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Περίληψη
Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία, αρχικά γίνεται μια ανασκόπηση της αρχής λειτουργίας
ενός γραμμικού επιταχυντή που χρησιμοποιείται για θεραπεία καρκινικών όγκων.
Παρουσιάζονται όλα τα μέρη ενός τυπικού γραμμικού επιταχυντή, αναλύεται ο τρόπος
λειτουργίας καθώς και η σημαντικότητά του. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται σύγχρονες
τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην ακτινοθεραπεία για την καταστροφή καρκινικών όγκων.
Στη συνέχεια, αναλύεται εμπεριστατωμένα η χρήση του πολύφυλλου κατευθυντήρα δέσμης
στον γραμμικό επιταχυντή, παρουσιάζονται τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και η σημασία
του δοσιμετρικού χάσματος φύλλων στην δημιουργία πλάνων θεραπείας. Τέλος, καθορίζεται
πειραματικά το δοσιμετρικό χάσμα φύλλων του κατευθυντήρα ενός γραμμικού επιταχυντή
Varian Truebeam, που είναι εγκατεστημένος στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου,
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προτείνει η κατασκευάστρια εταιρία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στον ορυμαγδό των σύγχρονων εξελίξεων η Φυσική, και γενικά οι επιστήμες, καλούνται να
απαντήσουν σε βασικά ερωτήματα που αφορούν την ανθρώπινη ύπαρξη και το σύμπαν και
παράλληλα να βρουν λύσεις σε ένα συνονθύλευμα κοινωνικών θεμάτων που ταλανίζουν την
ανθρωπότητα. Η ραγδαία τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος και έκρηξη γνώσεων, από
τη μια, η κλιματική αλλαγή, τα κοινωνικά προβλήματα και η ολοένα αυξανόμενη εμφάνιση
ασθενειών που δεν αντιμετωπίζονται με τις υπάρχουσες θεραπευτικές μεθόδους από την
άλλη, θέτουν υπό αμφισβήτηση το μέλλον της ανθρωπότητας και παράλληλα τους
επιστήμονες σε κινητοποίηση για να βρουν λύσεις. Ως κερασάκι στην τούρτα, έρχεται να
προστεθεί και ένας «σύγχρονος Χάροντας», ο καρκίνος.
Ο καρκίνος είναι μια από τις σοβαρότερες νόσους που μαστίζουν την ανθρωπότητα [8].
Χαρακτηριστικό του είναι ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός κυττάρων. Εν αντιθέσει με τα
φυσιολογικά κύτταρα, τα οποία αυξάνονται, διαιρούνται και πεθαίνουν με μια καλά
ορισμένη διαδικασία που καθορίζεται από το γενετικό υλικό, τα καρκινικά κύτταρα
διαιρούνται, όπως απεικονίζεται στην εικόνα 1.1, ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα την
υπερσυσσώρευση κυττάρων και τη δημιουργία μιας μάζας που ονομάζεται όγκος [7]. Οι
καρκινικοί όγκοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τους καλοήθεις, που δεν είναι επεκτατικοί
και δεν προκαλούν άλλη βλάβη στο σώμα πέρα από την εξάσκηση πίεσης σε ζωτικά όργανα,
και τους κακοήθεις, οι οποίοι μπορούν να κάνουν μεταστάσεις, δηλαδή να μεταφερθούν ή
να εξαπλωθούν σε άλλα μέρη του σώματος σχηματίζοντας δευτερογενείς καρκινικούς ιστούς
[8].

Εικόνα 1.1 Κυτταρική διαίρεση και ανάπτυξη α) φυσιολογικών κυττάρων β) καρκινικών κυττάρων

Για τη μετατροπή ενός φυσιολογικού κυττάρου σε καρκινικό ευθύνονται μια ή περισσότερες
γονιδιακές μεταλλάξεις είτε σε ογκογονίδια, τα οποία είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη του
ιστού, είτε σε ογκοκατασταλτικά γονίδια, τα οποία ευθύνονται για τη διακοπή του
κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Η γονιδιακή μετάλλαξη είναι απότοκο γενετικών ανωμαλιών,
9

του χρόνιου καπνίσματος, της παχυσαρκίας και κακής διατροφής, του αλκοολισμού, της
μόλυνσης από ασθένειες όπως ηπατίτιδα Β, ηπατίτιδα Γ και ιός HPV καθώς και της έκθεσης
σε ιονίζουσα ακτινοβολία και ρυπογόνες ουσίες του περιβάλλοντος.
Ένας καρκινικός όγκος εντοπίζεται μέσα από μια σειρά εξετάσεων όπως βιοψία και
μαγνητική τομογραφία, στις οποίες υποβάλλεται ο ασθενής συνήθως αφού εντοπίσει ο ίδιος
ή ο ιατρός του κάποιο εξόγκωμα ή εσωτερικό ογκίδιο στο σώμα του. Ωστόσο, ο έγκαιρος
εντοπισμός είναι εξαιρετικά σημαντικός για την εξέλιξη της πορείας της νόσου και μπορεί να
αποβεί καθοριστικός για την υγεία και τη ζωή του ασθενούς [8]. Προκειμένου να επιτευχθεί
η ίαση της νόσου, ο ασθενής υποβάλλεται σε ένα συνδυασμό ακτινοθεραπείας,
χημειοθεραπείας και ενίοτε χειρουργικής επέμβασης. Παράλληλα σε περιπτώσεις όπου η
νόσος είναι σε αρκετά προχωρημένο, μη αναστρέψιμο στάδιο, δύναται να χορηγηθεί
παρηγορητική θεραπεία.
Κατά το 2018 υπολογίστηκε ότι 18,1 εκατομμύρια άνθρωποι ανά το παγκόσμιο
διαγνώστηκαν με κάποιας μορφής καρκίνο ενώ 9,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τους λόγω κάποιας μορφής καρκίνου [7]. Ενδεικτικά, στις ΗΠΑ το ποσοστό αθροιστικής
επίπτωσης του καρκίνου (Incidence Rate), δηλαδή το ποσοστό νέων περιστατικών που
διαγνώστηκαν διά το συνολικό πληθυσμό της χώρας, έφτασε το 0,65%. Παράλληλα, στη
Ρωσία το ποσοστό επίπτωσης έφτασε το 0,38%, στην Κίνα το 0,3%, στον Καναδά στο 0,67%,
στην Ιαπωνία στο 0,69%, στην Αυστραλία στο 0,8%, στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 0,67%, στη
Γερμανία στο 0,74%, στη Γαλλία στο 0,7%, στην Ιταλία στο 0,69%, στην Ισπανία στο 0,58%
στην Ελλάδα στο 0,6% και στην Κύπρο στο 0,41% [7]. Επιπρόσθετα, ο επιπολασμός των
τελευταίων 5 χρόνων (Prevalence), δηλαδή το ποσοστό περιστατικών τα τελευταία 5 χρόνια
διά τον πληθυσμό της χώρας, έφτασε στις ΗΠΑ το 2,23%, στη Ρωσία το 0,95%, στην Κίνα στο
0,55%, στον Καναδά στο 2,31% στην Ιαπωνία στο 1,67%, στην Αυστραλία στο 3,05%, στο
Ηνωμένο Βασίλειο το 2,06%, στη Γερμανία το 2,36%, στη Γαλλία το 2,13%, στην Ιταλία στο
1,99%, στην Ισπανία στο 1,67% στην Ελλάδα στο 1,62% και στην Κύπρο στο 1,18%. Επιπλέον,
το 30-50% των περιπτώσεων που οδηγήθηκαν στο θάνατο παγκόσμια θα μπορούσε να
προληφθεί, ενώ ο πρόωρος θάνατος από κάποια μορφή καρκίνου ανέρχεται στο 30% για
ηλικίες 30-69 ετών [7]. Συγκεκριμένα, ο θάνατος από κάποια μορφή καρκίνου αποτελεί την

Εικόνα 1.2 Παγκόσμιος χάρτης καρκίνου σαν αιτία πρόωρου θανάτου [7]

1η ή 2η αιτία θανάτου για ασθενείς με ηλικιακό εύρος 30-69 ετών, σε 134 από τις 183 χώρες
και 3η ή 4η αιτία για 45 χώρες [8]. Επιπρόσθετα, κατά το 2018 καταγράφηκαν, παγκόσμια,
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300000 νέες περιπτώσεις στο χρόνο για παιδιά και νέους μέχρι 19 ετών [7]. Την ίδια ώρα,
σύμφωνα με εκτιμήσεις, το κόστος για την ανακούφιση και ίαση του καρκίνου κατά το 2010
έφτασε τα 1,16 τρισεκατομμύρια δολάρια [7]. Υπολογίζεται πως το 2030 οι χώρες θα πρέπει
να ξοδεύουν $2,7 οι χώρες με χαμηλό ΑΕΠ, $ 3,95 οι χώρες με μέτριο ΑΕΠ και $8,15 οι χώρες
με υψηλό ΑΕΠ, ανά κάτοικο, για να παρέχουν υπηρεσίες θεραπείας στους καρκινοπαθείς
τους. Παράλληλα, τα στοιχεία για το μέλλον δεν είναι ενθαρρυντικά. Υπολογίζεται πως το
2040 οι νέες περιπτώσεις καρκίνου που θα καταγράφουν ανέρχονται στα 29,5 εκατομμύρια
[7]. Τέλος, συχνότερες μορφές καρκίνου που οδηγούν στο θάνατο είναι ο καρκίνος του

Εικόνα 1.3 Εμφάνιση καρκίνου ανά μορφή και θνησιμότητα ανά μορφή για το 2018 [8]

πνεύμονα, ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του εντέρου, του προστάτη, του στομάχου και
του τραχήλου της μήτρας [8].
Στην Κύπρο, το 2018 καταγράφηκαν 2630 νέες περιπτώσεις καρκίνου σε άντρες και 2199 σε
γυναίκες. Συχνότερες μορφές καρκίνου είναι ο καρκίνος του προστάτη, του μαστού, των
πνευμόνων, του παχέος εντέρου και του θυροειδούς. Για του Κύπριους άντρες πιο συχνές
μορφές καρκίνου είναι ο καρκίνος του προστάτη με 751 περιστατικά το 2018, του πνεύμονα
με 395 περιστατικά, του παχέος εντέρου με 388 περιστατικά, των νεφρών με 121 περιστατικά
και του λεμφώματος μη Hodgkin με 83 περιστατικά. Αντίστοιχα, για τις Κύπριες γυναίκες
συχνότερη μορφή καρκίνου είναι ο καρκίνος του μαστού με 725 περιστατικά το 2018, του

Εικόνα 1.4 Ποσοστό εμφάνισης καρκίνου ανά φύλο και ηλικία στην Κύπρο ανά 100 χιλιάδες άτομα για τις πιο
συχνές μορφές καρκίνου [7]
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θυροειδούς με 248, του παχέος εντέρου με 173, του τραχήλου της μήτρας με 141 περιστατικά
και του πνεύμονα με 90 περιστατικά [7]. Επιπλέον, το 2018 στην Κύπρο καταγράφηκαν 1464
θάνατοι αντρών και 912 γυναικών που έπασχαν από κάποιας μορφής καρκίνου. Πέραν
τούτου, στην Κύπρο υπολογίζεται πως περίπου 14000 άτομα (6979 άντρες και 7096
γυναίκες, σύνολο 14075) έχουν νοσήσει από κάποιας μορφής καρκίνου τα τελευταία 5 χρόνια
[7]. Όσον αφορά το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, κατά το 2018 εντοπίστηκαν
2308 νέα περιστατικά καρκίνου [9]. Πέραν τούτου, καταγράφηκαν 23 περιστατικά με υποψία
καρκίνου και αθροιστικά, από το Σεπτέμβριο του 1998, 38547 περιστατικά [9]. Τέλος, κατά
το 2018 πραγματοποιήθηκαν 29269 συνεδρίες ακτινοθεραπείας με τη χρήση γραμμικού
επιταχυντή σε 1353 ασθενείς.

Εικόνα 1.5 Ποσοστό θνησιμότητας ανά φύλο και ηλικία, ανά 100 χιλιάδες άτομα για τις πιο συχνές μορφές
καρκίνου στην Κύπρο [7]

Κατά την ακτινοθεραπεία, μια δέσμη ιονίζουσας ακτινοβολίας – ακτίνες Χ, ακτίνες γ ή
ακτινοβολία βαρέων ιόντων – υψηλής ενέργειας χορηγείται στις περιοχές του σώματος που
βρίσκεται ο όγκος, με στόχο την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων. Η υψηλή ενέργεια
της ιονίζουσας ακτινοβολίας που χορηγείται στα κύτταρα καταστρέφει το γενετικό τους
υλικό, με αποτέλεσμα να προκαλείται ο θάνατός τους. Εφαρμόζεται για αρκετές συνεδρίες
σε διάστημα πολλών εβδομάδων. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ακτινοθεραπείας: η εξωτερική,
όπου ένα μηχάνημα που ονομάζεται γραμμικός επιταχυντής, εκπέμπει ακτινοβολία προς τον
όγκο και η εσωτερική ακτινοθεραπεία, όπου μια ραδιενεργός ουσία εισάγεται στο σώμα
κοντά στους κακοήθεις ιστούς για να τους καταστρέψει [8]. Η ακτινοθεραπεία μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία ή χειρουργική επέμβαση με σκοπό να
βοηθήσει στη συρρίκνωση του καρκινικού όγκου, πριν την επέμβαση, ή να βοηθήσει στην
καταστροφή κυττάρων που παρέμειναν στην περιοχή μετά την επέμβαση.
Το εύρος θέσεων στο οποίο μπορεί να βρίσκεται ο καρκινικός όγκος οδηγεί τους ιατρούς και
τους ιατροφυσικούς να προτείνουν ακτινοθεραπεία ακτινών Χ στο 1/4 του συνόλου των
καρκινοπαθών και ακτινοθεραπεία με δέσμη ηλεκτρονίων στο 1/8 του συνόλου των
καρκινοπαθών [5]. Η θεραπεία ακτινών Χ υψηλής ενέργειας πλεονεκτεί σε περιπτώσεις όπου
ο όγκος έχει μεγάλο μέγεθος και σε περιπτώσεις που βρίσκεται σε περιοχές καλυμμένες με
κοιλότητες οστών όπως η λεκάνη και το κεφάλι αλλά σε μικρά βάθη. Παράλληλα, οι δέσμες
ηλεκτρονίων χρησιμοποιούνται ως ενισχυμένες δόσεις μετά την παροχή δόσης ακτινών Χ
κυρίως για καρκινικούς όγκους κοντά στο λαιμό και το κεφάλι [5].
Επαγωγικά σκεπτόμενοι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ακτινοθεραπεία, και δη η
ακτινοθεραπεία ηλεκτρονίων και ακτινών Χ με γραμμικό επιταχυντή που είναι η πιο συχνή,
αποτελεί ένα από τα πιο χρήσιμα όπλα στη φαρέτρα της επιστήμης για να καταπολεμήσει
τον καρκίνο. Είναι, λοιπόν, αδήριτη ανάγκη κάθε συνεδρία ακτινοθεραπείας να
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πραγματοποιείται με ακρίβεια και πιστότητα για να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα,
χωρίς ωστόσο να παραγκωνίζεται η ασφάλεια τόσο του ασθενούς όσο και των θεραπευτών.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, έχει θεσπιστεί μια σειρά από κλινικούς ελέγχους
και δοκιμές, που διασφαλίζουν την ακρίβεια, πιστότητα και ποιότητα των ιατρικών
γραμμικών επιταχυντών.
Η μελέτη αυτή, καταπιάνεται με τον καθορισμό του δοσιμετρικού χάσματος φύλλων
(Dosimetric Leaf Gap - DLG) του πολύφυλλου κατευθυντήρα δέσμης (Multileaf Collimator
MLC) του επιταχυντή. Εξαιτίας των στρογγυλεμένων άκρων των φύλλων του κατευθυντήρα,
κατά τη διέλευση της ακτινοβολίας παρατηρείται μια αβεβαιότητα στο γεωμετρικό και
δοσιμετρικό πλάτος του πεδίου ακτινοβολίας που ονομάζεται δοσιμετρικό χάσμα φύλλων. Ο
καθορισμός της ποσότητας αυτής για κάθε διαθέσιμη ενέργεια του γραμμικού επιταχυντή
είναι κομβικής σημασίας. Η τιμή του εισάγεται στο σύστημα σχεδιασμού θεραπείας του
επιταχυντή ώστε ο σχεδιασμός και υπολογισμός της ακτινοβολούμενης δόσης να είναι
ακριβής. Έτσι, εξασφαλίζεται η ακτινοβόληση βέλτιστης δόσης στο σημείο του όγκου και
ελαχιστοποιούνται οι επιδράσεις σε παρακείμενα υγιή κύτταρα.
Η διαδικασία που ακολουθείται στη μελέτη αυτή είναι συμβατή με τις υποδείξεις της
κατασκευάστριας εταιρείας του επιταχυντή. Παράλληλα, αποτελεί την πιο διαδεδομένη
διεργασία καθορισμού του δοσιμετρικού χάσματος φύλλων σε κλινικό επίπεδο σε όλο τον
κόσμο και κατέχει μια εξέχουσα θέση στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία. Μέσα από τη
Διπλωματική Εργασία επιχειρείται η ανάδειξη της σημασίας του καλά καθορισμένου
δοσιμετρικού χάσματος φύλλων μέσω αυτής της διαδικασίας και η αναγκαιότητα της
πραγματοποίησης πλάνων θεραπείας που διακατέχονται από ακρίβεια και πιστότητα. Πέραν
τούτου, η συνεισφορά στο έργο ενός ιατρικού κέντρου, αλλά και ολόκληρης της
επιστημονικής κοινότητας της Κύπρου, για την αντιμετώπιση του καρκίνου αποτελεί
τεράστιο κίνητρο για την πραγματοποίηση της μελέτης αυτής.
Το δεύτερο Κεφάλαιο αρχίζει με κατηγοριοποίηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε
ιονίζουσα και μη ιονίζουσα και γίνεται αναφορά στον τρόπο αλληλεπίδρασης των
σωματιδίων με την ύλη και στους στόχους που χρησιμοποιούνται για παραγωγή
ακτινοβολίας. Ακολούθως, παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή στους γραμμικούς
επιταχυντές και στην εξέλιξή τους μέσα από τα χρόνια. Τέλος, παρουσιάζονται οι κυριότερες
διαφορές των γραμμικών και των κυκλικών επιταχυντών.
Στο τρίτο Κεφάλαιο αναφέρονται τα κυριότερα μέρη ενός ιατρικού γραμμικού επιταχυντή.
Αναλύεται εκτενώς ο τρόπος λειτουργίας των βασικών εξαρτημάτων του καθώς και η
σημαντικότητά τους στη συνολική λειτουργία του γραμμικού επιταχυντή. Παρουσιάζεται η
φυσική που κρύβουν μέσα τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη
εύρυθμη λειτουργία τους.
Το τέταρτο Κεφάλαιο συστήνει στον αναγνώστη τον ιατρικό επιταχυντή Truebeam της
εταιρείας Varian Medical Systems. Παρουσιάζει τις ιδιότητες και προδιαγραφές που διέπουν
τη λειτουργία του καθώς και τις θεραπευτικές ικανότητες που προσφέρονται με τη χρήση
του. Επιπλέον, αναφέρει τις γεωμετρικές ιδιότητες των φύλλων του Πολύφυλλου
Κατευθυντήρα Δέσμης (MLC) και ορίζει το δοσιμετρικό χάσμα φύλλων (DLG), ο καθορισμός
του οποίου αποτελεί το θέμα της Διπλωματικής.
Στο πέμπτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η αρχή λειτουργίας του πειράματος. Παρουσιάζεται η
πειραματική διάταξη και τα βασικά όργανα που θα χρησιμοποιηθούν και αναλύεται
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εμπεριστατωμένα η τεχνική sweeping gap, με την οποία θα γίνει η συλλογή των μετρήσεων.
Γίνεται αναφορά στον ιονισμό ατόμων νερού, σε μια δεξαμενή νερού που προσομοιώνει το
ανθρώπινο σώμα, από ακτινοβολία συγκεκριμένης ενέργειας που εξέρχεται από τον
επιταχυντή και επεξηγείται πως αυτή επηρεάζεται από τη λειτουργία των φύλλων του
πολύφυλλου κατευθυντήρα δέσμης και συγκεκριμένα του διάκενου που υπάρχει μεταξύ των
δύο αντιπαράλληλων σειρών φύλλων. Τέλος, παρουσιάζονται οι μαθηματικές εξισώσεις που
συνδέουν τα ιονισμένα άτομα νερού που καταμετρούνται στη δεξαμενή με το αντίστοιχο
διάκενο φύλλων και τη ζητούμενη ποσότητα που επιθυμούμε να καθορίσουμε, δηλαδή το
δοσιμετρικό χάσμα φύλλων του κατευθυντήρα.
Στο έκτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μετρήσεις που λήφθηκαν, ενώ στο έβδομο Κεφάλαιο
γίνεται η επεξεργασία τους, η ανάλυση και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Τέλος,
παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που αποκόμισα από μετρήσεις και προτείνονται τρόποι
επαλήθευσης και βελτίωσης της μεθόδου που ακολουθήθηκε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Η εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας υπό τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
ονομάζεται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Είναι μια μορφή ενέργειας που διαδίδεται στο
χώρο με την ταχύτητα του φωτός και μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε δύο τομείς ανάλογα με
το αν η ακτινοβολία προκαλεί ιονισμό της ύλης ή όχι, δηλαδή εάν η πρόσπτωση της
ακτινοβολίας απομακρύνει ηλεκτρόνια από το ηλεκτρονιακό νέφος των ατόμων [3]. Ομάδες
ακτινοβολίας του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος με μεγάλα μήκη κύματος όπως τα
ραδιοκύματα, τα μικροκύματα, το υπέρυθρο και το ορατό φως δεν ιονίζουν την ύλη καθώς η
συχνότητα τους είναι μικρότερη από το δυναμικό ιονισμού των ατόμων και ονομάζονται μη
ιονίζουσα ακτινοβολία. Ωστόσο, η ενέργεια της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας επαρκεί για τη

