𝟏

𝜤𝟐
=

𝒅𝟐
𝟐

𝒅𝟐
𝟏
 

8.8 

 

Σκοπός της πιο πάνω ανάλυσης δεν είναι φυσικά η επαλήθευση του νόμου, αλλά να βρεθεί η 

ακριβής σχέση που συνδέει το ρυθμό δόσης ακτινοβολίας με την απόσταση, έτσι όπως αυτή 

προκύπτει από τα πειραματικά δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικό να εξάγουμε την εξάρτηση της 

έντασης από την απόσταση μιας και δεν έχουμε να κάνουμε με σημειακές πηγές, αλλά με ασθενής. 

Αυτό θα δώσει μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στην περεταίρω ανάλυση. Βεβαίως, αναμένουμε ο 

παράγοντας b να προσεγγίζει το 2, αλλά αυτό θα προκύψει μέσα από τα πειραματικά δεδομένα. 
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8.5 Υπολογισμός ετήσιας δόσης για τους Τεχνολόγους Πυρηνικής Ιατρικής 

και τον Πυρηνικό Ιατρό 

Όπως τα άτομα από το περιβάλλον του ασθενούς εκτίθενται στην ακτινοβολία μετά από επαφή, 

έτσι και το προσωπικό του Τμήματος, λαμβάνει δόσεις ακτινοβολίας επί καθημερινής βάσης. Ο 

σκοπός της έρευνας, βάσει των πιο κάτω σεναρίων επαφής, είναι να καθορίσει τη δόση που 

λαμβάνουν ο Πυρηνικός Ιατρός και οι δύο Τεχνολόγοι Πυρηνικής Ιατρικής ανά διαγνωστική 

διαδικασία, καθώς και ο υπολογισμός της ετήσιας δόσης που λαμβάνουν έτσι ώστε να συγκριθεί 

με το όριο της ετήσιας δόσης για το επαγγελματικό προσωπικό. 

Συγκεκριμένα, τα άτομα που έρχονται σε επαφή με τους ασθενείς είναι, ο Πυρηνικός Ιατρός και 

οι δύο Τεχνολόγοι Πυρηνικής Ιατρικής. Συγκεκριμένα, ο Πυρηνικός Ιατρός πραγματοποιεί τις 

χορηγήσεις και των δύο ραδιοφαρμάκων (99mTc & 131Ι). Επίσης, με τους ασθενείς του 131Ι περνά 

κάποιο χρόνο όταν επιστρέφουν στο Τμήμα, όπου συζητούν τα αποτελέσματα της διαγνωστικής 

τους εξέτασης. Η χορήγηση του 99mTc είναι ενέσιμη και ο Ιατρός έρχεται σε κοντινή επαφή με τον 

ασθενή, σε σχέση με τη χορήγηση του 131Ι, όπου το ραδιοφάρμακο είναι σε μορφή κάψουλας. Οι 

Τεχνολόγοι Πυρηνικής Ιατρικής, έρχονται σε επαφή με τους ασθενείς την ώρα του scan, όπου 

τους τοποθετούν στο τραπέζι της γάμμα camera ή τους καθοδηγούν πώς να το κάνουν για τη λήψη 

των δεδομένων της εξέτασης. Στον πιο κάτω Πίνακα 8-2 παρουσιάζεται το σενάριο επαφής για 

τον Ιατρό και τους Τεχνολόγους που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή. 

Τονίζεται ότι οι παρόντες υπολογισμοί έχουν ως στόχο τον υπολογισμό δόσεων μέσα από την 

επαφή του προσωπικού με τους ασθενείς και δεν λαμβάνονται υπόψη οι δόσεις που τυχόν να 

προέρχονται από την προετοιμασία του ραδιοφαρμάκου ή άλλες εξετάσεις. Όπως λέχθηκε και 

στην Εισαγωγή της εργασίας αυτής, αντικείμενο μελέτης είναι οι δόσεις που λαμβάνουν τόσο το 

οικογενειακό περιβάλλον του ασθενούς όσο και το προσωπικό του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής 

από καθαρά σενάρια επαφής και όχι άλλες ραδιενεργές εργασίες.  
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Είδος scan Ραδιονουκλίδιο Σενάριο Χρόνος 

Έκθεσης 

(min) 

Απόσταση  

(m) 

Οστά 99mTc Α. Ο Πυρηνικός Ιατρός χορηγεί 

τον ασθενή 

2 0.30 

Β. Οι Τεχνολόγοι Πυρηνικής 

Ιατρικής βοηθούν τον ασθενή να 

τοποθετηθεί στο μηχάνημα 

4 0.5 

Θυροειδής 131Ι C. Ο Πυρηνικός Ιατρός χορηγεί 

τον ασθενή 

2 1 

D.  Ο Πυρηνικός Ιατρός συζητά 

τα αποτελέσματα της εξέτασης 

με τον ασθενή 

10 1 

E. Οι Τεχνολόγοι Πυρηνικής 

Ιατρικής βοηθούν τον ασθενή να 

τοποθετηθεί στο μηχάνημα 

4 0.5 

 

 

Η δόση ακτινοβολίας που λαμβάνουν οι Τεχνολόγοι και ο Ιατρός υπολογίστηκαν βάσει των 

δεδομένων του ρυθμού δόσης ακτινοβολίας των ασθενών. Έπειτα, από την εξαγωγή των 

εξισώσεων 8.4 και 8.6 που δείχνουν την εξάρτηση της δόσης από το χρόνο και την απόσταση 

αντίστοιχα, υπολογίστηκαν οι δόσεις που λαμβάνει κάθε μέλος τους προσωπικού για κάθε 

διαγνωστική εξέταση για τα εν λόγω σενάρια. 

Στη συνέχεια, μέσω πληροφοριών που λήφθηκαν από το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, 

υπολογίστηκε ο αριθμός των διαγνωστικών εξετάσεων 99mTc και 131Ι που διεξάγονται κατά τη 

διάρκεια ενός έτους. Συγκεκριμένα, εβδομαδιαία πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 24 bone 

scans και 3 thyroid scans, έτσι η ετήσια συχνότητα τους ανέρχεται στα 1152 και 144 αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 8-2 Τα σενάρια επαφής για το προσωπικού του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής. 
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9 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 

9.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν Kεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από λεπτομερή 

ανάλυση των μετρήσεων του ρυθμού δόσης ακτινοβολίας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι 

Αadministered και οι Αpost-scan όπως αυτές υπολογίσθηκαν όπως προαναφέρθηκε προηγούμενος. 

Επίσης, ο ενεργός χρόνος ημιζωής για κάθε ασθενή, καθώς και το 95th percentile του, που οδήγησε 

έτσι στην κατασκευή μιας γενικής εξίσωσης, από την οποία υπολογίστηκε στη συνέχεια η δόση 

για τα διάφορα σενάρια στο 1 m και ακολούθως σε άλλες αποστάσεις. Τέλος, παρουσιάζεται η 

ετήσια δόση που λαμβάνουν οι Τεχνολόγοι Πυρηνικής Ιατρικής και ο Πυρηνικός Ιατρός στο 

BOCOC. 

 

 

9.2 Ενεργότητα 

Οι Αadministered και οι Αpost-scan  υπολογίστηκαν με τον τρόπο που περιγράφηκε στο υποκεφάλαιο 

7.2. Έτσι προέκυψαν οι εν λόγω ενεργότητες και για τα δύο ραδιοφαρμακευτικά προϊόντα, 99mTc 

και 131Ι. Στον Πίνακα  9-1  παρουσιάζονται συνοπτικά οι ενεργότητες και για τα δύο 

ραδιονουκλίδια και στους πιο κάτω Πίνακες (9-2 & 9-3) παρουσιάζονται αναλυτικά οι 

ενεργότητες για κάθε ασθενή. Συγκεκριμένα στον Πίνακα 9-1 παρουσιάζονται οι ενεργότητες 

δοσμένες με τη χρήση μέσης, ελάχιστης και μέγιστης τιμής. Υπολογίστηκε επίσης η τυπική 

απόκλιση (±SD) και το τυπικό σφάλμα (±SE) της μέσης τιμής της ενεργότητας, όπως αναγράφεται 

στους Πίνακες. 
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Είδος scan 

(αριθμός 

ασθενών) 

Ραδιονουκλίδιο Aadministered (MBq) 
 

Μέση τιμή ± SE  

(ελάχιστη-μέγιστη) 

Apost-scan (MBq) 
 