Εικόνα 2.1 Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα και η ιονίζουσα και μη ιονίζουσα ακτινοβολία

διέγερση των ατόμων, δηλαδή για την κίνηση των ηλεκτρονίων σε ηλεκτρονιακές
καταστάσεις υψηλότερης ενέργειας [3]. Αντίθετα, η ακτινοβολία που έχει την ικανότητα να
ιονίζει την ύλη, είτε έμμεσα είτε άμεσα, ονομάζεται ιονίζουσα ακτινοβολία [3]. Η κβαντική
ενέργειά της, δηλαδή η ενέργεια των φωτονίων της, υπερβαίνει το δυναμικό ιονισμού των
ατόμων και το μήκος κύματος είναι αρκετά μικρό. Σε αυτή την ομάδα εντάσσονται οι ακτίνες
Χ, οι ακτίνες γ, οι ακτίνες ηλεκτρονίων και ποζιτρονίων, οι ακτίνες πρωτονίων και
ενεργειακών νετρονίων καθώς και οι ακτίνες βαρέων ιόντων και βαρέων σωματιδίων [3].
Η ιονίζουσα ακτινοβολία, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, λόγω της πολύ μεγάλης ενέργειάς της
μπορεί να αφαιρέσει ηλεκτρόνια από άτομα και μόρια του υλικού στο οποίο προσπίπτει ή
να προκαλέσει διέγερσή τους. Η ανταλλαγή της ενέργειας επιτυγχάνεται μέσω
ηλεκτρομαγνητικών αλληλεπιδράσεων των φορτίων των σωματιδίων που αποτελούν την
ακτινοβολία με τα ηλεκτρόνια των ατόμων του υλικού. Τα ηλεκτρόνια μετακινούνται σε
μεγαλύτερες ενεργειακά ηλεκτρονιακές στάθμες ή απελευθερώνονται από τα άτομα με
αποτέλεσμα τη δραματική αλλαγή της λειτουργίας ή και καταστροφή τους.
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Οι ιδιότητες εναπόθεσης της δόσης ακτινοβολίας στον ανθρώπινο ιστό διέπουν τόσο τη
διάγνωση μια ασθένειας όσο και τη θεραπεία της. Στη διαγνωστική απεικόνιση, η δέσμη
ακτινοβολίας που διαδίδεται εντός του ασθενούς παρουσιάζει στους θεραπευτές το σημείο
του προβλήματος [3]. Στην πυρηνική ιατρική ο ιατρός ασχολείται με την ακτινοβολία που
προέρχεται από τον ασθενή ενώ στην ακτινοθεραπευτική ογκολογία οι ιατροί ενδιαφέρονται
για την ενέργεια που αφήνει στον όγκο του ασθενούς η ακτινοβολούμενη δέσμη. Η διάδοσή
της ωστόσο, και το βάθος στο οποίο μπορεί να φτάσει εξαρτάται από τον τύπο της και την
ενέργειά της [3].

Εικόνα 2.2 Ποσοστιαία δόση στο νερό για α)φωτόνια β)ηλεκτρόνια γ)νετρόνια δ) βαρέα φορτισμένα σωματίδια [3]

2.1 Ακτινοβολία και ιατρική φυσική
2.1.1 Η Άμεση ιονίζουσα ακτινοβολία ως εργαλείο στην ιατρική φυσική
2.1.1.1 Ηλεκτρόνια και Ποζιτρόνια
Τα ηλεκτρόνια και τα αντισωματίδιά τους, ποζιτρόνια, αποτελούν μια από τις συνηθέστερες
και καλύτερες επιλογές άμεσης ιονίζουσας ακτινοβολίας. Διαδραματίζουν σημαντικότατο
ρόλο στην ιατρική φυσική, καθώς χρησιμοποιούνται ως δέσμες για ακτινοθεραπεία αλλά και
διαγνωστικούς σκοπούς, όπως η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) [3]. Υπάρχει μια
πλειάδα διεργασιών που μπορούν να παράγουν ηλεκτρόνια και ποζιτρόνια όπως:
•
•
•
•
•
•

Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Η β διάσπαση ( β- για ηλεκτρόνια και β+ για ποζιτρόνια)
Η εσωτερική μετατροπή
Το φαινόμενο Auger
Οι ακτίνες δ
Η δίδυμος γένεση

Για την ακτινοθεραπεία, τα ηλεκτρόνια και ποζιτρόνια αποτελούν την καλύτερη επιλογή
φορτισμένων σωματιδίων καθώς μόνο αυτά μπορούν: να επιβραδυνθούν γρήγορα μέσω
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ανελαστικών συγκρούσεων Coulomb με τους πυρήνες του στόχου, να επιβραδυνθούν σε
ακτινοβολία πέδησης, να επιταχυνθούν σε γραμμικούς επιταχυντές, να κινηθούν κυκλικά σε
κύκλοτρα, να δώσουν ακτινοβολία Cerenkov και να προκαλέσουν πυρηνικές αντιδράσεις [3].
Με αυτό τον τρόπο προσφέρουν μια μοναδική επιλογή για θεραπεία επιφανειακών όγκων.
Για πρώτη φορά, χρησιμοποιήθηκαν στη δεκαετία του 1950 αφού παρήχθησαν σε betatrons
και γραμμικούς επιταχυντές. Παρουσιάζουν σχετικά υψηλή επιφανειακή κατανομή δόσης, η
οποία συσσωρεύεται σε μια μέγιστη τιμή σε συγκεκριμένο βάθος [3]. Ακολούθως μειώνεται
δραματικά μέχρι ένα σημείο που ονομάζεται ουρά ακτινοβολίας πέδησης. Το βάθος στο
οποίο φτάνει είναι ανεξάρτητο της ενέργειας της δέσμης, ωστόσο, όσο μεγαλύτερη είναι η
ενέργειά τους τόσο μεγαλύτερη είναι η ουρά πέδησης [3].

2.1.1.2 Βαριά φορτισμένα σωματίδια
Στην ακτινοθεραπευτική ογκολογία, μια ομάδα φορτισμένων σωματιδίων ιονίζουσας
ακτινοβολίας που εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο είναι τα βαριά φορτισμένα
σωματίδια [15]. Περιλαμβάνει φορτισμένα υποατομικά σωματίδια και πυρήνες ατόμων,
βαρύτερους από τα ηλεκτρόνια, όπως τα πρωτόνια, το δευτέριο – 1 πρωτόνιο και 1 νετρόνιο
δεσμευμένα με ενέργεια σύνδεσης 2,22MeV – το τρίτιο – 1 πρωτόνιο και 2 νετρόνια με
ενέργεια σύνδεσης 8,48MeV – και τους πυρήνες ηλίου-3 – 2 πρωτόνια και 1 νετρόνιο με
ενέργεια σύνδεσης 7,72MeV [3]. Τα σωματίδια αυτά παράγονται από επιτάχυνση πυρήνων
ή ιόντων σε κύκλοτρα και σύγχοτρα. Επιπλέον, σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται και τα
σωματίδια α, δηλαδή οι πυρήνες του ατόμου ηλίου-4 που αποτελούνται από 2 πρωτόνια και
2 νετρόνια με ενέργεια σύνδεσης 28,3MeV. Τα σωματίδια αυτά δημιουργούνται από την α
διάσπαση ασταθών πυρήνων.
𝛢
𝛧𝛸

→

𝛢−4
𝛧−2𝛸

+ 42𝐻𝑒 + 28,3𝑀𝑒𝑉 (2.1)

Σε αυτή την ομάδα θα μπορούσαν να ενταχθούν και τα πιόνια τα οποία παράγονται σε
πυρηνικές αντιδράσεις ενεργών ηλεκτρονίων και πρωτονίων με διεγερμένους πυρήνες. Τα
πιόνια, αν και στην αρχή παρουσίασαν υποσχέσεις για τη χρήση τους στην ακτινοθεραπεία,
εγκαταλείφθηκαν λόγω της ανάπτυξης των υπολοίπων βαριά φορτισμένων σωματιδίων [3].

2.1.1.3 Βαριά φορτισμένα σωματίδια και ιόντα
Η νεότερη χρονικά, και ίσως αποτελεσματικότερη μορφή άμεσης ιονίζουσας ακτινοβολίας
που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση του καρκίνου είναι η ακτινοβολία δέσμης
βαρέων φορτισμένων σωματιδίων και ιόντων. Τα βαρέα φορτισμένα σωματίδια είναι
πυρήνες ή ιόντα βαρύτερων ατόμων όπως ο άνθρακας-12 ( 12C), το άζωτο-14 (14Ν) και το νέον20 (20Ne) τα οποία παρουσιάζουν εξαιρετικές ιδιότητες κατά την απορρόφησή τους από τον
ανθρώπινο ιστό [3]. Όπως όλες οι δέσμες ιονίζουσας ακτινοβολίας, έτσι και τα βαρέα ιόντα
εναποθέτουν την ενέργειά τους στους ιστούς μέσω αλληλεπιδράσεων Coulomb με τα
τροχιακά ηλεκτρόνια – λόγω της μεγάλης διαφοράς μάζας μεταξύ τους – του υλικού. Ωστόσο,
κατά τη διείσδυσή τους χάνουν ενέργεια χωρίς να παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις στην
κατεύθυνση κίνησής τους. Η απώλεια ενέργειας ανά διανυόμενη απόσταση αυξάνεται
δραστικά και επομένως παρουσιάζεται υψηλή εναπόθεση δόσης στο συγκεκριμένο σημείο.
Η μέγιστη δόση ονομάζεται κορυφή Bragg [3].
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Εικόνα 2.3 Καμπύλες Bragg για α) φωτόνια β) πρωτόνια γ)ιόντα άνθρακα

2.1.2 Η Έμμεση ιονίζουσα ακτινοβολία ως εργαλείο στην ιατρική φυσική
2.1.2.1 Ακτινοβολία γ
Η ακτινοβολία γ ονομάζεται και ακτινοβολία φωτονίων και είναι αποτέλεσμα της γ
διάσπασης. Ανήκει στις ιονίζουσες ακτινοβολίες του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος με μήκος
κύματος 10-10-10-14m. Γενικά στο σύμπαν, οι ακτίνες γ παράγονται από αστέρες νετρονίων,
ωστόσο στην ιατρική χρησιμοποιούνται, κατά κόρον, για απεικόνιση του εσωτερικού του
σώματος με σπινθηρογραφήματα [3]. Μια δέσμη φωτονίων διαδίδεται στο χώρο βασισμένη
στο νόμο του αντίστροφου τετραγώνου. Στο σώμα του ασθενούς ωστόσο, επηρεάζεται και
από τη σκέδαση και εξασθένιση φωτονίων. Κάτω από την επιφάνεια του όγκου η δόση
αυξάνεται ραγδαία φτάνοντας σε μια σε μια τιμή δόσης στο σημείο εξόδου από τον ασθενή.
Το βάθος στο οποίο φτάνει η μέγιστη δόση είναι ανάλογο της ενέργειας ενώ στην περιοχή
πριν τη μέγιστη δόση η εναπόθεση αυξάνεται με το βάθος εξαιτίας δευτερογενών
ηλεκτρονίων που απελευθερώνονται και από φωτόνια που εναποθέτουν ενέργεια στον ιστό,
μια διαδικασία που ονομάζεται έμμεσος ιονισμός [3].

2.1.2.2 Εξαύλωση
Κατά τη διαδικασία εξαύλωσης ένα ποζιτρόνιο συγκρούεται με ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο, με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται δύο φωτόνια με ενέργεια E = mc2 = 0,511MeV. Tα φωτόνια
κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις ώστε να διατηρείται η ορμή, η ενέργεια και το συνολικό
φορτίο του συστήματος. Αυτή η αρχή εφαρμόζεται κατά την ακτινοδιάγνωση για να
εντοπιστεί ο καρκινικός όγκος [3]. Δύο ζεύγη ακτινών γ εκπέμπονται από ένα ραδιονουκλίδιο
όπως 18F. Το ραδιονουκλίδιο εκπέμπει ποζιτρόνια τα οποία αντιδρούν με τα ηλεκτρόνια του
όγκου και εκπέμπουν τις ακτίνες γ οι οποίες ανιχνεύονται από ανιχνευτές, με αποτέλεσμα να
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δημιουργούνται τρισδιάστατες εικόνες του όγκου στον υπολογιστή [3]. Μια τέτοια
διαδικασία παρουσιάζεται στην εικόνα 2.4.
𝑒 − + 𝑒 + = 2𝛾

(2.2)

Εικόνα 2.4 Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων

2.1.2.3 Ακτίνες Χ
Οι ακτίνες Χ αποτελούν ένα μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, με εύρος μήκους
κύματος 10nm – 10pm, το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρο στην ιατρική φυσική, τόσο για
διαγνωστική απεικόνιση, όσο και για εξωτερική ακτινοθεραπεία. Υπάρχουν 2 είδη, η
χαρακτηριστική ακτινοβολία και η ακτινοβολία πέδησης (Bremsstrahlung) [3].
Η χαρακτηριστική ακτινοβολία παράγεται με ηλεκτρονιακές μεταβάσεις σε άτομα, που
προκαλούνται από κενές θέσεις σε εσωτερικές στοιβάδες του απορροφητή. Ονομάζεται
χαρακτηριστική ή φθορίζουσα καθώς το μήκος κύματος και η ενέργειά του εκπεμπόμενου
φωτονίου είναι χαρακτηριστική του ατόμου και εντάσσεται στις φασματικές γραμμές. Για να
πραγματοποιηθούν οι μεταβάσεις αυτές και να παραχθούν ακτίνες Χ θα πρέπει να
ακολουθούνται συγκεκριμένοι κανόνες επιλογής [3]. Οι διαφορές κβαντικών αριθμών θα
πρέπει να είναι Δl=±1 και Δj=0 ή ±1 με l και j ≠0 .
Η ακτινοβολία πέδησης παράγεται από αλληλεπιδράσεις Coulomb μεταξύ του πυρήνα και
φορτισμένου σωματιδίου. Αυτή η ακτινοβολία Χ είναι η ακτινοβολία που χρησιμοποιείται
για ιατρικούς σκοπούς [3]. Τα φορτισμένα σωματίδια όπως ηλεκτρόνια, ποζιτρόνια,
πρωτόνια, δευτέρια, σωματίδια α, ιόντα άνθρακα-12 κλπ. έχουν καθορισμένη μάζα ηρεμίας,
φορτίο, ταχύτητα και κινητική ενέργεια και αλληλεπιδρούν ηλεκτρομαγνητικά με τους
πυρήνες του υλικού με αποτέλεσμα να επιβραδύνονται και να απελευθερώνουν ενέργεια
μήκους κύματος που εντάσσεται στις ακτίνες Χ [3].

19

Εικόνα 2.5 Φάσμα ακτινών Χ βολφραμίου

2.2 Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας και φορτισμένων σωματιδίων με την ύλη
2.2.1 Απορρόφηση και απώλεια ενέργειας στην ύλη για βαριά και ελαφριά
φορτισμένα σωματίδια
Τα φορτισμένα σωματίδια αλληλεπιδρούν με αλληλεπιδράσεις Coulomb με τον πυρήνα
ατόμων της ύλης, στην οποία διεισδύουν, και παράγουν ακτινοβολία πέδησης
(Bremsstrahlung), ή με τα τροχιακά ηλεκτρόνια των ατόμων αυτών [3]. Οι αλληλεπιδράσεις
γίνονται με ελαστικές και ανελαστικές σκεδάσεις που οδηγούν στην απώλεια κινητικής
ενέργειας από τα σωματίδια, η οποία μεταφέρεται στο μέσο ή μετατρέπεται σε φωτόνια
(radiative loss) – για σκεδάσεις φορτισμένων σωματιδίων με τροχιακά ηλεκτρόνια. Ο ρυθμός
απώλειας ενέργειας ανά μονάδα μήκους του μέσου ονομάζεται ισχύς απώλειας και ορίζεται
𝑑𝐸

ως 𝑆 = 𝑑𝑋 . Έχει μονάδα μέτρησης τα MeV cm2/g και είναι ιδιότητα του υλικού. Για βαριά
φορτισμένα σωματίδια η απώλεια ενέργειας μέσω ιονισμού των ατομικών ηλεκτρονίων
ορίζεται από την εξίσωση των Bethe-Bloch [1]:
〈−

𝑑𝐸
𝑍 1 1 2𝑚𝑒 𝑐 2 𝛽 2 𝛾 2 𝑊𝑚𝑎𝑥
𝛿(𝛽𝛾)
〉 = 𝐾𝑧 2
[ 𝑙𝑛
− 𝛽2 −
]
2
2
𝑑𝑥
𝐴𝛽 2
𝐼
2

(2.2)

Όπου:
•
•

•

Κ = 0,307075 MeV/mol cm2
σταθερά
Ζ,Α ατομικός και μαζικός αριθμός
υλικού

•
•

δ πυκνότητα διόρθωσης απώλειας
ενέργειας ιονισμού
Μέση τιμή ενέργειας διέγερσης
Z φορτίο σωματιδίου

και Wmax η μέγιστη ενέργεια που μπορεί να μεταφέρει ένα ηλεκτρόνιο κατά μια σκέδαση:
𝑊𝑚𝑎𝑥

2𝑚𝑒 𝑐 2 𝛽 2 𝛾 2
=
(2.3)
2𝛾𝑚𝑒
𝑚 2
1+
+ ( 𝑒)
𝛭
𝑀
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Η εξίσωση αυτή ωστόσο αποτυγχάνει για φορτισμένα σωματίδια με χαμηλή ενέργεια, όπου
η ανταλλαγή φορτίου μεταξύ σωματιδίων γίνεται σημαντική [1]. Αντίθετα, για ελαφρά
φορτισμένα σωματίδια η απώλεια ενέργειας μέσω ιονισμού των ατομικών ηλεκτρονίων
αναπαρίσταται από την εξίσωση Bhabha [1]:
〈−

𝑑𝐸
1 𝑍 1
𝑚𝑒 𝑐 2 𝛽2 𝛾 2 (𝑚𝑒 𝑐 2 (𝛾 − 1))
〉= 𝐾
[𝑙𝑛
+ 2𝑙𝑛2
𝑑𝑥
2 𝐴 𝛽2
2𝐼 2
𝛽2
14
10
4
−
(23 +
+
+
) − 𝛿]
2
12
𝛾 + 1 (𝛾 + 1)
(𝛾 + 1)3

(2.4)

2.2.2 Ακτινοβολία πέδησης - Bremsstrahlung
Η ακτινοβολία πέδησης παράγεται όταν ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν με την ύλη με
αποτέλεσμα να επιβραδύνονται, να χάνουν κινητική ενέργεια και αυτή η κινητική ενέργεια
να εκπέμπεται ως ακτινοβολία [3]. Η ακτινοβολία αυτή είναι συνήθως ακτίνες Χ και για αυτό
το λόγο η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην ιατρική φυσική [3].
Μονοενεργειακά ηλεκτρόνια διασχίζουν ένα στερεό στόχο και υποβάλλονται σε διάφορες
αλληλεπιδράσεις είτε με τροχιακά ηλεκτρόνια είτε με τον πυρήνα ατόμων του στόχου, με
αποτέλεσμα να επιβραδύνονται και να δημιουργούν ένα συνεχές ενεργειακό φάσμα. Από
την αλληλεπίδραση με τροχιακά ηλεκτρόνια παράγονται χαρακτηριστικές ακτίνες Χ και
ηλεκτρόνια Auger ενώ από την αλληλεπίδραση με πυρήνες παράγεται ακτινοβολία πέδησης
[6].
Για να γίνουν αυτές οι αλληλεπιδράσεις χρειάζονται στόχοι πάνω στους οποίους
προσπίπτουν τα ηλεκτρόνια. Υπάρχουν 2 ειδών στόχοι, οι λεπτοί και οι χοντροί [6]. Οι λεπτοί
στόχοι έχουν πολύ μικρό πάχος και τα ηλεκτρόνια που προσπίπτουν σε αυτούς δεν χάνουν
ενέργεια από τον ιονισμό των ατόμων. Δεν υπόκεινται σε ελαστικές σκεδάσεις ενώ παράγουν
ελάχιστες ακτίνες σκέδασης καθώς κάθε ηλεκτρόνιο ταξιδεύει στο στόχο [3]. Η κινητική
ενέργεια της ακτινοβολίας εξαρτάται από τον ατομικό αριθμό του υλικού, ενώ η μέγιστη
γωνία πρόσπτωσης για να δοθεί μέγιστη κινητική ενέργεια από το ηλεκτρόνιο είναι 90 μοίρες
[3]. Χρησιμοποιούνται κυρίως για παραγωγή ακτινοβολίας για διαγνωστικούς σκοπούς
δηλαδή ακτινοβολίας με ενέργεια 50-120 keV [3].
Οι χοντροί στόχοι έχουν μεγάλο πάχος για να διασφαλίσουν ότι τα περισσότερα ηλεκτρόνια
δεν θα διασχίσουν το στόχο και παράλληλα η απόσβεση της δέσμης στο στόχο δεν θα
μειωθεί. Η κατανομή ακτινοβολίας που δημιουργούν είναι μια υπέρθεση ενός μεγάλου
αριθμού κατανομών λεπτών στόχων με μονοενεργειακά ηλεκτρόνια [6]. Η εξάρτηση της είναι
γραμμική από τον ατομικό αριθμό, άρα υλικά με υψηλό Ζ, όπως βολφράμιο, είναι
αποδοτικότερα για την παραγωγή ακτινών Χ. Επιπλέον, τα υλικά από τα οποία
κατασκευάζονται έχουν υψηλό σημείο τήξης ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ζημιά στο στόχο από
τη δέσμη ηλεκτρονίων που προσπίπτει [3]. Η γωνιά πρόσπτωσης των ηλεκτρονίων που
προσδίδει μεγαλύτερη ενέργεια στις εκπεμπόμενες ακτίνες είναι 0 μοίρες και γι’ αυτό
χρησιμοποιούνται για ακτινοθεραπευτικούς σκοπούς [3].

2.2.3 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο είναι αλληλεπίδραση μεταξύ φωτονίου και τροχιακού
ηλεκτρονίου ενός ατόμου υλικού – απορροφητή που οδηγεί σε ιονισμό του ατόμου. Αυτή η
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κβαντική διεργασία μελετήθηκε από τον A. Einstein και δημοσιεύτηκε το 1905 χαρίζοντάς του
το Νόμπελ Φυσικής [3]. Κατά τη διεργασία αυτή, ένα φωτόνιο προσπίπτει σε τροχιακό
ηλεκτρόνιο, απορροφάται και ιονίζει το ηλεκτρόνιο. Ακολούθως, το ηλεκτρόνιο αποβάλλεται
από το άτομο με κινητική ενέργεια που ακολουθεί τη σχέση:
𝛵 = 𝛫𝛦𝜑𝜔𝜏 − 𝛦0 = ℎ𝜈 − 𝛦𝛰

(2.5)

Η διεργασία αυτή απεικονίζεται στην εικόνα 2.6 και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο για
ηλεκτρόνια που είναι δεσμευμένα σε στοιβάδες ατόμων και όχι σε ελεύθερα ηλεκτρόνια [39].
Επιπλέον, λόγω της μεγάλης, σχετικά, μάζας του πυρήνα η ανάκρουση του ατόμου θεωρείται
αμελητέα [3]. Παρ’ όλα αυτά τόσο η αρχή διατήρησης της ορμής όσο και η αρχή διατήρησης
της ενέργειας παραμένουν σε ισχύ. Αξίζει να σημειωθεί πως όταν το ηλεκτρόνιο που
εκπέμπεται ανήκει στην Κ-στοιβάδα τότε η ακτινοβολία που αφήνεται είναι γ και αυτό
συνήθως γίνεται αν η ενέργεια του φωτονίου είναι hν>> EO, όπου περίπου το 80% των
απορροφήσεων που λαμβάνουν χώρα αφορούν την Κ-στοιβάδα [3].

Εικόνα 2.6 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο [3]

2.2.4 Φαινόμενο Compton
To 1922 o A. Compton μελέτησε την αλληλεπίδραση φωτονίου με ενέργεια Ε με ένα
ελεύθερο ηλεκτρόνιο. Παρατήρησε ότι το φωτόνιο σκεδάζεται σε γωνιά θ από την αρχική του
διεύθυνση και το ηλεκτρόνιο απορροφά ενέργεια από το φωτόνιο και σκεδάζεται σε γωνία
φ έτσι ώστε να ισχύουν τόσο η αρχή διατήρησης της ορμής όσο και η αρχή διατήρησης της
ενέργειας [6].
𝐸𝐾 = ℎ𝜈

𝜀(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)
ℎ𝜈
, ό𝜋𝜊𝜐 𝜀 =
1 + 𝜀(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)
𝑚𝑒 𝑐 2

(2.6)

Με τη διαδικασία αυτή, η οποία απεικονίζεται στην εικόνα 2.7, επιβεβαιώνεται η
σωματιδιακή φύση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Επιπλέον, η διεργασία αυτή είναι
ο επικρατέστερος μηχανισμός δημιουργίας γ ακτινοβολίας σε ραδιοϊσότοπα [3]. Η
πιθανότητα σκέδασης ανά άτομο εξαρτάται από τον αριθμό ηλεκτρονίων του στόχου, ο
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οποίος αυξάνεται γραμμικά με το z και σχετίζεται με τη διαφορική ενεργό διατομή που
ορίστηκε από τους Klein-Nishima [1]:
2
𝑑𝜎
1
1 + 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃
2
= 𝛧𝑟0 (
) (
)
𝑑𝛺
1 + 𝑎(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)
2

(1 +

𝛼 2 (1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)2
ℎ𝜈
) ό𝜋𝜊𝜐 𝑎 =
2
(1 + 𝑐𝑜𝑠 𝜃)[1 + 𝛼(1 − 1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)]
𝑚0 𝑐 2

(2.7)

Εικόνα 2.7 Φαινόμενο Compton [3]

2.2.5 Δίδυμος γένεση
Η διαδικασία της διδύμου γενέσεως είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μετατροπής
ενέργειας σε μάζα και είναι η αντίστροφη διεργασία της εξαύλωσης [3]. Σε αυτή τη διεργασία
ένα φωτόνιο με ενέργεια E ≥ 2mec2 = 1,02MeV αλληλοεπιδρά με το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο
ενός πυρήνα ατόμου. Η ενέργεια του φωτονίου απορροφάται και παράγονται ένα ποζιτρόνιο
και ένα ηλεκτρόνιο [6]. Κατά τη διεργασία αυτή διατηρείται η ενέργεια και το φορτίο καθώς
και η ορμή. Ωστόσο, η ορμή και η ενέργεια ανάκρουσης του πυρήνα θεωρούνται αμελητέες
[6]. Η διαδικασία ακολουθεί την εξίσωση
2𝛾 = 𝑒 + + 𝑒 − => 𝐸 = 𝑚𝑒 𝑐 2 + 𝑇𝑒 − + 𝑇𝑒 +
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(2.7)

Εικόνα 2.8 Δίδυμος γένεση [2]

2.2.6 Σκέδαση Rayleigh
Η σκέδαση Rayleigh είναι μια διεργασία όπου φωτόνια σκεδάζονται από ατομικά ηλεκτρόνια.
Τα άτομα δεν ιονίζονται ή διεγείρονται και το ηλεκτρόνιο επιστρέφει στην αρχική του
κατάσταση [6]. Το άτομο απορροφά την μεταφερόμενη ορμή αλλά η ενέργεια ανάκρουσης
είναι πολύ μικρή και το φωτόνιο που σκεδάζεται σε γωνία θ έχει ίδια ενέργεια με το αρχικό
[6]. Η διεργασία αυτή ονομάστηκε έτσι από τον J. Rayleigh που το 1900 ανέπτυξε την κλασική
θεωρία για τη σκέδαση ΗΜ ακτινοβολίας σε άτομα και πραγματοποιείται για φωτόνια με
ενέργεια μεγαλύτερη του 1keV [3]. Είναι πιθανότερη για υλικά με μεγάλο ατομικό αριθμό
και η διαφορική ενεργός διατομή (ανά μονάδα γωνιάς σκέδασης) της ορίζεται ως [1]:
𝑑𝜎
𝑟𝑒2
=
(1 + 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃){𝐹(𝑥, 𝑧)}2 2𝜋𝑠𝑖𝑛𝜃 , ό𝜋𝜊𝜐 𝐹(𝑥, 𝑧) 𝜋𝛼𝜌ά𝛾𝜊𝜈𝜏𝛼𝜍 𝛿𝜊𝜇ή𝜍, (2.8)
𝑑𝜃
2

2.2.7 Εσωτερική μετατροπή και φαινόμενο Auger
Κατά την εσωτερική μετατροπή ένας διεγερμένος πυρήνας – συνήθως λόγω β διάσπασης –
αποδιεγείρεται με εκπομπή φωτονίων. Η ενέργεια μεταφέρεται στα τροχιακά ηλεκτρόνια
σύμφωνα με την εξίσωση 2.9 και τα ηλεκτρόνια αποβάλλονται από το ηλεκτρονιακό νέφος
[3].
𝐸𝑒 − = 𝐸𝑒𝑥 − 𝐸𝑏 , 𝐸𝑏 𝜀𝜈έ𝜌𝛾𝜀𝜄𝛼 𝜎ύ𝜈𝛿𝜀𝜎𝜂𝜍 (2.9)
Το φαινόμενο Auger είναι απότοκο της αρπαγής ηλεκτρονίων που δημιουργεί κενό σε μια
στοιβάδα και της ανάγκης ένα εξώτερο ηλεκτρόνιο, εκπέμποντας χαρακτηριστική
ακτινοβολία Χ, να το καλύψει [6]. Αντί αυτού, η ενέργεια διέγερσης μεταφέρεται σε ένα από
τα εξώτερα ηλεκτρόνια προκαλώντας την αποβολή τους από το άτομο. Το ηλεκτρόνιο αυτό
είναι ηλεκτρόνιο Auger και η ενέργεια του είναι η διαφορά της αρχικής ενέργειας του ατόμου
και της ενέργειας σύνδεσης της ηλεκτρονιακής στοιβάδας από την οποία το ηλεκτρόνιο
έφυγε [3]. Παρόλα αυτά, η ενέργειά τους είναι χαμηλή σε σχέση με τα ηλεκτρόνια της β
διάσπασης ή τα ηλεκτρόνια της εσωτερικής μετατροπής, κυρίως γιατί το φαινόμενο Auger
παρατηρείται για υλικά με χαμηλό ατομικό αριθμό και χαμηλή ενέργεια σύνδεσης [6].
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2.3 Ιστορική αναδρομή στους επιταχυντές και τεχνολογική εξέλιξη
Οι κυριότερες συσκευές παραγωγής και αξιοποίησης ιονίζουσας ακτινοβολίας για ιατρικούς
σκοπούς είναι οι γραμμικοί επιταχυντές και τα κυκλοτρόνια [3]. Για να αναδειχθεί όμως η
σημασία τους θα πρέπει κάποιος να ανασύρει από το χρονοντούλαπο της ιστορίας
ανακαλύψεις και εφευρέσεις που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην πορεία της φυσικής
και αρχίζουν από τα τέλη του 19ου αιώνα. Το 1985 ο W. Roentgen μελέτησε μια περιοχή του
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, μήκους κύματος 10nm-10pm, που ονόμασε ακτίνες Χ. Η
ακτινοβολία αυτή χρησιμοποιείται τώρα στην ιατρική για θεραπευτικούς και διαγνωστικούς
σκοπούς και στις θετικές επιστήμες για κρυσταλλογραφία [13]. Την ίδια περίοδο, ο P. Lenard
μελετούσε την σκέδαση ηλεκτρονίων σε αέρια, τη δημιουργία καθοδικών ακτινών και τις
ιδιότητες απορρόφησής τους [13]. Μια δεκαετία αργότερα ο Ε. Rutherford, έχοντας ήδη
λάβει το Νόμπελ Χημείας το 1908 για τις μελέτες του στην ραδιενέργεια, αρχίζει τις μελέτες
σκέδασης σωματιδίων α – πυρήνων ηλίου – σε φύλλα χρυσού και καταλήγει στο περίφημο
μοντέλο του για το άτομο. Λίγα χρόνια μετά, το 1919, διατυπώνει την άποψη πως είναι
αναγκαία η δημιουργία μιας πηγής ενέργειας πολλών MeV για να χρησιμοποιηθεί σε έρευνες
σχετικά με τον πυρήνα των ατόμων [13].
Το 1924, ο Σουηδός φυσικός G. Ising, έρχεται να προτείνει την εφαρμογή χρονοεξαρτημένων
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε σωλήνες ολίσθησης. Βασισμένος στις εξισώσεις Maxwell και
το νόμο του Faraday [13, εξ. (2.10α και 2.10β)] υποστηρίζει πως με αυτό τον τρόπο θα
επιτευχθεί μια συντονισμένη επιτάχυνση σωματιδίων σε ενέργειες μεγαλύτερες από τη
μέγιστη τάση που μπορεί να δώσει το σύστημα.
̅𝛷 −
𝛦̅ = −∇

𝜕 𝛢̅
(2.10𝛼)
𝜕𝑡

̅ 𝑥 𝐴̅ (2.10𝛽)
𝐵̅ = ∇

Αυτή η ιδέα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο πρόδρομος του γραμμικού επιταχυντή. Τέσσερα
χρόνια αργότερα, ο E. Rutherford αναθέτει στον Βρετανό J. Cockcroft και τον Ιρλανδό E.
Walton την κατασκευή μιας γεννήτριας 800kV που λειτουργεί ως ενισχυτής δυναμικού και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα επιταχυντή σωματιδίων. Η γεννήτρια CW (CockcroftWalton) ολοκληρώνεται το 1932 φτάνοντας τα 700kV [13]. Την ίδια περίοδο, ο Νορβηγός R.
Winderöe αποφασίζει να εφαρμόσει την ιδέα του G. Ising και προτείνει ένα σωλήνα
ολίσθησης, αποτελούμενο από πολλές μεταλλικές κοιλότητες συνδεδεμένες με γεννήτρια
ραδιοσυχνοτήτων, τον οποίο ονομάζει συντονισμένο επιταχυντή [37]. Ένα σχεδιάγραμμα του
σωλήνα αυτού απεικονίζεται στην εικόνα 2.9. Τα σωματίδια διασχίζουν τους σωλήνες, στους
οποίους εφαρμόζεται εναλλασσόμενο ηλεκτρικό πεδίο σε κάθε μισή περίοδο, με

Εικόνα 2.9 Ο συντονισμένος επιταχυντής του Winderöe [12]
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αποτέλεσμα στην πρώτη κοιλότητα το πεδίο να έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση, στη δεύτερη
να υπάρχει κενό και στην τρίτη το πεδίο να αναστρέφεται κ.ο.κ [37]. Με αυτό τον τρόπο τα
σωματίδια κερδίζουν ενέργεια κάθε φορά που εισέρχονται στο κενό και επιταχύνονται.
Ωστόσο, οι σωλήνες που χρησιμοποίησε ήταν υπερβολικά μεγάλοι με αποτέλεσμα η
συχνότητα του πεδίου να μεταβάλλεται και να μπορούν να επιταχυνθούν μόνο βαριά
σωματίδια και όχι τα ηλεκτρόνια τα οποία ήταν πρακτικά και χρήσιμα για ιατρικούς σκοπούς
[11]. Έτσι, ο Winderöe αναγκάστηκε να προτείνει ένα μετασχηματισμό της δέσμης στη βάση
της μαγνητικής επαγωγής που οδήγησε στο betatron [11]. Ένα χρόνο αργότερα, το 1929, στην
άλλη άκρη του Ατλαντικού, οι Ε. Lawrence και M. Livingston πρότειναν μια μέθοδο
πολλαπλής επιτάχυνσης ιόντων σε υψηλές ταχύτητές που οδηγούσε σε 200 φορές
μεγαλύτερη ενέργεια [14]. Βασισμένοι στη δύναμη Lorentz [12, εξ. (2.11)]
𝐹̅ = 𝑞𝐸̅ + 𝑞𝑢̅ 𝑥 𝐵̅ ,

𝜔𝑍 =

𝑒𝐵𝑍
𝑚

(2.11)

πρότειναν τη δημιουργία ενός κύκλοτρου, δηλαδή μιας συσκευής με δύο ημικυκλικές κοίλες
πλάκες που τοποθετούνται σε σωλήνα κενού με συνεπίπεδο τρόπο και τις διαμετρικές τους
ακμές γειτονικά. Τοποθέτησαν το σύστημα μεταξύ των πόλων ενός μαγνήτη δημιουργώντας
μαγνητικό πεδίο με αποτέλεσμα την περιστροφή ηλεκτρονίων και ιόντων σε μια κυκλική
διαδρομή, πολλές φορές στον ίδιο χώρο, με ταυτόχρονη επιτάχυνσή τους [14]. Η πρότασή
τους, άρχισε να κατασκευάζεται αμέσως και το 1932 ολοκληρώθηκε. Επιτάχυναν λίγα ιόντα
H σε κύκλοτρο διαμέτρου 27 inch με ενέργεια 4,8MeV και έλαβαν το Nobel το 1939.