Μέση τιμή ±  SE 

(ελάχιστη-μέγιστη) 

Οστά (47) 99mTc 728.1±5.7 (652.9 – 830.6) 294.8±11.6 (163.3 – 

485.1) 

Θυροειδής (22) 131Ι 111.3± 5.2(96.7 – 154.0) 13.6± 2.0(4.0 – 42.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 9-1 Οι Aadministered και οι Apost-scan  
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o 99mTc 

 

 

Ασθενής Aadministered (MBq) Apost-scan (MBq) 

1 705.2 251.0 

2 751.5 297.5 

3 705.2 293.6 

4 698.5 232.8 

5 712.0 379.6 

6 716.2 325.2 

7 712.0 325.2 

8 732.9 295.7 

9 784.0 277.6 

10 740.0 324.1 

11 723.1 305.0 

12 830.6 476.9 

13 737.2 281.8 

14 652.9 343.4 

15 737.2 264.8 

16 652.9 235.9 

17 672.1 163.3 

18 732.9 217.8 

19 712.0 264.6 

20 705.2 236.9 

21 799.2 445.1 

22 725.9 245.3 

23 712.0 254.5 

24 664.4 346.1 

Πίνακας 9-2 Οι Aadministered και οι Apost-scan για κάθε ασθενή που λαμβάνει 99mTc. 
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25 705.2 210.2 

26 698.5 416.9 

27 761.7 179.9 

28 672.1 431.4 

29 740.0 455.5 

30 712.0 253.7 

31 712.0 371.7 

32 705.2 269.4 

33 730.1 301.1 

34 698.5 219.4 

35 798.5 336.1 

36 737.6 287.4 

37 754.9 252.2 

38 769.6 190.0 

39 725.9 244.6 

40 821.9 397.7 

41 747.2 485.1 

42 747.2 248.0 

43 712.0 253.8 

44 740.5 255.6 

45 769.6 248.0 

46 705.2 221.5 

47 740.0 240.9 

 

 

 

 

 



 

 

97 

 

o 131Ι 

Ασθενής Aadministered (MBq) Apost-scan (MBq) 

1 154.0 6.9 

2 153.8 6.9 

3 153.4 22.5 

4 145.9 5.1 

5 144.7 16.4 

6 143.8 30.3 

7 97.1 4.0 

8 97.0 4.5 

9 96.7 5.4 

10 97.1 19.4 

11 96.7 12.1 

12 96.7 9.3 

13 96.7 19.9 

14 97.3 16.3 

15 97.1 42.6 

16 97.3 9.2 

17 97.2 8.4 

18 97.1 10.7 

19 96.9 9.9 

20 97.0 13.7 

21 97.3 16.4 

22 96.9 8.4 

 

Πίνακας 9-3 Οι Aadministered και οι Apost-scan για κάθε ασθενή που λαμβάνει 131Ι. 
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9.3 Ενεργός χρόνος ημιζωής 99mTc και 131Ι 

Στο σύνολο, λήφθηκαν μετρήσεις από 69 ασθενείς, με τους 47 να λαμβάνουν 99mTc (MDP) και 

τους 22 131Ι για bone scan και thyroid scan αντίστοιχα. Η μέση τιμή της ενεργότητας για τους 47 

ασθενείς που έλαβαν 99mTc είναι 728.1 MBq (εύρος 652.9 – 830.6) και στους 22 ασθενείς που 

έλαβαν  131Ι  είναι 111.3 MBq (εύρος 96.7 – 154.0). Σε 56 από αυτούς μετρήσεις λήφθηκαν και σε 

απόσταση 2 μέτρων.  

Από τις μετρήσεις του ρυθμού δόσης και με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Excel 

προέκυψε ο ρυθμός εκκαθάρισης ή clearance rate για κάθε ένα ασθενή. Δηλαδή προέκυψε η 

συνάρτηση D(μSv/h)= f [t(h)] για κάθε ασθενή με τον αντίστοιχο ενεργό χρόνο ημιζωής. Για την 

παρούσα έρευνα, η σχέση που χρησιμοποιήθηκε για όλους τους ασθενείς είναι μονό-εκθετική. Η 

σχέση αυτή είναι η εξής: 

  

𝑫(𝒕) = 𝑫(𝟎)𝒆
−

𝐥𝐧 𝟐

𝑻𝒆𝒇𝒇
𝒕
 όπου D είναι η δόση σε μSv/h και 𝐷(0) σταθερά. 

Η μέση τιμή του Τeff (±SE) στο 1 m για όλους τους ασθενείς που έλαβαν 99mTc είναι 2.2 ± 0.1 

ώρες και για όλους τους ασθενείς που έλαβαν 131Ι είναι 15.5 ± 1.3 ώρες. Ενώ, το 95th percentile 

του Τeff στο 1 m για όλους τους ασθενείς που έλαβαν 99mTc είναι  3.8 ώρες και για όλους τους 

ασθενείς που έλαβαν 131Ι είναι 23.9 ώρες. Το 95th percentile δίνει μια τιμή κάτω από την οποία το 

95% των μετρήσεων εμπίπτει. Χρησιμοποίησα το 95th percentile στους περεταίρω υπολογισμούς 

έτσι ώστε να συμπεριληφθούν τυχόν outliers, δηλαδή ακραίες περιπτώσεις, κάτι που η μέση τιμή 

τείνει να ‘’κρύβει’’. Οι εξισώσεις που περιγράφουν το ρυθμό δόσης με χρήση μέσης τιμής και 95th 

percentile του Τeff είναι οι εξής: 

 

𝑫(𝒕) = 𝑫(𝟎)𝒆−𝟎.𝟑𝟐𝒕  ή  𝑫(𝒕) = 𝑫(𝟎)𝒆−
𝐥𝐧 𝟐

𝟐.𝟐
𝒕
     (99mTc) 

 

𝑫(𝒕) = 𝑫(𝟎)𝒆−𝟎.𝟏𝟖𝒕  ή  𝑫(𝒕) = 𝑫(𝟎)𝒆−
𝐥𝐧 𝟐

𝟑.𝟖
𝒕
     (99mTc) 

9.1 

 

 

 

9.2 

𝑫(𝒕) = 𝑫(𝟎)𝒆−𝟎.𝟎𝟒𝒕  ή  𝑫(𝒕) = 𝑫(𝟎)𝒆−
𝐥𝐧 𝟐

𝟏𝟓.𝟓
𝒕
    (131Ι) 

 

9.3 

𝑫(𝒕) = 𝑫(𝟎)𝒆−𝟎.𝟎𝟑𝒕  ή  𝑫(𝒕) = 𝑫(𝟎)𝒆−
𝐥𝐧 𝟐

𝟐𝟑.𝟗
𝒕
    (131Ι) 

9.4 
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Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να τονιστεί γιατί επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε τον ενεργό 

χρόνο ημιζωής Teff και όχι το φυσικό χρόνο ημιζωής του ραδιονουκλιδίου. Όπως αναφέρθηκε και 

σε προηγούμενο Κεφάλαιο, εκτός από το φυσικό χρόνο ημιζωής, υπάρχει ο ενεργός και ο 

βιολογικός χρόνος ημιζωής. Εάν χρησιμοποιήσουμε το φυσικό χρόνο ημιζωής, για παράδειγμα 

του 131Ι, υποθέτουμε ότι το ανθρώπινο σώμα διατηρεί το ραδιονουκλίδιο μέχρι να έχει πλήρως 

διασπαστεί και ότι τίποτα δεν έχει αποβληθεί μέσω των βιολογικών διεργασιών. Δεν είναι 

απόλυτα σωστό να θεωρήσουμε κάτι τέτοιο, αφού οι βιολογικές διεργασίες του ανθρώπινου 

σώματος επηρεάζουν το ρυθμό με τον οποίο διασπάται το ραδιονουκλίδιο και αποβάλλεται από 

το ανθρώπινο σώμα. Έτσι, ασθενείς που λαμβάνουν 131Ι  δεν παραμένουν ραδιενεργοί για το 

φυσικό χρόνο ημιζωής. Αντίθετα, οι ασθενείς, αποβάλλουν το 131Ι  πιο γρήγορα λόγω των 

βιολογικών διαδικασιών, όπως θα αποδειχτεί και από τον υπολογισμό του Teff. 

Για το λόγο που επεξηγήθηκε πιο πάνω, έχοντας το ρυθμό δόσης ακτινοβολίας για κάθε 

συγκεκριμένο ασθενή, συνυπολογίζουμε έτσι και τον φυσικό και τον βιολογικό χρόνο ημιζωής. 

Αυτός είναι ένας ακριβέστερος τρόπος για να υπολογιστεί η δόση που θα λάβει ένα άτομο που 

έρχεται σε επαφή με τον ασθενή. 

Στα διαγράμματα ( Διάγραμμα 9-1 & Διάγραμμα 9-2 ) παρουσιάζεται ο Τeff για κάθε ασθενή και 

στον Πίνακα 9-4 παρουσιάζεται η μέση, ελάχιστη και μέγιστη τιμή του Τeff. καθώς και το 95th 

percentile του Τeff. Στους Πίνακες 9-5 & 9-6 παρουσιάζεται ο Τeff  για κάθε ένα ασθενή.  
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Διάγραμμα 9-1 Ο Τeff για κάθε ασθενή για το 99mTc. 

 

 
Διάγραμμα 9-2 Ο Τeff για κάθε ασθενή για το 131Ι. 
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Πίνακας 9-4 Η μέση τιμή του Τeff για κάθε ραδιονουκλίδιο. 

Είδος scan 

(αριθμός 

ασθενών) 

Ραδιονουκλίδιο Τeff (h) 

 

Μέση τιμή ± SE 

(ελάχιστη-μέγιστη) 

Τeff (h) 

 

95th percentile 

 

Οστά (47) 99mTc 2.2 ± 0.1(1.4 – 4.8) 3.8 

Θυροειδής 

(22) 

131Ι 15.5±1.4 (9.6-37.0) 23.9 
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o 99mTc 

 

 

 

Ασθενής Teff (h) λ 

1 1.6 0.4 

2 1.9 0.4 

3 1.8 0.4 

4 1.6 0.4 

5 1.9 0.4 

6 2.3 0.3 

7 1.8 0.4 

8 1.7 0.4 

9 1.8 0.4 

10 2.5 0.3 

11 2.6 0.3 

12 3.5 0.2 

13 1.9 0.4 

14 2.7 0.3 

15 1.9 0.4 

16 2.0 0.3 

17 1.6 0.4 

18 1.6 0.4 

19 2.1 0.3 

20 2.0 0.4 

21 2.9 0.2 

Πίνακας 9-5 Ο ενεργός χρόνος και η σταθερά διάσπασης λ για κάθε ασθενή. 
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22 1.9 0.4 

23 2.2 0.3 

24 2.2 0.3 

25 2.0 0.3 

26 4.8 0.1 

27 1.3 0.5 

28 3.3 0.2 

29 4.0 0.2 

30 1.4 0.5 

31 2.3 0.3 

32 1.8 0.4 

33 2.0 0.4 

34 1.8 0.4 

35 3.0 0.2 

36 2.5 0.3 

37 1.7 0.4 

38 1.4 0.5 

39 1.8 0.4 

40 2.5 0.3 

41 4.1 0.2 

42 1.6 0.4 

43 1.6 0.4 

44 1.6 0.4 

45 1.8 0.4 

46 1.6 0.4 

47 2.3 0.3 
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o 131Ι 

 

Ασθενής Teff (h) λ 

1 9.9 0.07 

2 10.1 0.07 

3 19.4 0.04 

4 9.6 0.07 

5 14.5 0.05 

6 23.9 0.03 

7 10.6 0.07 

8 11.0 0.06 

9 11.8 0.06 

10 18.0 0.04 

11 16.1 0.04 

12 14.2 0.05 

13 23.4 0.03 

14 17.2 0.04 

15 37.0 0.02 

16 12.4 0.06 

17 11.5 0.06 

18 14.1 0.05 

19 12.3 0.06 

20 15.7 0.04 

21 13.5 0.05 

22 14.8 0.05 

 

 

 

Πίνακας 9-6 Ο ενεργός χρόνος και η σταθερά διάσπασης λ για κάθε ασθενή. 
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Η σχέση που συνδέει το ρυθμό δόσης με την απόσταση είναι της μορφής  

D(d) = Αd−b όπου D είναι ο ρυθμός δόσης σε μSv/h και d η απόσταση σε μέτρα. Α και b είναι 

σταθερές. Υπολογίστηκε η μέση τιμή του b με τον τρόπο που περιεγράφηκε στο υποκεφάλαιο 8.4 

καθώς και το 95th percentile του b.  

Η μέση τιμή του b (± Standard Error) για όλους τους ασθενείς που έλαβαν 99mTc είναι 1.43 ± 0.03 

και για όλους τους ασθενείς που έλαβαν 131Ι είναι 1.49 ±  0.07. Η τιμή του b με τη χρήση του 95th 

percentile για όλους τους ασθενείς που έλαβαν 99mTc είναι 1.75 και για όλους τους ασθενείς που 

έλαβαν 131Ι είναι 2. Οι εξισώσεις που περιγράφουν το ρυθμό δόσης συναρτήσει της απόστασης 

είναι οι 9.5 - 9.8 και είναι αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογιστούν οι δόσεις σε 

αποστάσεις διάφορες του 1 m. Οι τιμές του b για κάθε ασθενή παρουσιάζονται αναλυτικά στο 

Παράρτημα. 

 

𝑫(𝒅) = 𝜜𝒅−𝟏.𝟒𝟑         (99mTc) 

     

9.5 

𝑫(𝒅) = 𝜜𝒅−𝟏.𝟕𝟓         (99mTc) 

 

9.6 

𝑫(𝒅) = 𝜜𝒅−𝟏.𝟒𝟗        (131Ι) 9.7 

𝑫(𝒅) = 𝜜𝒅−𝟐           (131Ι) 9.8 

 

 

 

Είδος scan 

(αριθμός 

ασθενών) 

Ραδιονουκλίδιο b 

 

Μέση τιμή ± SE 

(ελάχιστη-μέγιστη) 

95th percentile  

Οστά (47) 99mTc 1.43±0.03 (1.14 – 1.91) 1.75 

Θυροειδής 

(22) 

131Ι 1.49± 0.07 (0.82 – 2.02) 2.0 

 

 

Πίνακας 9-7 Η μέση, ελάχιστη, μέγιστη και 95th percentile τιμή του b. 
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9.4 Παρουσίαση δόσης για τις διάφορες ομάδες 

Για τον υπολογισμό των δόσεων των ομάδων που υπάγονται στα διάφορα σενάρια Α-Η του 

Πίνακα 8-1, έγινε χρήση των εξισώσεων που αναφέρθηκαν πιο πάνω (9.1 μέχρι 9.8). 

Για το 99mTc του οποίου ο μέσος ενεργός χρόνος ημιζωής είναι 2.2 (εύρος 1.4 – 4.8) ώρες, η μέση, 

ελάχιστη και μέγιστη τιμή δόσης που υπολογίζεται να λάβει κάθε ομάδα για το αντίστοιχο σενάριο 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 9-8. Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό της ελάχιστης και 

μέγιστης δόσης χρησιμοποιήθηκε ο ελάχιστος και μέγιστος ενεργός χρόνος ημιζωής, αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 9-8 Η μέση, ελάχιστη και μέγιστη τιμή της δόσης για το 99mTc. 

Δόσεις σε διάστημα 0-24 ωρών από την χορήγηση 

Σενάριο Μέση Τιμή Δόσης  

(Ελάχιστη – Μέγιστη) (μSv) 

A 0.2 (0.0-5.) 

B 23.6 (5.3-173.3) 

C 369.6 (65.1-2990.6) 

D 285.1 (58.4-1824.6) 

E 189.1 (44.5-1049.0) 

F 10.4 (4.2-22) 

G 28.1 (9.3-82.9) 

H 0.5 (0-16.0) 
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Υπολογίστηκαν επίσης και οι δόσεις με τη χρήση του 95th percentile του ενεργού χρόνου ημιζωής 

με τη χρήση των εξισώσεων 9.2 και 9.6. 

 

 

 

 

 

Κατά τον υπολογισμό των δόσεων για το 99mTc υπολογίστηκαν τα αντίστοιχα σενάρια ξανά, μετά 

το πέρας 24 ωρών, με σκοπό τη μελέτη των δόσεων σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι δόσεις 

που υπολογίστηκαν είναι αμελητέες, της τάξης των 10-1-10-2 μSv. Αυτό ήταν αναμενόμενο, αφού 

ο ενεργός χρόνος ημιζωής του 99mTc που υπολογίστηκε είναι 2.2 ώρες. Συγκεκριμένα, μέχρι τη 

στιγμή που ο ασθενής φεύγει από το τμήμα, έχει ήδη περάσει περισσότερος χρόνος από ένα Τeff  

και κατ’ επέκταση μετά από 24 ώρες έχουν ήδη περάσει 10 Τeff, διάστημα που καθιστά τη δόση 

σχεδόν μηδενική σύμφωνα με τον IAEA. 