Εικόνα 2.10 Το κύκλοτρο των Lawrence και Livingston [12]
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Η δεκαετία του 1930 άρχισε με πολλές υποσχέσεις για τη σωματιδιακή φυσική και την
επιτάχυνση σωματιδίων, οι οποίες δικαιώθηκαν. Το 1930 ο Hansen στον Stanford ανέπτυξε
ένα είδος επιταχυντή ηλεκτρονίων από συντονισμένες κοιλότητες μικροκυμάτων, τον οποίο
ονόμασε Rhumbatron, και προσέφερε ενέργεια στα ηλεκτρόνια. Ωστόσο, τα επίπεδα ισχύος
ήταν αρκετά χαμηλά [13]. Η ανάπτυξη μαγνητρονίου και κλυστρονίου, κατά την περίοδο
1935-1945, ως πηγές δημιουργίας και ενίσχυσης ραδιοκυμάτων κατά το Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή του γραμμικού επιταχυντή
τρέχοντος κύματος [11]. Το 1932, πέραν των εφευρέσεων των Lawrence και CockcroftWalton, ο Van de Graaf εφηύρε μια ηλεκτροστατική γεννήτρια που χρησιμοποιεί ένα
κινούμενο ιμάντα για να συσσωρεύσει φορτίο σε μια μεταλλική σφαίρα, τοποθετημένα σε
μια μονωμένη στήλη, δημιουργώντας υψηλό δυναμικό. Το δυναμικό χρησιμοποιείται για
επιτάχυνση υποατομικών σωματιδίων σε σωλήνα κενού [13]. Πέντε χρόνια μετά, το 1937,
πραγματοποιήθηκε η πρώτη εξωτερική ακτινοθεραπεία megavoltage. Εκείνη την περίοδο,
αναγνωρίστηκαν τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής υψηλά ενεργειακών δεσμών στην
ακτινοθεραπεία, η οποία και μεταβλήθηκε από παρηγορητική σε κύρια θεραπευτική
διαδικασία. Στο νοσοκομείο St’s Bartholomew του Λονδίνου χρησιμοποιήθηκαν 2
συμμετρικά τοποθετημένες γεννήτριες CW 500kV και ένας μακρύς σωλήνας ακτινών Χ
μήκους 30f – 9,25m - που σχεδιάστηκε από την Metropolitan Vickers Electrical co Ltd για την
παραγωγή ακτινών Χ ενέργειας 1 MV [11].

Εικόνα 2.11 Η ηλεκτρογεννήτρια Van de Graaf [12]

Ο πρώτος γραμμικός επιταχυντής μελετήθηκε από τα Πανεπιστήμια Stanford και ΜΙΤ το
1946. Μετά από μια σειρά τροποποιήσεων και αναβαθμίσεων κατά τη διάρκεια των χρόνων,
πλέον ο επιταχυντής του SLAC (Stanford Linear Accelerator Centre) είναι ο μεγαλύτερος
επιταχυντής ενεργειακά (μέχρι 50 GeV) που βρίσκεται σε λειτουργία . Επιπλέον, αποτελείται
από 80 000 κοιλότητες χαλκού [12]. Το 1953 χρησιμοποιήθηκε ο πρώτος γραμμικός
επιταχυντής για ακτινοθεραπεία στο νοσοκομείο Hammersmith του Λονδίνου.
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Εγκαταστάθηκε τον Ιούνη του 1952 στο Medical Research Council Radiotherapeutic Unit του
νοσοκομείου και αφού πέρασε τις απαραίτητες δοκιμές μέχρι το Φεβρουάριο του 1953,
άρχισε να θεραπεύει ασθενείς στις 7 Σεπτεμβρίου του 1953 [11]. Κατασκευάστηκε από την
Metropolitan Vickers Electrical co Ltd και είχε ένα κυματοδηγό τρέχοντος κύματος μήκους 3m
που παρήγαγε 8 MeV ηλεκτρονίων. Ως πηγή ραδιοκυμάτων χρησιμοποιήθηκε ένα
μαγνητρόνιο ισχύος 2 MW. Ήταν οριζόντιο, με εκτροπή της δέσμης ηλεκτρονίων κατά 90˚ στο
στόχο και τετραγωνικό πεδίο θεραπείας διαστάσεων 40x40cm στο 1m, με ρυθμό δόσης
150MU/min. Επιπλέον, η κλίνη και η κεφαλή θεραπείας είχαν μερική ευχέρεια κινήσεων [12].
Τις επόμενες δεκαετίες η επιστημονική εξέλιξη οδήγησε σε ραγδαία ανάπτυξη στην
τεχνολογία των γραμμικών επιταχυντών. Ήδη από το 1968 εφευρέθηκε ο αχρωματικός
μαγνήτης που εστιάζει τη δέσμη [12]. Τη δεκαετία του 1970 χρησιμοποιήθηκαν επιταχυντές
στάσιμου και τρέχοντος κύματος με ενέργεια 4-6MeV ακτινών Χ και 4-20 MeV ηλεκτρονίων.
Δεν πραγματοποιήθηκαν πολλές δομικές αλλαγές αλλά βελτιώθηκαν οι κυματοδηγοί, οι
μαγνήτες κάμψης, τα μαγνητρόνια και κλυστρόνια και τα συστήματα ελέγχου του
επιταχυντή. Οι αναπτύξεις αυτές οδήγησαν στη σταθεροποίηση της απόδοσης του
γραμμικού επιταχυντή [11]. Επιπλέον, τεχνολογικά επιτεύγματα όπως ο πολύφυλλος
κατευθυντήρας δέσμης που εφευρέθηκε το 1960 στην Ιαπωνία, οι τεχνικές δυναμικού
εντοπισμού (dynamic tracking technique), η ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης
(IMRT) και διαγνωστικών kV που εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 1960, τεχνικές απεικόνισης
με οθόνη φθορισμού ή κάμερα TV που εμφανίστηκαν το 1942 και το 1958 αντίστοιχα,
εισήχθησαν στον γραμμικό επιταχυντή καθιστώντας τον, ένα εύκολο στη χρήση, ακριβές
όργανο ακτινοθεραπείας [12]. Η πραγματική επανάσταση ωστόσο, ήρθε τις δεκαετίες του
1980 και 1990 όταν ο πλήρης έλεγχος του γραμμικού επιταχυντή μέσω υπολογιστών έγινε
πραγματικότητα [12].

2.4 Σύγκριση γραμμικού επιταχυντή και κυκλοτρονίου
Οι δύο πιο συνήθεις μορφές επιταχυντών σωματιδίων που χρησιμοποιούνται στην ιατρική
για καταπολέμηση του καρκίνου είναι ο γραμμικός επιταχυντής και το κύκλοτρο [2]. Από τη
μια, ο γραμμικός επιταχυντής επιταχύνει φορτισμένα σωματίδια εντός εκκενωμένων
κοιλοτήτων με τη χρήση ραδιοκυμάτων. Οι κοιλότητες βρίσκονται συναρμολογημένες σε
ευθεία γραμμή, εξ ου και γραμμικός. Παράλληλα, τα επιταχυνόμενα φορτισμένα σωματίδια
προσπίπτουν στο τέλος του επιταχυντή σε ένα στόχο ώστε να παράγουν ακτίνες Χ ή δέσμες
ηλεκτρονίων για ακτινοθεραπεία ή να δημιουργήσουν ραδιοϊσότοπα για διαγνωστικούς και
θεραπευτικούς σκοπούς [4].
Βασικό πλεονέκτημα του γραμμικού επιταχυντή είναι το χαμηλό κόστος κατασκευής του
καθώς δεν χρειάζεται μαγνήτες που κάμπτουν και καθοδηγούν κυκλικά τη δέσμη. Επιπλέον,
η συντήρηση του γραμμικού επιταχυντή είναι ελάχιστη, σε σχέση το κύκλοτρο, το βάρος του
μικρότερο και η διασπορά της δέσμης μηδαμινή [15]. Πέραν τούτου, αν ο στόχος πάνω στον
οποίο προσπίπτει η δέσμη ακτινοβολίας είναι ακίνητος τότε η πιθανότητα σύγκρουσης είναι
μεγαλύτερη. Από την άλλη, όλη η ενέργεια των προσπιπτόντων σωματιδίων αξιοποιείται για
τη δημιουργία νέων σωματιδίων. Τέλος, η κινητική ενέργεια που μεταφέρεται στα σωματίδια
και τα επιταχύνει στο κενό είναι περιορισμένη και για να αυξηθεί θα πρέπει να μεγαλώσουν
οι διαστάσεις του επιταχυντή, κάτι που συνεπάγεται με νέο κόστος [15].
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Αντίθετα, το κύκλοτρο εκμεταλλεύεται τη δύναμη Lorentz και το μαγνητικό πεδίο που
παράγουν μαγνήτες για να επιταχύνει φορτισμένα σωματίδια σε κυκλικές τροχιές. Βασικό
πλεονέκτημά του είναι το γεγονός πως τα σωματίδια περιστρέφονται στον ίδιο χώρο, πολλές
φορές και επιταχύνονται, με την ίδια τάση, η οποία είναι πολύ χαμηλότερη της αντίστοιχης
του γραμμικού επιταχυντή [14]. Επιπλέον, λόγω του σχήματός του, το κύκλοτρο,
καταλαμβάνει πολύ μικρότερο χώρο και παράλληλα η ενέργεια της εξερχόμενης δέσμης
είναι σταθερότερη, με τις απώλειες να ελαχιστοποιούνται [15]. Κύρια χρήση του είναι, όπως
και του γραμμικού επιταχυντή η παραγωγή ραδιοϊσοτόπων π.χ. Tc-99 αλλά και η δημιουργία
δέσμης πρωτονίων, σε αντίθεση με ακτίνες Χ και ηλεκτρόνια του γραμμικού επιταχυντή, για
ακτινοθεραπεία [15].
Τα βασικότερα μειονεκτήματα ενός κύκλοτρου έχουν να κάνουν με την ειδική θεωρία της
σχετικότητας. Όταν τα επιταχυνόμενα σωματίδια φτάσουν σε ταχύτητες παραπλήσιες της
ταχύτητας του φωτός, η σχετικιστική μεταβολή της μάζας είναι σημαντική, με αποτέλεσμα
να υπάρχει ένα όριο στην επιτάχυνσή τους [15]. Επιπλέον, σε υψηλές ταχύτητες, η μεταβολή
της μάζας των σωματιδίων ανατρέπει την κατάσταση συντονισμού τους. Ένα άλλο σημαντικό
μειονέκτημα των κύκλοτρων σε σχέση με τους γραμμικούς επιταχυντές, είναι οι τεχνικές
δυσκολίες που παρουσιάζονται στην διατήρηση ενός ομοιόμορφου μαγνητικού πεδίου όταν
οι ημικυκλικές πλάκες έχουν μεγάλο μέγεθος [15]. Αυτές οι δυσκολίες, σε συνδυασμό με τις
ανάγκες συντήρησης των μαγνητών του κύκλοτρου αυξάνουν το κόστος του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ
3.1 Εισαγωγή
Μια ιδιαίτερα αναπτυσσόμενη και αποτελεσματική μέθοδος για την θεραπεία του καρκίνου
είναι η ακτινοθεραπεία με ακτίνες γ ή Χ υψηλής ενέργειας και μεγάλης διεισδυτικότητας [2].
Κυρίαρχη συσκευή για τη παραγωγή ιονίζουσας ακτινοβολίας τέτοιου επιπέδου στην ιατρική
είναι ο γραμμικός επιταχυντής. Η ακτινοβολία δημιουργείται εντός του επιταχυντή με την
ευθύγραμμη επιτάχυνση φορτισμένων σωματιδίων, εντός εκκενωμένων κοιλοτήτων, από
ηλεκτρομαγνητικά κύματα και την πρόσπτωσή τους σε ένα στόχο, συνήθως βολφράμιο [4].
Η δέσμη της ιονίζουσας ακτινοβολίας αφότου περάσει μέσα από μια σειρά μαγνητών
κάμψης και διαμορφωτών δέσμης, που ελέγχονται από υπολογιστή, ώστε να αποκτήσει το
σχήμα του καρκινικού όγκου και την απαραίτητη ενέργεια, εξέρχεται από τον επιταχυντή και
καταλήγει στο σώμα του ασθενούς, στο σημείο όπου βρίσκονται τα καρκινικά κύτταρα, τα
οποία και καταστρέφει [4].
Οι γραμμικοί επιταχυντές είναι τοποθετημένοι σε ειδικούς θαλάμους θεραπείας που
περικλείονται από χοντρά τσιμεντένια τοιχώματα τα οποία εμποδίζουν τη διάδοση της
ακτινοβολίας στο εξώτερο περιβάλλον. Οι σύγχρονοι επιταχυντές που χρησιμοποιούνται
στην ακτινοθεραπεία μπορούν να επιταχύνουν ηλεκτρόνια σε ενέργειες 4-25MeV με τη
χρήση πεδίων μικροκυμάτων ( ~3000ΜΗz)[4] .

Εικόνα 3.1 - Τα μέρη ενός τυπικού γραμμικού επιταχυντή [4]

Ένας τυπικός γραμμικός επιταχυντής χωρίζεται σε 5 βασικά μέρη, όπως απεικονίζεται στην
εικόνα 3.1. To stand, τον βραχίονα (gantry), την κλίνη θεραπείας (treatment couch), την
κονσόλα ελέγχου (control panel) και το δωμάτιο διαμόρφωσης (modulator cabinet) [4].
To stand είναι ενσωματωμένο στον τοίχο του δωματίου θεραπείας και περικλείει βασικά
εξαρτήματα του επιταχυντή που σχετίζονται με την παραγωγή ΗΜ ακτινοβολίας όπως:
•

το σύστημα παραγωγής (μαγνητρόνιο) και ενίσχυσης (κλυστρόνιο) ραδιοκυμάτων
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•
•

τον κυματοδηγό και τη βαλβίδα κυκλοφορίας
το σύστημα ψύξης, το οποίο ψύχει τα διάφορα εξαρτήματα του επιταχυντή που
ελευθερώνουν ενέργεια ως θερμότητα και σταθεροποιεί τη θερμοκρασία λίγο πάνω
από τη θερμοκρασία δωματίου για να αποφευχθεί η δημιουργία υγρασίας [4].

Στο βραχίονα(gantry), ο οποίος μπορεί να περιστρέφεται γύρω από το stand κατά 360˚,
βρίσκεται:
•
•
•
•
•

το σύστημα έγχυσης ηλεκτρονίων / πυροβόλο ηλεκτρονίων
η δομή επιτάχυνσης/κυματοδηγός επιτάχυνσης
ο μαγνήτης κάμψης
η κεφαλή θεραπείας του επιταχυντή (μέσα στην οποία υπάρχουν διάφορα
συστήματα διαμόρφωσης του σχήματος της δέσμης και μέτρησης της ενέργειάς της)
ο αναστολέας δέσμης

3.2 Stand
3.2.1 Κοιλότητες Μικροκυμάτων - Microwave cavities
Μια τυπική κοιλότητα μικροκυμάτων έχει κυλινδρικό σχήμα με μεγάλο μήκος και διάμετρο
10cm. Είναι μια εξαιρετικά αποδοτική συσκευή καθώς δημιουργεί μεγάλα ηλεκτρικά πεδία
χρησιμοποιώντας πολύ μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος. Σε συγκεκριμένες συχνότητες
που καθορίζονται από τη γεωμετρία της παρουσιάζει συντονισμό. Στην περίπτωση του
ιατρικού γραμμικού επιταχυντή ο συντονισμός παρουσιάζεται σε συχνότητα 3000MHz. Έχει
χάλκινα τοιχώματα υψηλής θερμικής και ηλεκτρικής αγωγιμότητας. Από μια κοιλότητα
μικροκυμάτων, φορτία μεταφέρονται μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος σε μια επόμενη, με
αποτέλεσμα τη συσσώρευση φορτίων στα άκρα κάθε κοιλότητας και τη δημιουργία
χρονοεξαρτημένου ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. Η πολικότητα αυτών των πεδίων
αντιστρέφεται διπλά σε κάθε κύκλο μικροκυμάτων με αποτέλεσμα φορτισμένα σωματίδια
που κινούνται εντός της κοιλότητας να μεταβάλουν την ενέργειά τους [4].
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3.2.2 Κλυστρόνιο
Το κλυστρόνιο (klystron) είναι ένας ενισχυτής ισχύος ραδιοκυμάτων που χρησιμοποιεί 2
κοιλότητες μικροκυμάτων. Η ενίσχυση επιτυγχάνεται μετατρέποντας την κινητική ενέργεια
μιας δέσμης ηλεκτρονίων σε ισχύ ραδιοκυμάτων. Στη μια πλευρά του κλυστρονίου βρίσκεται
μια κάθοδος ή ένα πυροβόλο ηλεκτρονίων το οποίο εκπέμπει μια δέσμη ηλεκτρονίων που
επιταχύνεται από υψηλή τάση [2]. Η δέσμη εισέρχεται στην πρώτη κοιλότητα του
κλυστρονίου, την κοιλότητα εισόδου/συσσώρευσης (buncher cavity), στην οποία

Εικόνα 3.2 - Κλυστρόνιο [2]

τροφοδοτούνται και ραδιοκύματα από μια πηγή ραδιοκυμάτων. Εντός της κοιλότητας,
δημιουργούνται στάσιμα κύματα τα οποία με τη σειρά τους δημιουργούν ένα συντονιστικό
φαινόμενο. Ακολούθως, τα ηλεκτρόνια εισέρχονται στο σωλήνα εκτροπής (drift tube) του
κλυστρονίου με διαφορετικές ταχύτητες και δέχονται την επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου
των κυμάτων. Όταν τα ηλεκτρόνια περνούν από το ηλεκτρικό πεδίο που είναι αντίθετο στην
κίνησή τους επιβραδύνονται και όταν είναι στην ίδια κατεύθυνση επιταχύνονται
δημιουργώντας μικρά «πακέτα» ηλεκτρονίων τα οποία εναποτίθενται στη δεύτερη
κοιλότητα του κλυστρονίου, την κοιλότητα εξόδου/συλλογής (Catcher cavity). Κάθε δέσμη
εισέρχεται στην κοιλότητα τη στιγμή που το ηλεκτρικό πεδίο αντιτίθεται στην κίνηση των
ηλεκτρονίων επιβραδύνοντας τα. Έτσι, η κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων μετατρέπεται σε
ηλεκτρική δυναμική ενέργεια του πεδίου [4]. Η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ραδιοκυμάτων υψηλής ισχύος η οποία θα
χρησιμοποιηθεί για τη δομή επιτάχυνσης. Η υπολειπόμενη δέσμη γίνεται θερμότητα η οποία
αφαιρείται από το σύστημα ψύξης. Ενίοτε, στο κλυστρόνιο υπάρχουν και ενδιάμεσες
κοιλότητες συσσώρευσης για να μεγιστοποιηθεί η ενίσχυση των κυμάτων [4].
Το κλυστρόνιο εφευρέθηκε το 1937 από τους αδερφούς Russel και Sigurd Varian. Ο Russel
κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Stanford το 1934 εμπνεύστηκε το κλυστρόνιο ως
εξέλιξη της συσκευής Rhumbatron του Hansen και κατέθεσε την πρόταση του στο
πανεπιστήμιο για επιχορήγηση. Ωστόσο, η πρόταση εγκρίθηκε και άρχισε η κατασκευή του
το 1937 με συμβολή του αδερφού του Sigurd ο οποίος ήταν πιλότος της πολεμικής
αεροπορίας και έψαχνε ένα τρόπο ώστε να μπορεί να ανιχνεύει τα εχθρικά πολεμικά
αεροσκάφη μέσα από τα σύννεφα. Εν τέλει, η συσκευή δημιουργήθηκε μέσα σε ένα μήνα
και στις 22 Ιουλίου χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά. Αργότερα, το κλυστρόνιο
χρησιμοποιήθηκε από την πολεμική αεροπορία κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου
[5].
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3.2.3 Μαγνητρόνιο
Το μαγνητρόνιο (magnetron) είναι μια πηγή παραγωγής μικροκυμάτων η οποία χορηγεί
ραδιοκύματα χαμηλής ενέργειας, ~12MeV και κάποτε ~20MeV, σε γραμμικούς επιταχυντές
[4]. Λειτουργεί ως ταλαντωτής υψηλής τάσης και παράγει παλμούς μικροκυμάτων διάρκειας
msec με ρυθμό εκατοντάδων παλμών/sec [2]. Όπως και το κλυστρόνιο έτσι και το
μαγνητρόνιο αποτελείται από 2 κοιλότητες ωστόσο η λειτουργία του είναι λιγότερο σταθερή
και περισσότερο ακριβή από το κλυστρόνιο. Επιπλέον, η γεωμετρία του είναι κυλινδρική σε
αντίθεση με το κλυστρόνιο που έχει γραμμική γεωμετρία [4].
Η πρώτη κοιλότητα είναι η κάθοδός του, η οποία περιβάλλεται από ένα θάλαμο κενού και
την δεύτερη κοιλότητα, την άνοδο, η οποία αποτελείται από 12 μικρότερες κοιλότητες οι
οποίες απεικονίζονται εμφανώς στην εικόνα 3.3. Η κάθοδος θερμαίνεται από ένα εσωτερικό
σύρμα τοποθετημένο σε υψηλή αρνητική τάση η οποία παρέχει ένα συνεχές ρεύμα υψηλής
τάσης. Την ίδια ώρα, ένας μαγνήτης δημιουργεί στατικό μαγνητικό πεδίο παράλληλο στο
νήμα και κάθετο στη διατομή των κοιλοτήτων και ένα παλμικό συνεχές ηλεκτρικό πεδίο [2].

Εικόνα 3.3 - Μαγνητρόνιο και το σχεδιάγραμμά της κάτοψής του [4]

Λόγω της δύναμης Lorentz τα ηλεκτρόνια ωθούνται στο εξωτερικό τμήμα του θαλάμου
κενού. Οι κοιλότητες της ανόδου έχουν εγκοπές με τις οποίες έρχονται σε επαφή τα
ηλεκτρόνια και δημιουργούν, μέσω συντονισμού, ραδιοκύματα υψηλής ισχύος. Η συχνότητα
συντονισμού εξαρτάται από τις διαστάσεις της κοιλότητας ωστόσο η ακρίβεια της δεν είναι
πλήρως ελεγχόμενη λόγω μεταβολών στο φορτίο, το ρεύμα τροφοδοσίας και τη
θερμοκρασία. Τα ηλεκτρόνια συσσωρεύονται σε ομάδες και κινούνται σε σπειροειδείς
κατευθύνσεις υπό την επίδραση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου της καθόδου και του
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου των μικροκυμάτων και εκπέμπουν ενέργεια, ένα μεγάλο ποσοστό
της οποίας μετατρέπεται σε ενέργεια μικροκυμάτων και παρέχεται στον κυματοδηγό. Η ισχύς
που μπορεί να χορηγήσει το μαγνητρόνιο είναι 2-5MW, με ενέργειες μέχρι 6MV και η
συχνότητα των ραδιοκυμάτων ~3000MHz [4].
Το μαγνητρόνιο προτάθηκε ως ιδέα από επιστήμονες έρευνας στις ΗΠΑ το 1936, το 1938
στην Αγγλία και Γερμανία και ένα χρόνο αργότερα στη Σοβιετική Ένωση. Ωστόσο, στο
Birmingham το 1939-1940, οι J. Randal και H. Boot κατασκεύασαν το πρώτο μαγνητρόνιο που
από μικροκύματα 0,1 MW μήκους κύματος 10cm παρήγαγε μικροκύματα 1MW [5].
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3.2.4 Κυματοδηγός - Βαλβίδα κυκλοφορίας
Η ισχύς μικροκυμάτων μεταφέρεται από το μαγνητρόνιο ή το κλυστρόνιο στη δομή
επιτάχυνσης μέσω ενός συστήματος σωληνώσεων τετραγωνικής διατομής που ονομάζεται
κυματοδηγός. Ο κυματοδηγός βρίσκεται υπό πίεση από ένα διηλεκτρικό αέριο, όπως φρέον
ή εξαφθοριούχο θείο, ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα ισχύος και να αποφευχθεί η
πιθανότητα ηλεκτρικής κατάρρευσης (electrical breakdown) [4]. Ο κυματοδηγός αντικαθιστά
τυπικά ηλεκτρικά συστήματα που είναι μη αποδοτικά κατά τη μεταφορά ενέργειας σε
συχνότητες μικροκυμάτων. Τα μικροκύματα ανακλώνται στα τοιχώματα του κυματοδηγού,
περιορίζονται και απορροφώνται. Στην αρχή και στο τέλος του κυματοδηγού, δηλαδή στα
σημεία που έρχεται σε επαφή με το κλυστρόνιο και τη δομή επιτάχυνσης, υπάρχουν δύο
«παράθυρα» που επιτρέπουν μόνο στα μικροκύματα να περάσουν από μέσα [4].
Παράλληλα, μια βαλβίδα κυκλοφορίας στην είσοδο του κυματοδηγού, που ονομάζεται
κυκλοφορητής, τα εμποδίζει από το να επιστρέψουν στην πηγή μικροκυμάτων και να
δημιουργήσουν ζημιές ή αστάθειες. Έτσι, προχωρούν εντός του κυματοδηγού και
καταλήγουν στη δομή επιτάχυνσης [4]. Η βαλβίδα κυκλοφορίας έχει 3 ή 4 θύρες που
χρησιμοποιούν φερρίττη, ένα μαγνητικό υλικό που περιστρέφει ηλεκτρομαγνητικά πεδία [5].
Ιδανικά είναι μια αντισταθμιζόμενη συσκευή σύνθετης αντίστασης, δηλαδή μια συσκευή
όπου οι 3 (ή 2) θύρες είναι ανοικτές και η μια κλειστή. Ο δίσκοι φερρίττη, μαγνητίζονται από
το μαγνητικό πεδίο των μικροκυμάτων που επιστρέφουν από τον κυματοδηγό και το οποίο
εφαρμόζεται κάθετα σε αυτούς και περιστρέφονται κλείνοντας τη μια θύρα ώστε να
εμποδίσουν τη ροή μικροκυμάτων προς την πηγή ισχύος [5].

3.3 Βραχίονας – Gantry
3.3.1 Πυροβόλο ηλεκτρονίων
Το σύστημα έγχυσης ηλεκτρονίων, ή αλλιώς πυροβόλο ηλεκτρονίων, είναι μια πηγή
ηλεκτρονίων που παράγονται από μια θερμαινόμενη κάθοδο. Το σχεδιάγραμμα ενός
πυροβόλου ηλεκτρονίων απεικονίζεται στην εικόνα 3.4. Ένα νήμα από υλικό με υψηλό
ατομικό αριθμό και
υψηλό σημείο τήξης,
συνήθως βολφράμιο,
θερμαίνεται και μέσω
θερμιονικής εκπομπής
απελευθερώνει
ηλεκτρόνια τα οποία
εστιάζονται σε δέσμη
από ένα καμπύλο
καλώδιο εστίασης και
επιταχύνονται προς μια
άνοδο λόγω υψηλής
τάσης. Το ηλεκτρικό
πεδίο που επιταχύνει
τα
ηλεκτρόνια
Εικόνα 3.4 Πυροβόλο ηλεκτρονίων [5]
προέρχεται από
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ένα διαμορφωτή παλμού που παράγει αρνητικούς παλμούς με δυναμικό ~ -20V που
κινούνται προς την κάθοδο [4].
Τα πυροβόλα ηλεκτρονίων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες που σχετίζονται με την κάθοδό
τους [5]. Στην πρώτη κατηγορία, η κάθοδος είναι φτιαγμένη από οξείδια και λειτουργεί σε
σχετικά χαμηλή θερμοκρασία (800˚C) με πυκνότητα ρεύματος περίπου 1Α/cm2 [5]. Στη
δεύτερη κατηγορία η κάθοδος ονομάζεται κάθοδος διασποράς (disperser cathode) και
λειτουργεί σε υψηλότερη θερμοκρασία (1100˚C), έχει πυκνότητα ρεύματος περίπου
100Α/cm2 και είναι λιγότερο ευαίσθητη στην επαφή της με αέρια [5]. Σε σωλήνες καθοδικών
ακτινών χρησιμοποιούνται κάθοδοι οξειδίου, ενώ όπως αναφέρθηκε πριν για την παραγωγή
μικροκυμάτων, χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά κάθοδοι διασποράς βολφραμίου,
καθώς προσφέρουν υψηλές πυκνότητες ρεύματος με μεγάλη διάρκεια ζωής [5].
Μια κάθοδος βολφραμίου αποτελείται από μια πορώδη πλευρά, εμποτισμένη με ενώσεις
οξειδίου βαρίου, ασβεστίου και αργιλίου (BaO, CaO, Al2O3) [5]. Ωστόσο, λόγω της υψηλής
θερμοκρασίας η επιφάνεια οξειδίου βαρίου φθείρεται με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο
χρόνος ζωής της ράβδου. Γι’ αυτό το λόγο παρατηρούνται κάθοδοι βολφραμίου
εμποτισμένες με όσμιο, ιρίδιο ή ρουθήνιο, με αποτέλεσμα να μειώνεται κατά 20% η φθορά
και να αυξάνεται η διάρκεια ζωής της καθόδου [5].

3.3.2 Δομή επιτάχυνσης-Κυματοδηγός επιτάχυνσης
Η δομή επιτάχυνσης είναι αποτελούμενη από κυλινδρικές κοιλότητες τοποθετημένες στο
βραχίονα οι οποίες ακολουθούν τις ίδιες αρχές παραγωγής ισχύος με τις κοιλότητες
μικροκυμάτων. Ωστόσο, ο σκοπός τους είναι να μεταφέρουν ενέργεια στην επιταχυνόμενη
δέσμη ηλεκτρονίων. Ο κυματοδηγός έχει κυλινδρικό σχήμα, είναι εκκενωμένος, για να
αποφευχθούν συγκρούσεις των ηλεκτρονίων με μόρια αέρα, και εντός αυτού υπάρχει μια
σειρά διαφραγμάτων με κυκλικές οπές τοποθετημένες σε ίσες αποστάσεις [2]. Οι δίσκοι
αυτοί έχουν διαφορετικές διατομές και χωρίζουν τον κυματοδηγό σε κοιλότητες. Οι
κοιλότητες διαμοιράζουν την ισχύ των μικροκυμάτων παρέχοντας ένα συνεχές πεδίο για την
επιτάχυνση των ηλεκτρονίων επιτυγχάνοντας παράλληλα την μη επιβράδυνση του από τυχόν
εναλλασσόμενο πεδίο [4]. Καθώς τα ηλεκτρόνια εισέρχονται στον κυματοδηγό με ενέργεια
~50keV αλληλεπιδρούν με το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο των μικροκυμάτων και επιταχύνονται

Εικόνα 3.5 - Τομή κυματοδηγού τρέχοντος κύματος [4]

από το αντίστοιχο ηλεκτρικό πεδίο. Η κινητική ενέργειά τους αυξάνεται μέχρι η ταχύτητά
τους να πλησιάσει την ταχύτητα του φωτός. Μετά την επιτάχυνση η δέσμη ηλεκτρονίων έχει
διάμετρο 3mm ενώ η τελική κινητική της ενέργεια εξαρτάται από το μήκος της δομής [4].
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Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι κυματοδηγών επιτάχυνσης ο κυματοδηγός τρέχοντος κύματος
και ο κυματοδηγός στάσιμου κύματος.
Ο κυματοδηγός τρέχοντος κύματος είναι μια αλληλουχία συντονισμένων κοιλοτήτων
μικροκυμάτων και είναι μακρύτερος και απλούστερος από τον κυματοδηγό στάσιμου
κύματος. Οι κοιλότητες είναι χάλκινες, έχουν υψηλή θερμική αγωγιμότητα ώστε να υπάρχει
πλήρης έλεγχος της θερμοκρασίας τους, και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα ώστε να
εκμηδενίζεται η απώλεια ισχύος [4]. Επιπλέον, το μήκος και το πλήθος των κοιλοτήτων
καθορίζει την ενέργεια που αποκτούν τα προσπίπτοντα ηλεκτρόνια. Ο κυματοδηγός θα
πρέπει να είναι συντονισμένος σε μια μόνο ακριβή συχνότητα συντονισμού. Ωστόσο η κάθε
κοιλότητα έχει τη δική της συχνότητα συντονισμού η οποία καθορίζεται από τις δικές της
διαστάσεις. Συνεπώς οι κοιλότητες στο σύνολό τους είναι εκτός συντονισμού [2]. Για να
επιτευχθεί ο συντονισμός των κοιλοτήτων χρειάζεται να υποστούν μηχανική συμπίεση που
οδηγεί σε πολύ μικρές αλλαγές των διαστάσεών τους – αλλαγές μερικών χιλιοστών του
εκατοστόμετρου. Έτσι, οι κοιλότητες μπορούν να παρέχουν την απαραίτητη ενέργεια για την
επιτάχυνση των ηλεκτρονίων. Η κίνηση των φορτισμένων σωματιδίων εντός του

Εικόνα 3.6 - Αναπαράσταση κατανομής φορτίου στις κοιλότητες του κυματοδηγού [4]

κυματοδηγού θα μπορούσε να παρομοιαστεί με ένα σέρφερ που κινείται στην κορυφή ενός
θαλάσσιου κύματος [4]. Τα ηλεκτρόνια εγχέονται παλμικά στην πρώτη κοιλότητα του
κυματοδηγού και ταξιδεύουν με το κινούμενο ηλεκτρικό πεδίο των ραδιοκυμάτων,
ευρισκόμενα στην ίδια φάση με αυτό. Μόλις εξέλθουν από την πρώτη κοιλότητα τα
ηλεκτρόνια βρίσκονται στο κενό και οδεύουν προς τη δεύτερη κοιλότητα όπου το ηλεκτρικό
πεδίο έχει αντίθετη φορά. Εξαιτίας αυτού επιταχύνονται ακόμη περισσότερο καθώς
απωθούνται από την πρώτη κοιλότητα και έλκονται από τη δεύτερη. Η διαδικασία αυτή
επαναλαμβάνεται συνεχώς. Στο τέλος της διαδρομής τους, η υπολειπόμενη μικροκυματική
ισχύς απορροφάται από το τοίχωμα της τελευταίας κοιλότητας που είναι φτιαγμένο από
ανθεκτικό υλικό και δεν ανακλάται [2].
Οι περισσότεροι σύγχρονοι γραμμικοί επιταχυντές χρησιμοποιούν κυματοδηγούς στάσιμου
κύματος γιατί έχουν μικρότερο μέγεθος από τους αντίστοιχούς κυματοδηγούς οδεύοντος
κύματος και μικρότερη κατανάλωση ενέργειας [2]. Σε μια δομή στάσιμου κύματος η ισχύς
ραδιοκυμάτων τροφοδοτείται, σε αντίθεση με τη δομή τρέχοντος κύματος, σε όλο το μήκος
του κυματοδηγού και προς τις δύο κατευθύνσεις και ανακλάται ολικά στα άκρα της δομής. Η
ανάκλαση γίνεται περίπου 100 φορές ανά 5μsec χωρίς ωστόσο να μεταδίδεται κύμα πέρα
από τα όρια του κυματοδηγού [4]. Το ανακλώμενο κύμα συμβάλλει με το πρωτεύον
δημιουργώντας στάσιμο κύμα. Το ηλεκτρικό πεδίο του στάσιμου κύματος επιταχύνει τα
ηλεκτρόνια στα σημεία των κοιλοτήτων όπου η συμβολή είναι ενισχυτική. Επιπλέον, στις
κοιλότητες που υπάρχει καταστρεπτική συμβολή η μικροκυματική ισχύς μεταφέρεται
ανεμπόδιστα από τη μια κοιλότητα στην άλλη χωρίς να επηρεάζεται η ενέργεια των
ηλεκτρονίων. Εξαιτίας αυτού, οι κοιλότητες μπορούν να συμπτυχθούν και να μετακινηθούν
εκτός του άξονα διάδοσης του κύματος συρρικνώνοντας έτσι όλη τη δομή. Το ηλεκτρικό
πεδίο έχει μήκος κύματος που αντιστοιχεί σε μήκος 4 κοιλοτήτων και σε κάθε κύκλο κύματος
μόνο 1 από τις 4 κοιλότητες επιταχύνει τη δέσμη. Συνεπώς, με δεδομένο ότι το ηλεκτρικό
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πεδίο επαναλαμβάνεται για κάθε 2
κοιλότητες που βρίσκονται στην
διεύθυνση διάδοσης – και δύο
κοιλότητες που μετακινήθηκαν εκτόςμόνο οι μισές κοιλότητες επιταχύνουν
τα ηλεκτρόνια με τις άλλες μισές,
αυτές που είναι εκτός άξονα, να
αναλογούν και να δρουν όπως οι
κοιλότητες
ενός
κυματοδηγού
τρέχοντος κύματος. Οι παραπάνω
δομικές αλλαγές οδηγούν σε
μεγαλύτερη αποδοτικότητα της δομής
επιτάχυνσης [4].