Για το 131Ι, το οποίο έχει μέσο Τeff 15.5 (εύρος 9.6-37.0) ώρες, υπολογίστηκαν η μέση, ελάχιστη 

και μέγιστη τιμή δόσης μέχρι και 168 ώρες, δηλαδή 7 μέρες μετά τη στιγμή της χορήγησης. Η 

μέση, ελάχιστη και μέγιστη τιμή δόσης που υπολογίζεται να λάβει κάθε ομάδα για το αντίστοιχο 

σενάριο παρουσιάζεται στους Πίνακες 9-10 μέχρι 9-16. Όπως και προηγουμένως, για τον 

υπολογισμό στης ελάχιστης και μέγιστης δόσης χρησιμοποιήθηκε ο ελάχιστος και μέγιστος 

ενεργός χρόνος ημιζωής, αντίστοιχα. Στη συνέχεια ακολουθούν οι δόσεις που υπολογίστηκαν με 

τη χρήση του 95th percentile από τις εξισώσεις 9.4 και 9.8. 

 

 

 

Πίνακας 9-9 Υπολογιζόμενη δόση με χρήση 95th percentile  

Σενάριο Δόση με χρήση 95th percentile 

(μSv) 

A 2.4 

B 99.8 

C 1628.2 

D 1059.1 

E 630.1 

F 18.6 

G 62.6 

H 7.1 
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Σενάριο Μέση Τιμή  

Δόσης 

(μSv) 

Ελάχιστη Τιμή 

Δόσης 

(μSv) 

Μέγιστη Τιμή 

 Δόσης 

(μSv) 
A 5.6 1.7 17.6 

B 61.9 13.7 259.1 

C 391.4 38.6 2766.0 

D 203.1 24.3 1309.0 

E 106.8 13.5 667.4 

F 6.3 3.1 12.3 

G 17.6 5.4 49.9 

H 12.4 2.4 54.4 

 

 

 

 

Πίνακας 9-10 Η Δόση σε μSv για κάθε σενάριο για το διάστημα 0-24 ωρών μετά τη 

χορήγηση του 131Ι 

Σενάριο Μέση Τιμή 

Δόσης 

(μSv) 

Ελάχιστη Τιμή 

Δόσης 

(μSv) 

Μέγιστη Τιμή 

Δόσης 

(μSv) 

A 16.4 9.6 27.5 

B 180.9 77.2 406.2 

C 1144.8 218.6 4336.3 

D 594.1 137.5 2052.2 

E 312.4 76.6 1046.3 

F 18.3 17.4 19.3 

G 51.4 30.7 78.2 

H 36.1 13.5 85.3 

Πίνακας 9-11 Η Δόση σε μSv για κάθε σενάριο για το διάστημα 24-48 ωρών μετά τη 

χορήγηση του 131Ι 
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Πίνακας 9-12 Η Δόση σε μSv για κάθε σενάριο για το διάστημα 48-72 ωρών μετά τη 

χορήγηση του 131Ι 

 
Σενάριο Μέση Τιμή  

Δόσης 

(μSv) 

Ελάχιστη Τιμή  

Δόσης 

(μSv) 

Μέγιστη Τιμή  

Δόσης 

(μSv) 

A 1.9 0.3 11.2 

B 21.1 2.4 165.3 

C 133.8 6.8 1764.4 

D 69.4 4.3 835.0 

E 36.5 2.4 425.7 

F 2.1 0.5 7.8 

G 6.0 1.0 31.8 

H 4.2 0.4 34.7 

Πίνακας 9-13 Η Δόση σε μSv για κάθε σενάριο για το διάστημα 72-96 ωρών μετά τη 

χορήγηση του 131Ι 

 
Σενάριο Μέση Τιμή  

Δόσης 

(μSv) 

Ελάχιστη Τιμή 

Δόσης 

(μSv) 

Μέγιστη Τιμή  

Δόσης 

(μSv) 
A 0.7 0.1 7.1 

B 7.2 0.4 105.4 

C 45.8 1.2 1125.5 

D 23.7 0.8 532.6 

E 12.5 0.4 271.6 

F 0.7 0.1 5.0 

G 2.1 0.2 20.3 

H 1.4 0.1 22.1 
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Πίνακας 9-14 Η Δόση σε μSv για κάθε σενάριο για το διάστημα 96-120 ωρών μετά τη 

χορήγηση του 131Ι 

 
Σενάριο Μέση Τιμή 

Δόσης 

(μSv) 

Ελάχιστη Τιμή 

Δόσης 

(μSv) 

Μέγιστη Τιμή 

Δόσης 

(μSv) 

A 0.2 0.0 4.6 

B 2.5 0.1 67.3 

C 15.6 0.2 717.9 

D 8.1 0.1 339.8 

E 4.3 0.1 173.2 

F 0.3 0.0 3.2 

G 0.7 0.0 12.9 

H 0.5 0.0 14.1 

Πίνακας 9-15 Η Δόση σε μSv για κάθε σενάριο για το διάστημα 120-144 ωρών μετά τη 

χορήγηση του 131Ι 

 
Σενάριο Μέση Τιμή 

Δόσης 

(μSv) 

Ελάχιστη Τιμή 

 Δόσης 

(μSv) 

Μέγιστη Τιμή  

Δόσης 

(μSv) 
A 0.1 0.0 2.9 

B 0.8 0.0 42.9 

C 5.3 0.0 457.9 

D 2.8 0.0 216.7 

E 1.5 0.0 110.5 

F 0.1 0.0 2.0 

G 0.2 0.0 8.3 

H 0.2 0.0 9.0 
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Πίνακας 9-16 Η Δόση σε μSv για κάθε σενάριο για το διάστημα 144-168 ωρών μετά τη 

χορήγηση του 131Ι 

 
Σενάριο Μέση Τιμή 

Δόσης 

(μSv) 

Ελάχιστη Τιμή 

Δόσης 

(μSv) 

Μέγιστη Τιμή 

Δόσης 

(μSv) 

A 0.0 0.0 1.9 

B 0.3 0.0 27.4 

C 1.8 0.0 292.1 

D 0.9 0.0 138.2 

E 0.5 0.0 70.5 

F 0.0 0.0 1.3 

G 0.1 0.0 5.3 

H 0.1 0.0 5.7 

Πίνακας 9-17 Η δόση με την χρήση του 95th percentile από 0-168 ώρες μετά τη χορήγηση.  

Σενάριο Δόση με την χρήση 95th percentile 

 0-24 

ώρες 

24-48 

ώρες 

48-72 

ώρες 

72-96 

ώρες 

96-120 

ώρες 

120-144 

ώρες 

144-168 

ώρες 

A 22.4 11.2 5.58 2.8 1.4 0.7 0.3 

B 360.8 179.9 89.7 44.7 22.3 11.1 5.5 

C 3960.6 1974.6 984.4 490.8 244.7 122.0 60.8 

D 1920.1 957.3 477.3 237.9 118.6 59.1 29.5 

E 989.4 493.3 245.9 122.6 61.1 30.5 15.2 

F 18.9 9.4 4.7 2.3 1.2 0.6 0.3 

G 75.5 37.7 18.8 9.4 4.7 2.3 1.2 

H 69.2 34.5 17.2 8.6 4.3 2.1 1.1 
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9.5 Ετήσια δόση στους Τεχνολόγους Πυρηνικής Ιατρικής 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, με βάση τις μετρήσεις του ρυθμού δόσης των ασθενών 

υπολογίστηκε η δόση ανά διαγνωστική εξέταση καθώς και η ετήσια δόση ανά διαγνωστική 

εξέταση που λαμβάνουν οι δύο Τεχνολόγοι Πυρηνικής Ιατρικής και ο Πυρηνικός Ιατρός από την 

επαφή τους με τους ασθενείς (με χρήση μέση τιμής και 95th percentile).  