Εικόνα 3.7 - Αναπαράσταση, ως προς το χρόνο, διάδοσης
στάσιμου κύματος εντός του κυματοδηγού [4]

3.3.3 Μαγνήτης κάμψης
Τα ηλεκτρόνια που εξέρχονται από τον κυματοδηγό απωθούνται λόγω δύναμης Coulomb και
η δέσμη διευρύνεται. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η εστίαση της δέσμης μέσω ενός
εκκενωμένου σωλήνα κάμψης. Ο σωλήνας περιλαμβάνει ένα μαγνήτη ο οποίος αποκλίνει τη
δέσμη κατά 270˚ εφαρμόζοντας σε αυτή μαγνητικό πεδίο. Ως αποτέλεσμα, τα ηλεκτρόνια

Εικόνα 3.8 - Μαγνήτης κάμψης 270 μοιρών [4]
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ακολουθούν κυκλική τροχιά. Η κάμψη και εστίαση επιτυγχάνεται άνευ χρώματος, δηλαδή
ανεξάρτητα από την ταχύτητα την οποία έχουν τα ηλεκτρόνια μόλις εισέλθουν στο μαγνητικό
πεδίο του μαγνήτη. Η ιδιότητα αυτή επιτυγχάνεται με κάμψη των ηλεκτρονίων κατά 3π/4
καθώς τα βραδύτερα ηλεκτρόνια διανύουν μια κυκλική τροχιά με μικρότερη ακτίνα από τα
ταχύτερα ηλεκτρόνια, με αποτέλεσμα να «συναντιόνται» κατά την έξοδο της δέσμης. Η μέση
ενέργεια της δέσμης ποικίλλει, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η γωνία της δέσμης στο στόχο.
Η ιδιότητα αυτή είναι ανάλογη με μια αχρωματική κάμερα φακού Lens [4].

3.3.4 Κεφαλή Θεραπείας
Η κεφαλή θεραπείας είναι το τελευταίο μέρος του επιταχυντή στο οποίο βρίσκεται η δέσμη
προτού εξέλθει και κατευθυνθεί στον ασθενή. Αποτελείται από ένα χοντρό κέλυφος από
υλικό υψηλής πυκνότητας θωράκισης, όπως μόλυβδος ή βολφράμιο, και προσφέρει
θωράκιση έναντι της απώλειας ακτινοβολίας στο περιβάλλον [2]. Εντός της κεφαλής
υπάρχουν διάφορα εξαρτήματα σχηματισμού, εστίασης και μέτρησης της δέσμης όπως ο
στόχος παραγωγής ακτινών Χ ή ηλεκτρονίων, το φύλλο σκέδασης, το φίλτρο ελεύθερης
επιπέδωσης, ο θάλαμος ιονισμού, ζεύγη κατευθυντήρων δέσμης και σύστημα εντοπισμού
φωτός [4]. Στην εικόνα 3.9 παρουσιάζεται ένα σχεδιάγραμμα της δομής μιας κεφαλής
θεραπείας.

Εικόνα 3.9 Διαρρύθμιση κεφαλής θεραπείας για α)δέσμη ακτινών Χ, β)δέσμη ηλεκτρονίων [2]

3.3.4.1 Στόχος παραγωγής ακτινών Χ και ηλεκτρονίων
Τα ηλεκτρόνια που εξέρχονται από τον κυματοδηγό και κάμπτονται από το μαγνήτη κάμψης
οδηγούνται στην κεφαλή θεραπείας για παραγωγή ακτινοβολίας που θα προσπέσει στον
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καρκινικό όγκο. Η ακτινοβολία αυτή μπορεί να είναι είτε ακτινοβολία Χ είτε ακτινοβολία
ηλεκτρονίων [2].
Οι ακτίνες Χ δημιουργούνται όταν τα ηλεκτρόνια προσπίπτουν πάνω σε ένα χοντρό στόχο
φτιαγμένο από υλικό υψηλού ατομικού αριθμού όπως βολφράμιο. Ο στόχος ψύχεται και
απορροφά τα ηλεκτρόνια. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί ένα φάσμα ακτινών Χ που
αποτελείται από δύο συνιστώσες. Η μια αφορά χαρακτηριστικές ακτίνες Χ που οφείλονται
στην εκδίωξη ηλεκτρονίων από τους φλοιούς του στόχου και μετάπτωση ηλεκτρονίων από
εξώτερες στοιβάδες. Η δεύτερη συνιστώσα είναι συνεχής και είναι απότοκο της ακτινοβολίας
πέδησης (Bremsstrahlung) [4].
Η ακτινοβολία ηλεκτρονίων δημιουργείται όταν ο στόχος βολφραμίου αντικατασταθεί από
ένα φύλλο σκέδασης ηλεκτρονίων. Το φύλλο είναι λεπτό και φτιαγμένο από ταντάλιο ή
μόλυβδο. Εξαιτίας του πάχους του, τα περισσότερα ηλεκτρόνια δεν επιβραδύνονται και
διασπείρονται αυξάνοντας το εύρος της δέσμης [2].

3.3.4.2 Κατευθυντήρες δέσμης
Σε ένα ιατρικό γραμμικό επιταχυντή υπάρχουν 3 ζεύγη κατευθυντήρων δέσμης τα οποία
δίνουν το απαιτούμενο σχήμα στην δέσμη ακτινοβολίας. Το πρώτο ζεύγος είναι υπεύθυνο
για να οριστεί το μέγιστο μέγεθος του πεδίου ακτινοβολίας. Είναι ακίνητοι και έχουν κωνικό
σχήμα. Συνήθως είναι φτιαγμένοι από υλικό μεγάλου ατομικού αριθμού, όπως βολφράμιο ή
μόλυβδο [2]. Οι δευτερογενείς κατευθυντήρες δέσμης αποτελούνται από δύο ζεύγη
διαφραγμάτων βολφραμίου τα οποία καθορίζουν το μέγεθος του πεδίου σε ένα τετράγωνο
σχήμα διαστάσεων 40cm x 40cm. Τα ζεύγη αυτά ονομάζονται πάνω και κάτω σιαγόνες (jaws)
και μπορούν να κινούνται ώστε να προσδώσουν κλίση στην ακτινοβολία της δέσμης [4].
Το τρίτο ζεύγος κατευθυντήρων δέσμης ονομάζεται πολύφυλλος κατευθυντήρας (Multileaf
Collimator - MLC) και αποτελείται από 2 αντιπαράλληλες σειρές φύλλων βολφραμίου οι
οποίες κινούνται ανεξάρτητα και μπορούν να απορροφούν ακτινοβολία επιτρέποντας τη
διάδοση μόνο του 2% διαμέσου τους και 3% ενδιάμεσά τους [21]. Τυπικά είναι 60-80 ζεύγη
με πάχος 1cm τα οποία κινούνται κάτω από τις οδηγίες ενός υπολογιστή έτσι ώστε να
επιτρέπουν τη διάδοση ακτινοβολίας μόνο εντός ενός επιθυμητού σχήματος το οποίο
ταυτίζεται με το σχήμα του όγκου [2].

3.3.4.3 Φίλτρο Ελεύθερης Επιπέδωσης - Flattening Filter Free (FFF)
Η δέσμη ακτινών Χ είναι μη επίπεδη και με διαφορετική ενέργεια στο κέντρο του πεδίου από
αυτή στα άκρα. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις ακτινοθεραπείας είναι αναγκαίο η δόση να
είναι ίση σε όλο το φάσμα της [4]. Έτσι, μετά το στόχο παραγωγής ακτινών Χ τοποθετείται
ένα Φίλτρο Ελεύθερης Επιπέδωσης από μόλυβδο, βολφράμιο, ατσάλι, αλουμίνιο ή κράμα
τους, το οποίο εξασθενεί κατά 4 φορές τη δόση και ιδιαίτερα στο κέντρο της. Το φίλτρο
απορροφά τα φωτόνια χαμηλής ενέργειας που δεν είναι κλινικά χρήσιμα και έχει κωνικό
σχήμα. Έτσι επιτυγχάνεται η ομογενοποίηση και επιπέδωση της δέσμης [2]. Αυτή η
λειτουργία του φίλτρου προσφέρει στη δέσμη ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Παρέχει υψηλή
δόση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα οδηγώντας σε μεγαλύτερο θάνατο καρκινικών
κυττάρων [33].
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3.3.4.4 Θάλαμος Ιονισμού
Μεταξύ του στόχου παραγωγής ακτινών Χ ή ηλεκτρονίων και του δεύτερου ζεύγους
κατευθυντήρων δέσμης τοποθετούνται 2 παράλληλες πλάκες από κυλινδρικούς θαλάμους
ιονισμού αερίου που χρησιμοποιούνται για έλεγχο της ακτινοβολίας [4]. Οι δύο θάλαμοι
μετρούν τα φορτία από τα ιονισμένα άτομα του αερίου που δημιουργούνται από την
προσπίπτουσα ακτινοβολία και καταγράφουν σε MU το ρυθμό δόσης, τη συμμετρία του
πεδίου, το σχήμα και την ομοιομορφία της δέσμης ώστε να ελεγχθεί αν η μετρούμενη δόση
είναι προβλεπόμενη. Σε διαφορετική περίπτωση η δέσμη διακόπτεται [2].

3.3.5 Αναστολέας δέσμης
Συνήθως ένα μεγάλο μέρος της δέσμης απορροφάται από τον ασθενή και η υπόλοιπη περνά
διαμέσου του. Η εξερχόμενη από τον ασθενή δέσμη εξαπλώνεται στους τοίχους και τη
θωράκιση του θαλάμου θεραπείας που έχει πάχος 2m [4]. Επιπλέον, στο σημείο όπου
προσπίπτει η δέσμη τοποθετείται ένας ατσάλινος και τσιμεντένιος αναστολέας δέσμης που
απορροφά το 99,9% της ακτινοβολίας, επιτρέποντας στην υπόλοιπη θωράκιση του δωματίου
να είναι λεπτότερη. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της δέσμης
απορροφάται από τον αναστολέα επιτρέπει στους ιατρούς και τεχνικούς ακτινοθεραπείας να
έχουν πιο γρήγορη πρόσβαση, και ταυτόχρονα πιο ασφαλή, στον ασθενή χωρίς να
ανησυχούν ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις της δέσμης [4]. Επίσης, ο αναστολέας συνδέεται με
τον υπολογιστή θεραπείας και εκτείνεται μηχανοκίνητα εμποδίζοντας τη δέσμη σε
περίπτωση που ο υπολογιστής εντοπίσει ότι αυτή δεν βρίσκεται στη σωστή θέση [4].

3.4 Κλίνη Θεραπείας – Treatment couch
Πάνω στην κλίνη θεραπείας τοποθετείται ο ασθενής για την ακτινοθεραπεία. Η κλίνη έχει τη
δυνατότητα να περιστρέφεται γύρω από ένα άξονα περιστροφής, να αλλάζει ύψος και να
αποκτά μια κλίση, σύμφωνα πάντα με τις εντολές που δέχεται από τον χειριστή. Ωστόσο,
πάντα προσαρμόζεται έτσι ώστε ένα νοητό σταθερό σημείο που ονομάζεται ισόκεντρο, και
έχει απόσταση 1m (SAD - Source-gantry Axis Distance) από την κεφαλή θεραπείας, να
βρίσκεται στο σημείο που βρίσκεται ο καρκινικός όγκος του ασθενούς [4].

3.5 Βοηθητικά Συστήματα
Ένας αριθμός βοηθητικών συστημάτων είναι σημαντικός για τη λειτουργία, τον έλεγχο και
την παρακολούθηση του ιατρικού γραμμικού επιταχυντή. Σε ένα δωμάτιο κοντά στο θάλαμο
θεραπείας, για να είναι εύκολη η πρόσβαση, βρίσκεται η κονσόλα ελέγχου και ο
διαμορφωτής. Ο διαμορφωτής περιέχει τροφοδοτικό παλμικής ισχύος που ενεργοποιεί το
κλυστρόνιο και το πυροβόλο ηλεκτρονίων πυροδοτώντας τα με παλμό τάσης 120kV και
διάρκειας 5μs από την κονσόλα ελέγχου [4].
Τo σύστημα κενού βρίσκεται εντός του stand και παρέχει πολύ χαμηλή πίεση (10 torr, δηλαδή
1333,22Pa ή 0,013atm) που είναι αναγκαία για το πυροβόλο ηλεκτρονίων, τη δομή
επιτάχυνσης και το μαγνήτη κάμψης. Χωρίς κενό, το πυροβόλο θα καταστρεφόταν άμεσα, τα
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επιταχυνόμενα ηλεκτρόνια στον κυματοδηγό θα έχαναν την ενέργειά τους λόγω
συγκρούσεων με μόρια αέρα, ενώ ο κυματοδηγός θα οδηγείτο σε ηλεκτρονική κατάρρευση.
Το κενό επιτυγχάνεται από μια αντλία ιόντων[4].
Το σύστημα ψύξης ελέγχει τη θερμοκρασία του νερού διατηρώντας τη θερμοκρασία
ευαίσθητων μερών του συστήματος σταθερή και αφαιρώντας θερμότητα. Ο έλεγχος της
θερμοκρασίας είναι εξαιρετικά σημαντικός για την επιτάχυνση των ηλεκτρονίων καθώς
υψηλή θερμοκρασία θα οδηγούσε σε διαστολή των κοιλοτήτων μικροκυμάτων και
αποσυντονισμό τους [4].
Μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή γίνεται πλήρης έλεγχος της θεραπείας και
παρακολούθηση του ασθενούς ώστε να διασφαλιστεί η κατάλληλη απόδοση της δόσης με
ταυτόχρονη διατήρηση των βασικών παραμέτρων ασφάλειας. Οποιαδήποτε
προειδοποιητικά σήματα, αποκλίσεις και αλλά στοιχεία παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της
θεραπείας εμφανίζονται στον υπολογιστή ώστε ο χειριστής να τα επιλύσει κατάλληλα.
Επιπλέον, μόλις παραδοθεί η απαιτούμενη δόση ακτινοβολίας στον ασθενή το σύστημα
σταματά αυτόματα τη διαδικασία [4].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ
Varian Truebeam
Στο Κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται ο γραμμικός επιταχυντής που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτή
τη διπλωματική εργασία και βρίσκεται στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου. Πρώτα
όμως θα πρέπει να παρουσιαστούν κάποιες έννοιες και ακρωνύμια, τα οποία
χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία και σχετίζονται με τον
συγκεκριμένο επιταχυντή. Τα στοιχεία αυτά φαίνονται στον πίνακα 4.1.
Πίνακας επεξήγησης ακρωνυμίων
Ακρώνυμο

Πλήρης Αγγλική
Ονομασία

Πλήρης Ελληνική
Ονομασία

IGRT

Imaged-Guided Radiation
Therapy

Ακτινοθεραπεία
Καθοδηγούμενη
από Εικόνα

SRS

Stereotactic Radiosurgery

Στερεοτακτική
Ακτινοχειρουργική

SBRT

Stereotactic Body
Radiation Therapy

Στερεοτακτική
Ακτινοθεραπεία
Σώματος

IMRT

Intensity Modulated
Radiation Therapy

Ακτινοθεραπεία
Διαμορφούμενης
Έντασης

VMAT

Volumetric Modulated
Radiation Therapy

Ακτινοθεραπεία
Ογκομετρικού
Τόξου
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Μικρή Περιγραφή
Η
Ακτινοθεραπεία
Καθοδηγούμενη από Εικόνα
είναι η διαδικασία της 2D ή 3D
απεικόνισης κατά τη διάρκεια
μιας
συνεδρίας
ακτινοθεραπείας.
Χρησιμοποιείται
για
κατευθυνόμενη ακτινοθεραπεία
χρησιμοποιώντας
τις
συντεταγμένες απεικόνισης του
πραγματικού
σχεδίου
ακτινοθεραπείας.
Η
Στερεοτακτική
Ακτινοχειρουργική είναι πολύ
ακριβής μορφή ακτινοθεραπείας
που αναπτύχθηκε αρχικά για τη
θεραπεία μικρών εγκεφαλικών
όγκων
και
λειτουργικών
ανωμαλιών του εγκεφάλου.
Είναι η ίδια διαδικασία με το SRS
αλλά εφαρμόζεται στο σώμα. Το
σύστημα του Truebeam που την
εκτελεί ονομάζεται Hyper Arc.
Μια μέθοδος ακτινοθεραπείας
με διαμορφούμενη ένταση
πεδίου
που
χρησιμοποιεί
ανομοιόμορφες
δέσμες
προερχόμενες από διαφορετικές
κατευθύνσεις βελτιστοποιώντας
την κατανομή δόσης στον όγκο.
Μια ανεπτυγμένη μορφή IMRT
που παρέχει ακριβή διανομή
δόσης σε 3D. Το σύστημα του
Truebeam που την εκτελεί
ονομάζεται Rapid Arc.

TPS

Treatment Planning
System

Σύστημα
Σχεδιασμού
Θεραπείας

AAA

Anisotropic Analytic
Algorithm

Ανισοτροπικός
Αναλυτικός
Αλγόριθμος

eMC

Electron Monte
Carlo

Monte Carlo
Ηλεκτρονίων

PDD

Percent-Depth Dose

Καμπύλη ποσοστούΒάθους Δόσης

CBCT

Cone Beam
Computer
Tomography

Αξονική
Τομογραφία
Κωνικής Δέσμης

HDTSE

High Definition Total
Skin Electron
Irradiation

Ακτινοβόληση
Ηλεκτρονίων
Υψηλής Ευκρίνειας
σε Όλο το Δέρμα

MLC

Multileaf Collimator

Πολύφυλλός
Κατευθυντήρας
δέσμης

DLG

Dosimetric Leaf Gap

Δοσιμετρικό Χάσμα
Φύλλων
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Το σύστημα σχεδιασμού
και προσομοίωσης της
θεραπείας. Στον
γραμμικό
επιταχυντή
Truebeam ονομάζεται
Eclipse.
Ο
αλγόριθμος
του
Eclipse που υπολογίζει
την ακτινοβολία Χ.
Ο
αλγόριθμός
του
Eclipse
που
προσομοιώνει
την
ακτινοβολία
ηλεκτρονίων.
Η καμπύλη συνδέει την
απορροφούμενη δόση
που εναποτίθεται από
μια δέσμη ακτινοβολίας
με το βάθος σε ένα
μέσο.
Η Αξονική Τομογραφία
Κωνικής Δέσμης με
ακτίνες Χ είναι μια
τεχνική
ιατρικής
απεικόνισης
που
αποτελείται
από
αξονική
τομογραφία
ακτινών Χ όπου οι
ακτίνες Χ αποκλίνουν σε
κώνο.
Μέθοδος
ακτινοβόλησης μεγάλων
επιφανειών δέρματος
με δέσμες ηλεκτρονίων
υψηλής ευκρίνειας.
Εξάρτημα
του
επιταχυντή για τον
έλεγχο του σχηματισμού
της δέσμης.
Ασυμφωνία
γεωμετρικού
και
δοσιμετρικού
πεδίου
της ακτινοβολίας.

4.1 Ένας σύγχρονος γραμμικός επιταχυντής
Ένα από τα πιο σύγχρονα εργαλεία της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και της μάχης για
την καταπολέμηση του καρκίνου είναι ο ιατρικός γραμμικός επιταχυντής Truebeam της
εταιρείας Varian Medical Systems [27] ο οποίος απεικονίζεται στην εικόνα 4.1. Οι πρώτοι
γραμμικοί επιταχυντές Truebeam εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2010 και
συνδυάζουν μια σειρά τεχνολογικά ανεπτυγμένων εργαλείων που τους επιτρέπουν να
εκτελούν ακτινοθεραπείες υψηλής ποιότητας και ακρίβειας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα
και με πολύ χαμηλό ρίσκο [20]. Ο Truebeam συνδυάζει συστήματα που επιτρέπουν την
εκτέλεση ακτινοθεραπείας καθοδηγούμενης από απεικόνιση (IGRT – Imaged-Guided
Radiation Therapy), την Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (SRS – Stereotactic Radiosurgery)
και την Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία Σώματος (SBRT - Stereotactic Body Radiation Therapy)
με το σύστημα Hyper Arc, την Ακτινοθεραπεία Διαμορφούμενης Έντασης (IMRT – Intensity
Modulated Radiation Therapy) και την Ακτινοθεραπεία Ογκομετρικού Τόξου (VMAT –
Volumetric Modulated Arc Therapy) με το σύστημα Rapid Arc [25].

Εικόνα 4.1 - O Ιατρικός Γραμμικός Επιταχυντής Varian Truebeam

Για την επίτευξη όλων αυτών των ακτινοθεραπειών, κομβικό ρόλο διαδραματίζει το σύστημα
σχεδιασμού θεραπείας (TPS – Treatment Planning System) Eclipse, μέσω του οποίου
πραγματοποιείται μια «προσομοίωση» και ένας υπολογιστικός σχεδιασμός κάθε
ακτινοθεραπείας, διασφαλίζοντας την επιτυχή παράδοση δόσης σε κάθε ασθενή [26]. Το
Eclipse χρησιμοποιεί τον Ανισοτροπικό Αναλυτικό Αλγόριθμο (ΑΑΑ) για τον υπολογισμό της
ακτινοβολίας Χ και τον αλγόριθμο Electron Monte Carlo (eMC) για τον υπολογισμό της
ακτινοβολίας ηλεκτρονίων [32]. Ο Ανισοτροπικός Αναλυτικός Αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη
τις καμπύλες percent-depth dose, το προφίλ δέσμης για διάφορα βάθη όγκου, το προφίλ
δέσμης για διασταυρούμενα πεδία, το σχετικό παράγοντα σκέδασης, την απόλυτη δόση στο
σημείο βαθμονόμησης, τη διάδοση μέσω των φύλλων του πολύφυλλου κατευθυντήρα
δέσμης καθώς και το δοσιμετρικό χάσμα φύλλων [32]. Παράλληλα, λόγω της φύσης των
ηλεκτρονίων, ο αλγόριθμος Electron Monte Carlo, πέραν των προαναφερθέντων, χρειάζεται
να λάβει υπόψη και το προφίλ της δέσμης μετρημένο στον αέρα σε απόσταση 95cm από την
πηγή, τις καμπύλες percent-depth dose για διάφορες ενέργειες καθώς και την απόλυτη δόση
του σημείου βαθμονόμησης στο νερό [32]. Επιπλέον, ο γραμμικός επιταχυντής ενσωματώνει
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την τεχνική CBCT (Cone Beam Computer Tomography), επιτρέποντας στο χειριστή να έχει
ζωντανή εικόνα του όγκου και της αντίδρασής του στην παράδοση θεραπείας [25],
επιτυγχάνοντας νέα επίπεδα ποιότητας εικόνας στις τεχνολογίες απεικόνισης και
βελτιστοποιώντας την εικόνα των μαλακών ιστών εντός του σώματος του ασθενούς,
ορίζοντας, παράλληλα, σαφή όρια μεταξύ υγειών και καρκινικών κυττάρων και μειώνοντας
το θόρυβο [29]. Επιπρόσθετα, η ικανότητα της κλίνης θεραπείας να κινείται σε 6 βαθμούς
ελευθερίας με ταχύτητες μέχρι 1,0˚/sec, ακρίβεια θέσης <0.5mm και μέγιστο φόρτο 200kg,
προσφέρει στο χειριστή την ικανότητα να τροποποιεί τη θέση του ασθενούς με μεγάλη
ευκολία και γρήγορα, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια κατά τη θεραπεία [27].
Τον χειρισμό του επιταχυντή στο σύνολό του έχει ο χειριστής του μέσω μιας κονσόλας
ελέγχου [4]. Στο γραμμικό επιταχυντή Truebeam το σύστημα ελέγχου είναι ένα από τα πιο
εξελιγμένα συστήματα ελέγχου που υπάρχουν. Ονομάζεται Maestro και εκτελεί τις εντολές
του χειριστή, δίνοντάς του παράλληλα ανατροφοδότηση, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα

Εικόνα 4.2 - H κλίνη θεραπείας του επιταχυντή Truebeam [27]

(~10ms). Κατευθύνει το λειτουργικό σύστημα του Truebeam, το σύστημα παραγωγής
δέσμης, το βραχίονα, τους κατευθυντήρες δέσμης, την κλίνη θεραπείας και την απεικόνιση
με λεπτότητα, ακρίβεια και ταχύτητα [30].
Ο γραμμικός επιταχυντής Truebeam μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση μιας
πλειάδας μορφών καρκίνου. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται ευρέως για θεραπεία όγκων
στον εγκέφαλο και τη σπονδυλική στήλη, καθώς και για καρκίνο στο στήθος, το κεφάλι, το
λαιμό, τους πνεύμονες, τον προστάτη (με τη χρήση του συστήματος Calypso), όπως και για
καρκινικούς όγκους του γαστρεντερικού και ουροποιητικού συστήματος [20,21,24,27].

4.2 Τεχνικές Προδιαγραφές
Ο γραμμικός επιταχυντής Truebeam μπορεί να προσφέρει ακτινοθεραπεία με ακτίνες Χ
ενέργειας 4,6,8,10,15,18,20 MeV και ακτίνες Χ υψηλής έντασης 6ΧFFF και 10XFFF με υψηλό
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ρυθμό δόσης ανά λεπτό που φτάνει τα 250MU/min 1 για 4MV, 600 MU/min για τα υπόλοιπα,
1400 MU/min για 6XFFF και 2400 MU/min για 10XFFF [25]. Επίσης, έχει την δυνατότητα να
προσφέρει ακτινοθεραπεία ηλεκτρονίων για ενέργειες 6,9,12,15,16,18,20,22 MeV με μέγιστο
ρυθμό δόσης 1000 MU/min καθώς και 6 με 9 HDTSE (High Definition Total Skin-Electron
Irradiation) με μέγιστο ρυθμό 2500MU/min [25]. Το πεδίο ακτινοβολίας του επιταχυντή
μπορεί να φτάσει σε διαστάσεις 40cm x 40cm, ωστόσο στις πλείστες θεραπείες είναι αρκετό
ένα πεδίο διαστάσεων 10cm x 10cm [26]. Επιπρόσθετα, κατά την ακτινοθεραπεία VMAT, o
Truebeam μπορεί να παραδώσει την ακτινοβολούμενη δέσμη σε ένα εύρος ρυθμού 0.1-60
MU/μοίρα, καθιστώντας τη θεραπεία ιδιαίτερα γρήγορη μεν, αλλά και ακριβή δε.
Πολλά σημαντικά μέρη του Truebeam, όπως ο βραχίονας και οι κατευθυντήρες δέσμης έχουν
την ικανότητα να δρουν με πολύπλοκο τρόπο εκμεταλλευόμενα τη γεωμετρική τους δομή και
να προσδίδουν τεράστιες δυνατότητες στον επιταχυντή.
Στον πίνακα 4.2 παρουσιάζονται επιλεγμένες ιδιότητες απεικόνισης όπως οι τρόποι
απεικόνισης, το εύρος σε kV και mA και οι διαστάσεις των πεδίων [25]. Η πηγή kV είναι μια
περιστρεφόμενη άνοδος ακτίνων Χ με κυλινδρικό σχήμα και δύο εστιακά σημεία σε
αποστάσεις 0,4mm και 1mm [32]. Υπάρχουν 3 ενσωματωμένα φίλτρα, 1 από τιτάνιο και 2
φίλτρα bowtie (ονομάζονται έτσι επειδή το σχήμα τους μοιάζει με παπιγιόν), τα οποία
μετατοπίζονται αυτόματα για να αποτρέψουν τον κορεσμό των ανιχνευτών στα άκρα του
σώματος [32].Ο ανιχνευτής kV είναι ανιχνευτής πυριτίου με σπινθηριστή CsI [32], εύρος
πεδίου 40x30 cm2 και ανάλυση 1048x1536 pixels [25]. Παράλληλα ο ανιχνευτής MV έχει
σπινθηριστή Gd [32], εύρος πεδίου 40x30 cm2 και ανάλυση 1024x768 pixels [25].

Εύρος KV
Εύρος mA
Τρόποι Απεικόνισης
Pixels

Εύρος πεδίου
Πάχος σάρωσης

Πίνακας 4.2 - Ιδιότητες απεικόνισης
40-140 kV
0,1-1000mA
επίπεδη kV, CBCT kV, φθοροσκοπική
2048 x 1536, 1024 x 768
CBCT - Cone Beam Computer Tomography
0-25cm για κεφάλι, 0-46cm για σώμα
1-5mm με βήμα 0,5mm, 10mm

Στον πίνακα 4.3 παρουσιάζονται οι προδιαγραφές του ισόκεντρου του συγκεκριμένου
επιταχυντή [25]. Η ακρίβειά του στον καθορισμό του ισόκεντρου έχει κομβική σημασία στην
επιτυχή εκτέλεση της ακτινοθεραπείας καθώς στο σημείο του ισόκεντρου παραδίδεται η
μέγιστη δόση ακτινοβολίας. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, ο χειριστής τοποθετεί τον ασθενή με
τρόπο ώστε το ισόκεντρο και η θέση του καρκινικού όγκου του ασθενή να ταυτίζονται [2]. Οι
προδιαγραφές που προσφέρει ο Truebeam είναι τέτοιες που καθιστούν την τοποθέτηση του
ασθενούς στην κατάλληλη θέση, εύκολη υπόθεση για το χειριστή και μειώνουν στο ελάχιστο
την επίδραση την ακτινοβολίας σε παρακείμενους υγιείς ιστούς [4].

1

MU=Monitor Units, 1MU= 1cGy που παραδίδεται σε ιστό, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 100cm
SSD (Source to Skin Distance), από πεδίο διαστάσεων 10cm x 10 cm
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Πίνακας 4.3 - Προδιαγραφές Ισόκεντρου
Ακρίβεια Ισόκεντρου Βραχίονα
≤ 0.5mm ακτίνας
και Κατευθυντήρα Δέσμης
Ακρίβεια Ισόκεντρου Βραχίονα
≤ 0.75mm ακτίνας
Κατευθυντήρα Δέσμης και Κλίνης Θεραπείας
Απόσταση Άξονα στόχου-Βραχίονα
100±0.2 cm
Ύψος Ισόκεντρου από το έδαφος
129.5 cm +0.5cm/-0cm
Στον πίνακα 4.4 παρουσιάζεται η ικανότητα του βραχίονα να περιστρέφεται γύρω από την
κλίνη θεραπείας [25]. Η ταχύτητα, η ευελιξία κινήσεων αλλά και η ακρίβεια του βραχίονα
καθιστά εφικτή την επιτυχή παράδοση δόσης με περίπλοκους τρόπους θεραπείας όπως η
Ακτινοθεραπεία Ογκομετρικού Τόξου (VMAT) [2]. Ωστόσο, η όλη διαδικασία μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα επιτρέποντας στους θεραπευτές να
παρέχουν θεραπεία σε πολλούς ασθενείς μέσα σε μια μέρα [20]. Επιπλέον, η ακρίβεια στην
περιστροφική κίνηση του βραχίονα σε συνδυασμό με τα πλάνα θεραπείας που έχουν
σχεδιαστεί προηγουμένως και τα οποία ακολουθεί ο επιταχυντής, προσφέρουν τη
δυνατότητα ακτινοβόλησης του όγκου και στις 3 διαστάσεις και αυξάνουν τις πιθανότητες
ίασης [23].

Πίνακας 4.4 - Προδιαγραφές Βραχίονα
Ακρίβεια Περιστροφής
≤ 0.3˚
Εύρος Περιστροφής
±185˚ από την κατακόρυφο
Ταχύτητα περιστροφής
≤ 1RPM
Στον πίνακα 4.5 παρουσιάζονται οι προδιαγραφές και οι γεωμετρικές πληροφορίες του
πρώτου και δεύτερου ζεύγους κατευθυντήρων δέσμης του γραμμικού επιταχυντή Truebeam
[25]. Μέσω αυτών των κατευθυντήρων ορίζεται το μέγεθος του πεδίου ακτινοβολίας του
επιταχυντή καθώς και η κλίση του πεδίου [4]. Είναι, λοιπόν, αδήριτη ανάγκη οι
κατευθυντήρες αυτοί να λειτουργούν τόσο με ακρίβεια, όσο και με ταχύτητα. Επιπλέον, η
ακρίβεια και αναπαραγωγισιμότητα των κινήσεων των κατευθυντήρων μπορούν να
μειώσουν τη ζημιά σε παρακείμενα ζωτικά όργανα κατά την ακτινοθεραπεία[27]. Μέσα από
τον πίνακα, καθίσταται σαφές πως οι κατευθυντήρες του γραμμικού επιταχυντή Truebeam
συνδυάζουν αυτές τις τρεις ιδιότητες.
Πίνακας 4.5 - Προδιαγραφές Κατευθυντήρων Δέσμης
≤ 0.5˚
Ακρίβεια Περιστροφής
≤0.3˚
Περιστροφική Αναπαραγωγισιμότητα
Εύρος Περιστροφής
±175˚
Σύμπτωση φωτός και πεδίου ακτινοβολίας
1.5mm
Ταχύτητα περιστροφής (ανεξάρτητη)
≤2.5 RPM
Ταχύτητα περιστροφής (σε συνδυασμό με αλλά εξαρτήματα)
≤1 RPM
Ακρίβεια θέσης πάνω κατευθυντήρα (Upper jaw)
±2mm
Ακρίβεια θέσης κάτω κατευθυντήρα (Lower jaw)
±1mm
Εύρος κίνησης πάνω κατευθυντήρα (Upper Jaw)
-2cm μέχρι +20cm
Εύρος κίνησης κάτω κατευθυντήρα (Lower jaw)
-10cm μέχρι +20cm
Ταχύτητα κατευθυντήρα (Jaws)
≤ 2.5cm/sec
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4.3 Πολύφυλλος Κατευθυντήρας Δέσμης – Multileaf Collimator (MLC)
4.3.1 Ο Πολύφυλλος Κατευθυντήρας Δέσμης και η χρήση του
Ο Πολύφυλλος Κατευθυντήρας Δέσμης αποτελείται από 60 ζεύγη φύλλων βολφραμίου,
πυκνότητας ~18,5 g/cm3 [2], χωρισμένα σε 2 αντιπαράλληλες σειρές οι οποίες κινούνται
ανεξάρτητα μεταξύ τους, κάθετα στον άξονα της δέσμης, καθοδηγούμενες από ένα
ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδεδεμένο με τον επιταχυντή [21]. Σκοπός τους είναι η
δημιουργία ακανόνιστων σχημάτων που μοιάζουν με τον όγκο - στόχο, σύμφωνα πάντα με
τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε ασθενούς τα οποία καταχωρούνται στο σύστημα
σχεδιασμού θεραπείας (TPS). Ο σχηματισμός της δέσμης από τον κατευθυντήρα είναι ένας
σημαντικός τρόπος ελαχιστοποίησης της απορροφούμενης δόσης σε υγιείς ιστούς και
κρίσιμα όργανα. [2]. Τα φύλλα μπορούν να προσφέρουν πολλαπλά πεδία χωρίς συνεχή
επέμβαση και χειροκίνητη διόρθωση του χειριστή[22]. Η χρήση τους είναι ιδανική και αρκετά
βοηθητική για την εκτέλεση σύγχρονων μορφών ακτινοθεραπείας, όπως Ακτινοθεραπεία
Διαμορφούμενης Έντασης (IMRT) και Ακτινοθεραπεία Ογκομετρικού Τόξου (VMAT), με
αρκετά μεγάλη ακρίβεια, καθώς ο επιταχυντής εκμεταλλεύεται τη συνεχή κίνησή τους για να
δημιουργήσει είτε κωνική δέσμη ακτινοβολίας είτε δέσμη με δυναμικά εξελισσόμενη ένταση
[23].
Ενίοτε ο πολύφυλλος κατευθυντήρας μπορεί να αντικαταστήσει κάποιους από τους
υπόλοιπους κατευθυντήρες δέσμης. Κάποιοι κατασκευαστές γραμμικών επιταχυντών, όπως
η Elekta, αντικαθιστούν το πρώτο ζεύγος δευτερογενών κατευθυντήρων, δηλαδή τις άνω
σιαγόνες. Με αυτό τον τρόπο, το εύρος κίνησης των φύλλων που απαιτείται για να
διασχίσουν το διαμορφούμενο πεδίο είναι μικρότερο και συνεπώς, το μήκος των φύλλων
είναι μικρότερο με αποτέλεσμα να καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο εντός της κεφαλής
θεραπείας [31]. Το μειονέκτημα αυτής της διαρρύθμισης είναι το γεγονός πως ο πολύφυλλος
κατευθυντήρας βρίσκεται αρκετά μακριά από το ισόκεντρο του επιταχυντή, με αποτέλεσμα
το πλάτος των φύλλων να είναι μικρό και η ευελιξία στις διαστάσεις τους να είναι
αυστηρότερη σε σχέση με άλλες διαμορφώσεις [31]. Αντίθετα, κατασκευαστές όπως η
General Electric, αντικαθιστούν το δεύτερο ζεύγος δευτερευόντων κατευθυντήρων, δηλαδή
τις κάτω σιαγόνες, ωστόσο το μειονέκτημα της διαρρύθμισης αυτής παραμένει [31].
Από την άλλη η κατασκευάστρια εταιρεία του συγκεκριμένου επιταχυντή, Varian Medical
Systems, επιλέγει να τοποθετήσει τον πολύφυλλο κατευθυντήρα κάτω από τα δύο ζεύγη
σιαγόνων [2], δημιουργώντας στην ουσία ένα τρίτο σύστημα διαμορφωτή δέσμης. Η
παραπάνω δομή επιτρέπει στους χειριστές να έχουν άμεση πρόσβαση σε περίπτωση
δυσλειτουργίας και να την επιδιορθώσουν σύντομα χωρίς να χρειαστεί η
αποσυναρμολόγηση ολόκληρης της κεφαλής θεραπείας, αλλά μειονεκτεί στο γεγονός ότι
προστίθεται περισσότερος όγκος μεταξύ της πηγής ακτινοβολίας και του όγκου-στόχου με
αποτέλεσμα να απαιτείται μηχανική διόρθωση του ισόκεντρου καθώς και αύξηση της
διαμέτρου της κεφαλής θεραπείας [4]. Επιπλέον, η μετακίνηση του MLC μακρύτερα από την
πηγή ακτινοβολίας απαιτεί αύξηση του μεγέθους των φύλλων και μεγαλύτερο εύρος κίνησης
[31].
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4.3.2 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των φύλλων του κατευθυντήρα διαδραματίζουν εξέχοντα
ρόλο στην επιτυχή ακτινοθεραπεία [2]. Το σχήμα τους καθορίζει το πεδίο θεραπείας
σύμφωνα με το σχήμα του όγκου, όπως αυτό έχει καθοριστεί από τη διαγνωστική απεικόνιση
που προηγείται της ακτινοθεραπείας, ενώ η ταχύτητα κίνησης και η ευελιξία τους επιτρέπει
τον εύκολο χειρισμό τους από τον υπολογιστή καθώς και την πραγματοποίηση πολύπλοκων
ακτινοθεραπειών όπως IMRT, VMAT, SBS και SBRT[24]. Επίσης, η κίνησή τους επηρεάζει την
ακρίβεια της δόσης, και τη θέση των φύλλων. Τα φύλλα εφάπτονται μεταξύ τους (εικόνα 4.3α
[18]) ενώ τα άκρα τους είναι στρογγυλεμένα (εικόνα 4.3β [18]).