Με τη χρήση των σεναρίων που έγιναν προηγουμένως καταλήγουμε στα εξής: 

 

 

Είδος scan Σενάριο Χρόνος 

Έκθεσης 

(min) 

Απόσταση  

(m) 

Μέση Δόση 

(μSv) 

Δόση με 

χρήση  

95th 

percentile 

(μSv) 

Οστά Α. Ο Πυρηνικός 

Ιατρός χορηγεί τον 

ασθενή 

2 0.30 1.4 1.7 

Β. Οι Τεχνολόγοι 

Πυρηνικής Ιατρικής 

βοηθούν τον ασθενή 

να τοποθετηθεί στο 

μηχάνημα 

4 0.5 1 1.7 

Θυροειδής C. Ο Πυρηνικός 

Ιατρός χορηγεί τον 

ασθενή 

2 1 0.2 0.3 

D.  Ο Πυρηνικός 

Ιατρός συζητά τα 

αποτελέσματα της 

εξέτασης με τον 

ασθενή 

10 1 0.1 0.2 

E. Οι Τεχνολόγοι 

Πυρηνικής Ιατρικής 

βοηθούν τον ασθενή 

να τοποθετηθεί στο 

μηχάνημα 

4 0.5 0.1 

 

0.3 

 

 

Πίνακας 9-18 Η δόση που λαμβάνει ο Πυρηνικός Ιατρός και οι Τεχνολόγοι Πυρηνικής 

Ιατρικής ανά εξέταση από την επαφή τους με τους ασθενείς. 
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Γνωρίζοντας τον αριθμό των διαγνωστικών εξετάσεων που πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 

στο Τμήμα κάθε εβδομάδα, υπολογίστηκε η ετήσια δόση που λαμβάνουν οι δύο Τεχνολόγοι 

Πυρηνικής Ιατρικής και ο Πυρηνικός Ιατρός από την επαφή τους με τους ασθενείς. Συγκεκριμένα, 

στο Τμήμα πραγματοποιούνται περίπου 1152 bone scans με χρήση 99mTc και 144 thyroid scans με 

χρήση 131Ι ανά έτος. Οι υπόλοιπες διαγνωστικές εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής που δεν 

συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα, εμφανίζουν πολύ μικρή συχνότητα.  

Ετησίως, ο Πυρηνικός Ιατρός λαμβάνει από την επαφή του με τους ασθενείς των δύο 

διαγνωστικών μεθόδων μια δόση περίπου  1650 μSv, με τα 1612 μSv να προέρχονται από την 

επαφή του με  ασθενείς του 99mTc και 38 μSv από την επαφή του με ασθενείς του 131Ι.  

Οι Τεχνολόγοι Πυρηνικής Ιατρικής λαμβάνουν από την επαφή τους με τους ασθενείς των δύο 

διαγνωστικών μεθόδων μια δόση που ανέρχεται περίπου στα 1186 μSv, με 1170 μSv να 

προέρχονται από την επαφή με ασθενείς του 99mTc και 16 μSv από την επαφή με ασθενείς του 131Ι. 

 

 

 

 Μέση Ετήσια Δόση 

για  bone scan 

(μSv/year) 

Μέση Ετήσια Δόση 

για thyroid scan 

(μSv/year) 

Μέση Ετήσια Δόση 

στο σύνολο (μSv/year) 

Πυρηνικός Ιατρός 1612 38 1650 

Τεχνολόγοι 

Πυρηνικής Ιατρικής 

1170 16 1186 

 

  

Πίνακας 9-19 Μέση Ετήσια Δόση που λαμβάνει το προσωπικό του τμήματος Πυρηνικής 

Ιατρικής από τους 69 ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα στο BOCOC. 
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10 Συμπεράσματα 

Ένα σημείο σύγκρισης με άλλες προηγούμενες δημοσιεύσεις είναι η σχέση μεταξύ του ρυθμού 

δόσης με την απόσταση. Όπως αναφέρει και ο Mountford [21], η σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών 

εξαρτάται ρητά από τη βιολογική κατανομή του ραδιονουκλιδίου στον κάθε ασθενή. Μέσα από 

τη δική μας έρευνα υπολογίστηκε ότι η μέση τιμή της δύναμης της απόστασης είναι 1.43 και 1.49 

για το 99mTc και το 131Ι αντίστοιχα. Οι αριθμοί αυτοί (1.43 και 1.49) έρχονται σε συμφωνία με τις 

έρευνες των Mountford και Barlett [21] [1]οι οποίοι υπολόγισαν την δύναμης της απόστασης 1.5. 

Από αυτό προκύπτει ότι, διπλασιάζοντας την απόσταση από τον ασθενή, η δόση ακτινοβολίας θα 

μειωθεί κατά ένα παράγοντα 2.8. Έτσι έχουμε μια ρεαλιστική εκτίμηση της εξάρτησης από ότι θα 

είχαμε αν χρησιμοποιούσαμε τον νόμο του αντιστρόφου τετραγώνου χωρίς περεταίρω μελέτη. 

Στην περίπτωση αυτή, η δόση θα μειωνόταν κατά το ένα τέταρτο, κάτι που θα επέφερε 

λανθασμένους υπολογισμούς. 

Όσον αφορά το στατιστικό κομμάτι της έρευνας, στη μελέτη του 131Ι παρατηρούμε ότι μια 

αδυναμία που υπάρχει είναι η έλλειψη αρκετών επαναληπτικών μετρήσεων. Συγκεκριμένα, δεν 

ήταν εφικτό να πραγματοποιήσουμε περισσότερες από δύο μετρήσεις του ρυθμού δόσης των 

ασθενών του 131Ι. Το γεγονός ότι ο ασθενείς δεν παραμένουν στο κέντρο για το διάστημα των 48 

ωρών που μεσολαβούν από τη χορήγηση μέχρι το scan, καθιστούσε αδύνατο να ληφθούν 

περισσότερες από δύο μετρήσεις. Αυτό βέβαια δεν δημιουργεί πρόβλημα ως προς την εύρεση της 

καμπύλης προσαρμογής. Γνωρίζουμε από πριν τη μορφή που θα έχει η αντίστοιχη εξίσωση του 

ρυθμού της δόσης σε σχέση με το χρόνο. Από τους Mountford [21], Barlett [1] και Barrighton et 

al. [20] γνωρίζουμε ότι η καμπύλη είναι εκθετική, ανάλογη της εξίσωσης 8.2. Αυτό που θα είχαμε 

προσεγγίσει καλύτερα είναι ένα καλύτερο fit, αφού με δύο σημεία μόνο στο γράφημα, έχουμε 

μόνο ένα βαθμό ελευθερίας. Έτσι, κάποιες μετρήσεις στο ενδιάμεσο θα ήταν πολύ χρήσιμες. 

Επίσης, οι ρυθμοί δόσης που μετράμε κατά την επανάληψη της μέτρησης μετά από 48 ώρες, είναι 

πολύ μικροί και κυμαίνονται αρκετά κοντά στο 0. Αυτό δημιουργεί και το ερώτημα κατά πόσον ο 

μετρητής μας ανταποκρίνεται σωστά στις μετρήσεις αυτές, μιας και η ακρίβεια που δίνει ο 

κατασκευαστής είναι ±10% της ένδειξης του μετρητή καθώς επίσης και η συνολική αβεβαιότητα 

είναι  ±10.1%. Ακόμα και μετά από 5s που υποστηρίζει ο κατασκευαστής του μετρητή ότι 

λαμβάνουμε την ορθή μέτρηση, υπήρχε αυξομείωση της ένδειξης. Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι αν 

με κάποιο τρόπο μπορούσαμε να έχουμε μετρήσεις στο διάστημα από τη χορήγηση μέχρι το scan 

για τους ασθενείς του 131Ι, θα είχαμε μια καλύτερη στατιστική ανάλυση και κατανομή των 

μετρήσεων μας. 

Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων, παρατηρούμε ότι οι υψηλότερες δόσεις μετά τη χορήγηση 

προέρχονται από τους ασθενείς που χορηγούνται με 99mTc (10.5 μSv/h στο 1m), με τη 

χορηγούμενη ενεργότητα να είναι περίπου 728 MBq . Παρά το γεγονός αυτό, το 99mTc έχει μικρό 

ενεργό χρόνο ημιζωής (μέση τιμή 2.2 ώρες), δηλαδή ο βιολογικός ρυθμός με τον οποίο 

αποβάλλεται από το σώμα του ασθενή είναι ταχύς. Έτσι, οι δόσεις που λαμβάνει κάποιος όταν 

είναι σε επαφή με ασθενούς 99mTc είναι σχετικά ψηλότερες κατά τις πρώτες ώρες μετά τη 
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χορήγηση, αλλά ο μικρός ενεργός χρόνος ημιζωής του 99mTc καθιστά τις μετέπειτα δόσεις 

μηδαμινές. Αντίθετα συμβαίνει με το 131Ι. Συγκεκριμένα, το 131Ι  έχει μέσο ενεργό χρόνο ημιζωής 

περίπου 15.5 ώρες και η χορηγούμενη ενεργότητα είναι κατά μέσο όρο 111 MBq.  Έτσι, μπορεί 

οι δόσεις να μην είναι μεγάλες αμέσως μετά τη χορήγηση (4.9 μSv/h), αλλά η στενή επαφή για 

πολλές ώρες οδηγεί στη συγκέντρωση υψηλότερων δόσεων λόγω του μεγάλου ενεργού χρόνου 

ημιζωής, όπως θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά.  

Κάτι άλλο που παρατηρήθηκε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των ασθενών του 131Ι είναι 

ότι με τη χρήση του 95th percentile βρήκαμε τον ενεργό χρόνο ημιζωής ίσο με 23.9 ώρες, με τυπική 

απόκλιση και τυπικό σφάλμα ίσο με 6.2 και 1.4 ώρες. Αυτό φανερώνει ότι το 95% των ενεργών 

χρόνων ημιζωής των ασθενών είναι μικρότεροι των 23.9 ωρών. Παρά το γεγονός αυτό, ένας 

ασθενής υπολογίστηκε ότι έχει ενεργό χρόνο ημιζωής 37 ώρες. Συγκεκριμένα, μόνο αυτός ο  

ασθενής παρουσιάζει τιμή μεγαλύτερη των 23.9 ωρών. Καταλήγουμε έτσι στο συμπέρασμα ότι η 

μέτρηση αυτή αντιπροσωπεύει το 5% των μετρήσεων και πολύ πιθανόν να είναι μια εσφαλμένη 

μέτρηση μιας και δεν συνάδει με τις υπόλοιπες. Καλό θα ήταν στο μέλλον να γίνει μια πιο 

εμπεριστατωμένη έρευνα, με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών και με περισσότερες μετρήσεις στο 

διάστημα από τη χορήγηση μέχρι το scan, έτσι ώστε να διασαφηνιστεί αν αυτή η περίπτωση είναι 

μεμονωμένη ή όχι. 

Από τους υπολογισμούς μας για τις δόσεις που λαμβάνουν άτομα από το οικογενειακό και 

εργασιακό περιβάλλον του ασθενούς που χορηγείται με 99mTc, προέκυψε ότι οι υψηλότερες δόσεις 

προέρχονται από την επαφή του με παιδιά. Συγκεκριμένα, για τα σενάρια C,D και Ε που αφορούν 

επαφή με παιδιά μέχρι 11 ετών, η μέση τιμή δόσης μπορεί να φθάσει τα 369.6, 285.1 και 189.1 

μSv αντίστοιχα για μέχρι και 24 ώρες μετά από τη στιγμή που ο ασθενής φεύγει από το Τμήμα. 

Αυτό ήταν αναμενόμενο, αφού και τα τρία αυτά σενάρια υποθέτουν την πολύ στενή και 

παρατεταμένη επαφή του ασθενούς με την εν λόγω κατηγορία ατόμων. Εάν αποφευχθεί η στενή 

επαφή (δηλαδή η απόσταση να είναι τουλάχιστον 1 m), οι δόσεις θα μειωθούν σε μεγάλο βαθμό. 

Συγκεκριμένα, στο ένα μέτρο για τα εν λόγω σενάρια θα έχουμε δόσεις της τάξης των 20 μSv. 

Όσο για τα σενάρια που αφορούν τη μετακίνηση του ασθενούς, οι δόσεις κυμαίνονται και αυτές 

σε χαμηλά επίπεδα, περίπου 10.4 μSv και 28.1 μSv για μετακίνηση του με ιδιωτικό και δημόσιο 

μέσο αντίστοιχα, μετά το scan. Επίσης, η δόση από τη μετακίνηση του ασθενούς την επόμενη 

μέρα του scan, όπως και η δόση προς το συνάδελφο στη δουλειά, είναι σημαντικά μικρότερες (0.5 

και 0.2 μSv αντίστοιχα).  

Όπως αναφέρεται και στη δημοσίευση 103 από την ICRP [22], η δόση αναφοράς πάνω από την 

οποία χρειάζεται να ληφθούν προφυλάξεις για να περιοριστεί η έκθεση σε άτομα του κοινού είναι 

300 μSv. Σχεδόν όλες οι υπολογιζόμενες δόσεις (μέση τιμή) για τα σενάρια που αφορούν ασθενείς 
99mTc είναι κάτω από αυτό το όριο. Αυτό συμφωνεί με προηγούμενες έρευνες  [1]   που αναφέρουν 

ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα να ληφθούν προφυλάξεις για διαγνωστικές εξετάσεις πυρηνικής 

ιατρικής. Επιπλέον, η ICRP στη δημοσίευση 84 [23], επιτρέπει το θηλασμό 4 ώρες μετά το scan 
99mTc. Σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να  αποφευχθεί η επαφή με παιδιά. Αυτό όμως δεν 

είναι αναγκαίο, αφού ακόμη και στo σενάριo C όπου η δόση ξεπερνά τα 300 μSv, αν αποφευχθεί 
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η στενή και παρατεταμένη επαφή και εφαρμοσθεί η αρχή ALARA, θα είναι εν τέλει πολύ πιο 

χαμηλές από αυτό το όριο. Επίσης, όλες οι δόσεις που αφορούν ασθενείς 99mTc είναι κάτω και από 

το όριο που ορίζει η Κυπριακή Νομοθεσία για το κοινό, που ανέρχεται στο 1 mSv ετησίως. 

Ας δούμε όμως και τις υπολογιζόμενες δόσεις με τη χρήση του 95th percentile, όπου η τιμή του 

ενεργού χρόνου ημιζωής (3.8 ώρες) και του εκθέτη της δύναμης της απόστασης b (1.75) 

αντιπροσωπεύουν το 95% των μετρήσεων. Πάλι, για τα σενάρια C,D και Ε οι δόσεις θα είναι 

1628.2, 1059.1 και 630.1 μSv για το πρώτο 24ωρο. Θεωρώντας τις δόσεις που προκύπτουν από 

το 95th percentile ως τη χειρότερη πιθανή περίπτωση (βασιζόμαστε κυρίως στο μέσο ασθενή), οι 

δόσεις ξεπερνούν το σημείο αναφοράς των 300 μSv. Αν στα σενάρια αυτά κρατηθεί απόσταση 

τουλάχιστον 1 m οι δόσεις για τα σενάρια C,D και Ε θα είναι 29, 41,9 και 23.9 μSv για το πρώτο 

24ωρο. Οι τιμές αυτές είναι πολύ πιο χαμηλότερες του σημείου αναφοράς. Με άλλα λόγια, αν η 

στενή και παρατεταμένη επαφή περιορισθεί για 24 ώρες μετά το scan, δηλαδή η απόσταση να 

είναι τουλάχιστον ένα μέτρο, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, αφού οι δόσεις θα είναι σημαντικά 

μικρότερες. 

Από τους υπολογισμούς μας για τις δόσεις που λαμβάνουν άτομα από το οικογενειακό και 

εργασιακό περιβάλλον του ασθενούς που χορηγείται με 131Ι προέκυψε ότι τα σενάρια που αφορούν 

παιδιά λαμβάνουν τις μεγαλύτερες δόσεις μαζί με το σύζυγο, Συγκεκριμένα, για τα σενάρια  C, D 

και Ε, τα παιδιά θα λάβουν δόσεις (μέση τιμή) που ανέρχονται στα 1144.8, 594.1 και 312.4 μSv 

αντίστοιχα το πρώτο 24ωρο από τη χορήγηση. Εάν τα ίδια σενάρια συνεχιστούν και τις επόμενες 

μέρες, σε διάστημα 72 ωρών από τη χορήγηση (χωρίς καμία προφύλαξη), τα σενάρια  C, D και Ε 

θα έχουν λάβει συνολικά 1670, 866.6 και 455.7 μSv. Οι τιμές αυτές ξεπερνούν τη δόση αναφοράς 

(300μSv), γι’ αυτό κάποιες προφυλάξεις πρέπει να ληφθούν, με σκοπό να περιοριστεί η έκθεση 

στις ομάδες των παιδιών. Συγκεκριμένα, αν για τις πρώτες 48-72 ώρες μετά τη χορήγηση ο 

ασθενής αποφύγει τη στενή επαφή, δηλαδή έχει απόσταση από τα παιδιά το λιγότερο 1 m μπορεί 

να περιορίσει τις δόσεις αυτές σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση τόσο 

λιγότερη δόση θα λαμβάνουν οι γύρω του. Δηλαδή, αν για τις ίδιες ώρες που προβλέπουν τα 

αντίστοιχα σενάρια, η απόσταση είναι 1 m, τα άτομα αυτά θα λάβουν δόσεις ίσες με 53, 69 και 39 

μSv. Αν ταυτόχρονα, μαζί με την αύξηση της απόστασης μειωθεί ο χρόνος επαφής, τα 

αποτελέσματα θα είναι ακόμη σε χαμηλότερα επίπεδα και δεν θα υπάρχει κίνδυνος για έκθεση 

των ατόμων αυτών στην ακτινοβολία. Οι δόσεις αυτές είναι χαμηλότερες από τη δόση αναφοράς 

(300μSv) και από το όριο που ορίζει η Κυπριακή Νομοθεσία για το κοινό, που ανέρχεται στο 1 

mSv ετησίως. 

Οι ίδιες προφυλάξεις ισχύουν και για τα υπόλοιπα σενάρια για τους ασθενείς του 131Ι. Όσο 

μεγαλύτερη η απόσταση και μικρότερος ο χρόνος επαφής τόσο μειώνεται ο κίνδυνος για έκθεση 

των υπολοίπων. Συγκεκριμένα, για το σενάριο Β που αφορά το/τη σύζυγο του ασθενούς, αν δεν 

κρατηθεί κάποια προφύλαξη, για το διάστημα των 72 ωρών θα λάβει 180.9 μSv που είναι 

επιτρεπτό. Για τα σενάρια F, G και Η που αφορούν τη μετακίνηση του ασθενούς βλέπουμε ότι οι 

μεγαλύτερες δόσεις είναι 18.3, 51.4 και 36.9 μSv. Αν αποφευχθεί η στενή και παρατεταμένη 

επαφή με άλλα άτομα στις μετακινήσεις, οι δόσεις θα είναι ακόμα πιο χαμηλές. Ένας τρόπος είναι, 
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ο ασθενής να κάθεται στο πίσω κάθισμα απέναντι από τον οδηγό έτσι ώστε να έχει την δυνατή 

μέγιστη απόσταση από τον οδηγό. Όσον αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αν ο ασθενής κάθεται 

δίπλα από ένα άγνωστο που δεν θα εκτεθεί ξανά σε ακτινοβολία, δεν υπάρχει λόγος για 

προφύλαξη. Αυτό όμως δεν είναι δυνατόν να το γνωρίζουμε. Αν όμως ο ασθενής ταξιδεύει με 

κάποιο μέλος της οικογένειας του που πιθανόν να εκτεθεί και τις επόμενες μέρες στην 

ακτινοβολία, καλό θα ήταν να κρατηθεί η απόσταση ασφαλείας (1 m).  

Ας δούμε όμως και τις υπολογιζόμενες δόσεις με τη χρήση του 95th percentile, όπου η τιμή του 

ενεργού χρόνου ημιζωής (23.9 ώρες) και του εκθέτη της δύναμης b (2) αντιπροσωπεύουν το 95% 

των μετρήσεων. Αν για τα σενάρια C,D και Ε η απόσταση είναι 1 m τουλάχιστον, οι δόσεις θα 

είναι 70, 84 και 48 μSv για 72 ώρες μετά από τη χορήγηση. Οι δόσεις αυτές είναι κάτω από 300 

μSv. Βλέπουμε ότι, ακόμα και στη χειρότερη πιθανή περίπτωση, αν περιοριστεί η στενή και η 

παρατεταμένη επαφή για 2-3 μέρες μετά τη χορήγηση, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. 

Για τις δόσεις που λαμβάνει το προσωπικό του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του BOCOC 

υπολογίστηκαν συγκεκριμένα η δόση και η ετήσια δόση για κάθε διαγνωστική εξέταση που 

λαμβάνει ο Πυρηνικός Ιατρός και οι Τεχνολόγοι Πυρηνικής Ιατρικής. Οι δόσεις που λαμβάνουν 

ανά διαγνωστική εξέταση οφείλονται στην απόσταση και το χρονικό διάστημα που  έρχονται σε 

επαφή μαζί τους. Από την έρευνα αυτή υπολογίστηκε ότι ο Πυρηνικός Ιατρός και οι Τεχνολόγοι 

Πυρηνικής Ιατρικής λαμβάνουν αντίστοιχα 1650 μSv 1186 μSv ετησίως από την επαφή τους με 

τους ασθενείς.  

Βάση της Κυπριακής Νομοθεσίας, το όριο δόσης για τους εργαζόμενους ανέρχεται στα 20 mSv 

το χρόνο. Η έρευνα μας έχει δείξει ότι αυτό το όριο όχι μόνο δεν ξεπερνάτε αλλά οι δόσεις του 

προσωπικού κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, οι δόσεις που υπολογίστηκαν 

ανέρχονται στο 8.2% και 5.9% του ετήσιου ορίου δόσης  (20 mSv) για τον  Πυρηνικό Ιατρό και 

τους Τεχνολόγους Πυρηνικής Ιατρικής αντίστοιχα. Εκτός αυτού, στο BOCOC, έχει τεθεί ένα 

τοπικό όριο το οποίο ανέρχεται στο 1 mSv ανά 2 μήνες, το οποίο αν ξεπεραστεί, τότε το Τμήμα 

προχωρεί στη διεξαγωγή έρευνας. Τα αποτελέσματα μας δεν έχουν προσεγγίσει αυτό το όριο. 

Παρ’ όλα αυτά, η ετήσια δόση που λαμβάνουν οι Τεχνολόγοι Πυρηνικής Ιατρικής θα είναι 

μεγαλύτερη από 1186 μSv, αφού πραγματοποιούν και άλλες λειτουργίες με χρήση 

ραδιονουκλιδίων, όπως η προετοιμασία των διαφόρων ραδιοφαρμάκων, που δεν εμπίπτουν σε 

αυτή την έρευνα. Το γεγονός όμως ότι στο Τμήμα εργάζονται δύο Τεχνολόγοι Πυρηνικής Ιατρικής 

σημαίνει ότι, διεξάγουν από κοινού ίσο αριθμό εξετάσεων. Αυτό καθιστά την ετήσια δόση που 

λαμβάνουν από την επαφή τους με ασθενείς ακόμη πιο μικρή, εάν οι τεχνολόγοι μοιράζονται τους 

ασθενείς. 

Σε σύγκριση με άλλες δημοσιεύσεις, όπως ο Bayram et al. [24] υπολογίζουν με την ίδια μέθοδο 

ότι η δόση που λαμβάνει ένας Τεχνολόγος Πυρηνικής Ιατρικής από μία εξέταση bone scan με 

χρήση 99mTc είναι 1.31 μSv. Ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από το αποτέλεσμα μας, όπου 

ένας Τεχνολόγος Πυρηνικής Ιατρικής  λαμβάνει  1 μSv. Ακόμα, ο Changmuang [25]  υπολογίζει 

ότι η δόση που λαμβάνει ένας Τεχνολόγος Πυρηνικής Ιατρικής από μία εξέταση bone scan με 
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χρήση 99mTc είναι 0.83 μSv, αριθμός μικρότερος από αυτόν που υπολογίσαμε. Και πάλι οι τιμές 

αυτές κυμαίνονται πολύ κοντά στη δική μας. 

Ολοκληρώνοντας, μπορούμε να πούμε ότι το προσωπικό του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής 

διεξάγοντας τις εν λόγω διαγνωστικές εξετάσεις, που αποτελούν την πλειοψηφία των 

διαγνωστικών εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής στο Τμήμα, λαμβάνει δόσεις που είναι αρκετά 

χαμηλές σε σχέση με τα επιτρεπτά όρια. Εν συντομία, τα αποτελέσματα της έρευνας μας δείχνουν 

ότι το προσωπικό εργάζεται με ασφάλεια, τηρώντας φυσικά την αρχή της Βελτιστοποίησης (As 

Low As Reasonably Achievable). Μια εισήγηση θα ήταν το προσωπικό να φέρει προσωπικά 

δοσίμετρα για κάποιο χρονικό διάστημα, έτσι να επιβεβαιωθούν τα πιο πάνω αποτελέσματα. 

Πιο κάτω παρουσιάζω συνοπτικά κάποιες οδηγίες που θα προτείνω στον Ιατροφυσικό του 

Τμήματος οι οποίες προκύπτουν από τα εν λόγω συμπεράσματα. Σημειώνεται ότι πιο αναλυτικές 

οδηγίες θα φτιαχτούν σε μετέπειτα στάδιο σε συνεργασία μου με τον Ιατροφυσικό. 

Προφυλάξεις για μείωση της έκθεσης ακτινοβολίας σε άλλα άτομα: 

Με στόχο τη μείωση της έκθεσης των υπολοίπων ατόμων, κάποιες απλές εισηγήσεις θα ήταν: 

• Οι ασθενείς να κοιμούνται μόνοι. 

• Να μην κάθονται σε πολύ κοντινή απόσταση δίπλα από άλλους, για παράδειγμα 

στον καναπέ ή στο αυτοκίνητο (τουλάχιστον 1 m απόσταση), κυρίως όσον αφορά 

παιδιά. 

• Να αποφεύγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

• Να αποφεύγουν δημόσιες συναθροίσεις όπου προϋποθέτουν την πολύ στενή επαφή 

με άλλα άτομα 

Αυτά μπορούν να εφαρμοστούν για τους ασθενείς του scan οστών για τις επόμενες 24 ώρες μετά 

το scan και για τους ασθενείς του scan θυροειδούς για τις επόμενες 72 ώρες μετά τη χορήγηση. 
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11 Παράρτημα 

 
1) Παρουσίαση του εκθέτη της δύναμης της εξίσωσης 8.7 

𝑫(𝒅) = 𝜜𝒅−𝒃 για κάθε ασθενή 

Οι τιμές του εκθέτη της δύναμης της πιο πάνω εξίσωσης υπολογίστηκαν με τον τρόπο που 

επεξηγήθηκε στο Κεφάλαιο 8. Η τιμή b για κάθε ασθενή παρουσιάζεται πιο κάτω. 
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Ασθενής b 

1 1.70 

2 1.49 

3 1.46 

4 1.53 

5 1.49 

6 1.32 

7 1.14 

8 1.33 

9 1.49 

10 1.63 

11 1.34 

12 1.27 

13 1.54 

14 1.36 

15 1.38 

16 1.22 

17 1.29 

18 1.16 

19 1.28 

Πίνακας 11-1 Η τιμή b για κάθε ένα ασθενή 99mTc όπου η μέτρηση έγινε στα 1 και 2 m. 
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20 1.39 

21 1.26 

22 1.83 

23 1.31 

24 1.20 

25 1.52 

26 1.91 

27 1.70 

28 1.56 

29 1.70 

30 1.63 

31 1.40 

32 1.28 

33 1.27 

34 1.31 
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Ασθενής b 

1 1.8 

2 1.8 

3 1.7 

4 1.9 

5 1.6 

6 1.6 

7 1.2 

8 1.0 

9 1.4 

10 1.1 

11 0.8 

12 1.3 

13 1.0 

14 1.8 

15 1.7 

16 1.5 

17 2.0 

18 1.0 

19 1.5 

20 1.3 

21 2.0 

22 1.7 

 

 

 

 

 

Πίνακας 11-2 Η τιμή b για κάθε ένα ασθενή 131I όπου η μέτρηση έγινε στα 1 και 2 m. 
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2) Παρουσίαση των μετρήσεων του προσωπικού δοσίμετρου 

Παρουσίαση των μετρήσεων του προσωπικού δοσίμετρου που έφερα καθ’ όλη τη διάρκεια των 

μετρήσεων. Πιο κάτω παρουσιάζονται οι μη μηδενικές μετρήσεις που καταγράφηκαν. Σε όλες 

τις υπόλοιπες επισκέψεις μου από το Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι το Μάρτιο του 2020 οι δόσεις 

που έλαβα ήταν μηδενικές. 

 

 

Ημερομηνία Δόση Hp(10) (μSv) 

09/10/2019 1 

20/11/2019 1 

24/01/2020 1 
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3)  Υπολογισμός αβεβαιοτήτων του ρυθμού δόσης. 

Οι αβεβαιότητες που συμβάλουν σε μια μέτρηση μπορεί να προέρχονται από διάφορες πηγές. Για 

παράδειγμα, από το ίδιο το όργανο μέτρησης, από το αντικείμενο που μετριέται ή ακόμα και από 

την ίδια την διαδικασία λήψης των μετρήσεων. Οι αβεβαιότητες χωρίζονται στις εξής δύο 

κατηγορίες: 

Type A: η αβεβαιότητα που υπολογίζεται βάση στατιστικής, π.χ. από επαναλαμβανόμενες 

μετρήσεις όπως ο coefficient of variation. 

Type B: η αβεβαιότητα που υπολογίζεται από άλλες πηγές όπως για παράδειγμα από την 

βαθμονόμηση ενός οργάνου ή τα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή. 

Για να υπολογιστεί μια τυπική αβεβαιότητα u της κατηγορίας Α χρειάζεται να γίνουν 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις έτσι ώστε η μέση τιμή 𝜇 και η τυπική απόκλιση σ (standard 

deviation) να υπολογιστούν.  

Όταν η αβεβαιότητα προέρχεται από πηγή της κατηγορίας Β, τότε πιθανόν να μπορούμε να 

υπολογίσουμε μόνο το ανώτατο και  το κατώτατο όριο της. Σε αυτή την περίπτωση η τυπική 

αβεβαιότητα δίνεται ως 

 

𝑢 =
𝑎+  −  𝑎−

2√3
 11.1 

 

όπου 𝑎+ και  𝑎− είναι το ανώτατο και το κατώτατο όριο αντίστοιχα. 

Τέλος, για να υπολογιστούν όλες οι αβεβαιότητες μιας μέτρησης μαζί, χρησιμοποιείται η σχέση 

 

𝑢𝑐 = √𝑢1
2 + 𝑢2

2 + 𝑢3
2 + ⋯ 

11.2 

 

Στις μετρήσεις του ρυθμού δόσης της ακτινοβολίας συνέβαλαν 3 αβεβαιότητες. Η πρώτη 

προέρχεται από το μετρητή και οφείλεται στην βαθμονόμηση του. Ο κατασκευαστής ορίζει ως 

αβεβαιότητα λόγω της βαθμονόμησης ±10% της ένδειξης του μετρητή. Η αβεβαιότητα αυτή 

ανήκει στην κατηγορία Β, έτσι υπολογίζεται από την σχέση 11.1 και είναι ίση με 5.8%. 
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Στην συνέχεια, η επόμενη αβεβαιότητα προκύπτει από την απόσταση του μετρητή από τον 

ασθενή. Η απόσταση αυτή δεν είναι δυνατόν να είναι ακριβής αφού δεν έχουμε να κάνουμε με 

σημειακή πηγή, έτσι, το εύρος που μπορεί να εμπίπτει είναι ±5 cm. Πρέπει όμως να εκφράσουμε 

την αβεβαιότητα αυτή σε ποσοστό έτσι ώστε να μπορεί να συμβάλει μαζί με τις άλλες δύο 

αβεβαιότητες. Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις 9.5 και 9.7 για αποστάσεις d±5 cm, και έπειτα την 

εξίσωση 11.1, υπολογίζεται ότι η αβεβαιότητα είναι ±4.3%. 

Τέλος, η αβεβαιότητα που προέρχεται από το coefficient of variation, ανήκει στην κατηγόρια Α 

και η σχέση που τον ορίζει είναι 

𝑐𝑜𝑣 =
𝜎

𝜇
𝑥100% 

Από μετρήσεις που λήφθηκαν κατά την διάρκεια του calibration του μετρητή με σημειακή πηγή 
137Cs υπολογίστηκε η αβεβαιότητα από τον cov να είναι ίση με 7%. 

Η ολική τυπική αβεβαιότητα 𝑢𝑐 υπολογίζεται από την σχέση 11.2 και είναι ίση με ±10.1% της 

μέτρησης. Στην συνέχεια ο πίνακας 11-3 παρουσιάζει συνοπτικά τις αβεβαιότητες της μέτρησης. 

 

 

Πηγή αβεβαιότητας Τυπική αβεβαιότητα (%) 

Calibration 5.8 

coefficient of variation 7 

Απόσταση 4.3 

Συνολική τυπική 

αβεβαιότητα 

10.1 

 

 

 

 

 

Πίνακας 11-3 Οι αβεβαιότητες των μετρήσεων ρυθμού δόσης ακτινοβολίας. 
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