Εικόνα 4.3 - Δομή ενός φύλλου του MLC [18],[22]

Στον πίνακα 4.6 παρουσιάζονται μερικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές του
πολύφυλλου κατευθυντήρα του επιταχυντή Truebeam [25]. Από τα 60 ζεύγη φύλλων του
κατευθυντήρα, τα κεντρικά 32 ζεύγη, τα οποία έχουν, κατά γενική ομολογία, το μεγαλύτερο
φόρτο εργασίας καθώς βρίσκονται στο μέσο του πεδίου, προσφέρουν υψηλή ανάλυση και
έχουν πλάτος 2,5mm, ενώ τα υπόλοιπα 28 ζεύγη έχουν πλάτος 5mm. Ως αποτέλεσμα, το
μέγιστο φυσικό πεδίο που μπορούν να δώσουν έχει διαστάσεις 40cm x 22cm και το μέγιστο
πεδίο σε Ακτινοθεραπεία Διαμορφούμενης Έντασης (IMRT) 34cm x 22cm. Η ακτίνα
καμπυλότητας των φύλλων είναι 16cm ενώ η διάδοση ακτινοβολίας διαμέσου των φύλλων
μπορεί να φτάσει το 2% της συνολικής δόσης και η μέγιστη απώλεια ενδιάμεσα από τα
φύλλα, στα σημεία επαφής τους, το 2,5% της συνολικής δόσης. Ωστόσο, η αλληλοεπικάλυψη
που έχουν τα φύλλα μεταξύ τους, λόγω του ότι η μια πλευρά έχει εσοχή (groove) ενώ η άλλη
προεξοχή (tongue), μειώνει την ένταση της ακτινοβολίας που περνά ενδιάμεσα από τα
φύλλα. Η μέγιστη ταχύτητα των φύλλων μπορεί να φτάσει τα 2,5cm/sec, ενώ κάθε τράπεζα
φύλλων μπορεί να κινηθεί σε ένα εύρος 40,2cm με μέγιστη θέση ανάσυρσης 20,1cm από το
κέντρο του πεδίου και μέγιστη έκταση ανάσυρσης -20,1cm από το κέντρο του πεδίου [25].
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Πίνακας 4.6 Προδιαγραφές και ιδιότητες πολύφυλλού κατευθυντήρα
Ακρίβεια θέσης (σε κάθε θέση) των άκρων του MLC ως προς
±1mm
τον άξονα του κατευθυντήρα
Αναπαραγωγισιμότητα θέσης (σε κάθε θέση) των άκρων του
±0.5mm
MLC ως προς τον άξονα του κατευθυντήρα
Πλευρική Ακρίβεια φύλλων ως προς τον άξονα του
≤0.2mm
κατευθυντήρα σε θέση 0 του βραχίονα
Αριθμός Φύλλων του MLC
120
Πλάτος κεντρικών φύλλων υψηλής ανάλυσης (κεντρικά 8cm)
2.5mm
Πλάτος εξώτερων φύλλων (εξώτερα 14cm)
5mm
Μέγιστο φυσικό πεδίο
40cm x 22cm
Μέγιστο πεδίο IMRT
34cm x 22cm
20.1 cm από το
Μέγιστη θέση ανάσυρσης
κέντρο του πεδίου
-20.1 cm από το
Μέγιστη έκταση θέσης
κέντρο του πεδίου
Μέση διάδοση μέσω των φύλλων
<2%
Μέγιστη απώλεια ενδιάμεσα των φύλλων
<2.5%
Μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς
≤1.2cm/sec
Μέγιστη ταχύτητα φύλλων
≤2.5cm/sec
Σχετική Ακρίβεια φύλλων, άκρο με άκρο
0.25mm
Ελάχιστο δοσιμετρικό χάσμα φύλλων, άκρο με άκρο
0.5mm

4.3.3 Δοσιμετρικό Χάσμα Φύλλων – Dosimetric Leaf Gap (DLG)
Η κυκλική γεωμετρία των άκρων των φύλλων του κατευθυντήρα επιτρέπει τη διάδοση
ακτινών Χ διαμέσου της, προκαλώντας μια ασυμφωνία μεταξύ του γεωμετρικού και
δοσιμετρικού πλάτους του πεδίου ακτινοβολίας [16]. Αυτή η διαφορά ονομάζεται
δοσιμετρικό χάσμα φύλλων και είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στη
μοντελοποίηση του πεδίου [17]. Για να επιτευχθεί ακρίβεια σε περίπλοκες μεθόδους
ακτινοθεραπείας, όπως IMRT και VMAT θα πρέπει συστηματικά σφάλματα των φύλλων MLC,
όπως το δοσιμετρικό χάσμα φύλλων, να ελαχιστοποιηθούν [16].
Η τιμή του δοσιμετρικού χάσματος λαμβάνει υπόψη τη διαφορά θέσης των φύλλων και
ενσωματώνει τη γεωμετρική δομή στον υπολογισμό της δόσης. Καταχωρείται στο σύστημα
σχεδιασμού θεραπείας Eclipse του επιταχυντή Truebeam, επεξεργάζεται από τον αλγόριθμο
(ανάλογα, Analytic Anisotropic Algorithm ή Electron Monte Carlo) και προσομοιώνει την
ακτινοβολούμενη δόση έτσι ώστε το πεδίο να μην επηρεάζει τα υγιή κύτταρα [17].
Συγκεκριμένα, το Eclipse TPS επιτρέπει στο χρήστη να καθορίσει το δοσιμετρικό χάσμα
φύλλων και ακολούθως το χρησιμοποιεί ως συντελεστή προσέγγισης για να μειώσει την
αβεβαιότητα των δοσιμετρικών υπολογισμών. Παρ’ όλα αυτά, η προσέγγιση πιθανόν και
πάλι να είναι ανακριβής. Για το λόγο αυτό, οι ακτινοφυσικοί που χρησιμοποιούν το Truebeam
πραγματοποιούν ελέγχους patient specific QA. Δηλαδή, χρησιμοποιούν αρχικά πλάνα
ασθενών σε συνδυασμό με ένα σύστημα προσομοίωσης και μεταβάλλουν την τιμή του DLG
που καταχώρησαν αρχικά μέχρι η μετρήσιμη τιμή του επιταχυντή να συμπίπτει με αυτή των
πλάνων θεραπείας. Αν για παράδειγμα η τιμή στον επιταχυντή είναι μικρότερη από αυτή που
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υπολογίζει το Eclipse τότε αυξάνουν το δοσιμετρικό χάσμα φύλλων ενώ αν η τιμή είναι
μεγαλύτερη το μειώνουν.
Το δοσιμετρικό χάσμα φύλλων επηρεάζεται από την ποιότητα της δέσμης, την απόσταση
πηγής - επιφάνειας δέρματος του ασθενούς (SSD), το ρυθμό δόσης και το θάλαμο ιονισμού
[16]. Η τιμή του καθορίζεται για κάθε ενέργεια με την τεχνική σάρωσης χάσματος ή με τη
μέτρηση του από ραδιοχρωμική ταινία [16], ωστόσο το κατώτατο όριό της είναι καλά
καθορισμένο και για τον επιταχυντή Truebeam είναι 0,5mm.

4.4 Ακτινοθεραπεία
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του ιατρικού γραμμικού επιταχυντή Varian
Truebeam είναι η ικανότητά του να προσφέρει πολλαπλά είδη σύγχρονων ακτινοθεραπειών.
Με τη χρήση σύγχρονων λογισμικών και άλλων εργαλείων, ο χειριστής μπορεί να προσφέρει
ανακούφιση σε ασθενείς που πάσχουν από μια πλειάδα διαφορετικών μορφών καρκίνου, με
ακρίβεια, ταχύτητα και ασφάλεια, τόσο για τον ασθενή, όσο και για τον χειριστή [20].

4.4.1 Ακτινοθεραπεία Διαμορφούμενης Έντασης – IMRT – Intensity Modulated
Radiation Therapy
Παραδοσιακά, οι ακτινοθεραπείες έχουν ομοιόμορφη ένταση κατά μήκος του πεδίου. Παρ’
όλα αυτά, περιστασιακά χρησιμοποιούνται φίλτρα τα οποία τροποποιούν τη δέσμη για να
αντισταθμίσουν ανωμαλίες που δημιουργεί ο ρυθμός δόσης στα όρια του πεδίου και να
παράγουν μεγαλύτερη ομοιομορφία σύνθετων δόσεων. Βασική αρχή της είναι να
θεραπεύσει τον ασθενή με τη χρήση δεσμών ακτινοβολίας ανομοιόμορφης ροής
προερχόμενων από διαφορετικές κατευθύνσεις, οι οποίες ωστόσο συντίθενται στο σημείο
του όγκου και βελτιστοποιούν την κατανομή δόσης, αυξάνοντάς την παράλληλα στην
περιοχή του στόχου και ελαχιστοποιώντας την στους παρακείμενους υγιείς ιστούς [2].
Το σύστημα σχεδιασμού θεραπείας (TPS) καθορίζει τη βέλτιστη ρύθμιση των ροών
προσαρμόζοντας την ένταση με ένα αριθμό υπολογιστικών μεθόδων όπως η αναλυτική
(καθορισμός μέσω αλγορίθμων του CT) και η επαναληπτική (επαναλαμβανόμενη ροή της
δέσμης για ένα συγκεκριμένο σημείο για ελαχιστοποίηση της απώλειας) [28]. Έτσι
μεγιστοποιεί την ένταση ακτινοβολίας που προσπίπτει στα καρκινικά κύτταρα και την
ελαχιστοποιεί στα υγιή, παρακείμενα κύτταρα. Ωστόσο, λόγω των απαραιτήτων σχεδιασμών
και ελέγχων ασφαλείας που πρέπει να πραγματοποιούνται συνεχώς η διάρκεια της
θεραπείας είναι μεγάλη και ανέρχεται στη 1 ώρα [2].
Υπάρχουν δύο τρόποι εκτέλεσης θεραπείας διαμορφούμενης έντασης. Στην τεχνική stop ‘n’
shoot, η ακτινοβολούμενη δόση παραδίδεται στον ασθενή τμηματικά και με πολλαπλά πεδία
τα οποία υποδιαιρούνται σε υποπεδία που ακτινοβολούνται ομοιόμορφα [2]. Τα υποπεδία
δημιουργούνται από τα φύλλα του MLC. Ο επιταχυντής ακτινοβολεί, απενεργοποιείται για 1
κλάσμα του δευτερολέπτου, τα φύλλα μετακινούνται για να δημιουργήσουν το νέο υποπεδίο
και ο επιταχυντής παράγει ακτινοβολία ξανά [2]. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι
λιγότερες παρενέργειες που έχουν τα υγιή κύτταρα αλλά και η ευκολία υλοποίησης της από
μηχανικής σκοπιάς και ασφάλειας [23]. Η δεύτερη τεχνική, η τεχνική συρόμενου παραθύρου,
χρησιμοποιεί δυναμικά φύλλα MLC τα οποία κινούνται εξαρτώμενα από το χρόνο και
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σαρώνουν την περιοχή του πεδίου ακτινοβολίας επιτρέποντας την διέλευση ακτινοβολίας
μεταβλητής έντασης [2].

4.4.2 Ακτινοθεραπεία Ογκομετρικού Τόξου - VMAT – Volumetric Modulated Arc
Therapy
Η Ακτινοθεραπεία Ογκομετρικού Τόξου είναι μια ανεπτυγμένη μορφή IMRT που παρέχει
ακριβή διανομή της δόσης σε 3 διαστάσεις με περιστροφή του άξονα του γραμμικού
επιταχυντή κατά 360˚ [2]. Σε αντίθεση με τη συμβατική IMRT, όπου γίνονται
επαναλαμβανόμενες λήψεις και αρκετές περιστροφές και ο επιταχυντής ακτινοβολεί στον
όγκο υπό διαφορετικές γωνιές, το VMAT μεταφέρει τη δόση σε ολόκληρο τον όγκο σε πολύ
μικρό χρονικό διάστημα. Ο επιταχυντής Truebeam είναι εξοπλισμένος με ένα εξειδικευμένο
λειτουργικό σύστημα που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες της VMAT και ονομάζεται Rapid Arc [25].
Ο βραχίονας του επιταχυντή κινείται συνεχώς με τα φύλλα του πολύφυλλου κατευθυντήρα
και το ρυθμό δόσης να διαφέρουν σε όλο το τόξο. Το TPS υπολογίζει τη δόση παίρνοντας
δείγματα από διάφορες γωνίες [2]. Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ικανοποιητικό σχέδιο
δόσης με ένα μόνο τόξο, είναι απαραίτητο να βελτιστοποιηθούν τα σχήματα και οι εντάσεις
των ακτίνων από ένα μεγάλο αριθμό γωνιών [2]. Ωστόσο, η βελτιστοποίηση είναι δύσκολη
όσο μεγαλώνει ο αριθμός δείγματος των γωνιών. Γι’ αυτό το λόγο στον Truebeam, η εταιρεία
Varian χρησιμοποιεί προοδευτική δειγματοληψία. Το τόξο χωρίζεται σε μικρότερα, με το
σχήμα της δέσμης και την ένταση να ποικίλλουν. Μετά από μερικές επαναλήψεις
προστίθεται ένα νέο δείγμα τόξου κ.ο.κ Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι η αποδοτικότητα
της παράδοσης της ακτινοβολίας καθώς και η πολύ μικρή διάρκεια (μερικά λεπτά) της
θεραπείας [2].

4.4.3 Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική - SRS – Stereotactic Radiosurgery
Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική είναι μια πολύ ακριβής μορφή ακτινοθεραπείας που
αναπτύχθηκε αρχικά για τη θεραπεία μικρών εγκεφαλικών όγκων και λειτουργικών
ανωμαλιών του εγκεφάλου [2]. Σχεδιάστηκε πριν από περίπου 50 χρόνια και είναι μη
χειρουργική διαδικασία που παρέχει ακριβή ακτινοβολία σε πολύ πιο υψηλές δόσεις σε
σχέση με τη συνηθισμένη μέθοδο. Ταυτόχρονα, η δόση ελαχιστοποιείται στον περιβάλλοντα
υγιή ιστό, με τη θεραπεία να στοχεύει τη μόνιμη καταστροφή του όγκου-στόχου [2].
Βασίζεται σε τρισδιάστατες τεχνικές απεικόνισης και εντοπισμού, οι οποίες καθορίζουν τις
ακριβείς συντεταγμένες του στόχου στο σώμα, σε συστήματα ακινητοποίησης και
προσεκτικής τοποθέτησης του ασθενούς αλλά και σε πολύ εστιασμένες ακτίνες που
συγκλίνουν με τη χρήση ιατρικής απεικόνισης (IGRT) [2]. Ακολούθως, ο ασθενής τοποθετείται
στην κλίνη θεραπείας, με ένα προστατευτικό πλαίσιο γύρω από το κεφάλι, το οποίο είναι
στερεωμένο καλά, και δέχεται την ακτινοβολία με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια. Η θεραπεία
διαρκεί περίπου 30 λεπτά ενώ με το πέρας της τοποθετείται ένας καθαρός επίδεσμος στο
σημείο και ο ασθενής αποχωρεί από το νοσοκομείο[2]. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στους
ιατρούς να φτάσουν σε πιο δύσβατες περιοχές του εγκεφάλου και να επιδιορθώσουν βλάβες
που δεν μπορούν να θεραπευτούν με συμβατικές μεθόδους [2].
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4.4.4 Στερεοτακτική Θεραπεία Ακτινοβολίας Σώματος – SBRT – Stereotactic Body
Radiation Therapy
Η Στερεοτακτική Θεραπεία Ακτινοβολίας Σώματος είναι μια διαδικασία θεραπείας που
χρησιμοποιεί ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα συντεταγμένων με ακριβή εντοπισμό των
όγκων σε όλο το σώμα [2]. Είναι παρόμοια με την Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική όμως
αφορά καρκινικούς όγκους εκτός του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος [2]. Περιλαμβάνει τη
χορήγηση ακτινοβολίας υψηλής δόσης και διαρκεί περίπου 1 ώρα ενώ η θεραπεία
επαναλαμβάνεται πολλές φορές για ένα διάστημα 10 ημερών [2]. Ο σχεδιασμός της ξεκινά
με διαγνωστική απεικόνιση για τον εντοπισμό του όγκου – στόχου και για τον καθορισμό της
περιοχής που πρέπει να ακτινοβοληθεί. Ακολούθως, δημιουργείται το πλάνο θεραπείας και
εφαρμόζεται η απαιτούμενη ακτινοβολία στον ασθενή [2]. Με το πέρας της θεραπείας ο
ασθενής πιθανόν να νιώθει κόπωση για μερικές μέρες. Εφαρμόζεται κυρίως σε όγκους στη
σπονδυλική στήλη, τους πνεύμονες, το ήπαρ, το πάγκρεας, τα νεφρά και τον προστάτη [2].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΥ
ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΦΥΛΛΩΝ
5.1 Η τεχνική sweeping gap
Τα φύλλα του πολύφυλλου κατευθυντήρα έχουν τεράστια χρησιμότητα στην ακτινοθεραπεία
και ιδιαίτερα στις διάφορες μεθόδους ακτινοθεραπείας όπως η Ακτινοθεραπεία
Διαμορφούμενης Έντασης (IMRT), η Ακτινοθεραπεία Ογκομετρικού Τόξου (VMAT), η
Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (SRS) και η Στερεοτακτική Θεραπεία Ακτινοβολίας Σώματος
(SBRT) [34]. Γι’ αυτό το λόγο, κατά τη δημιουργία των πλάνων θεραπείας από τους
ιατροφυσικούς θα πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας που
διασφαλίζουν την υγεία του ασθενούς και των θεραπευτών. Το σύστημα σχεδιασμού
θεραπείας του Truebeam, Eclipse, για να υπολογίσει σωστά την απαιτούμενη δόση
θεραπείας για την κάθε περίπτωση ζητά από τον ιατροφυσικό να καταχωρήσει 2
παραμέτρους, το ρυθμό διάδοσης και το δοσιμετρικό χάσμα φύλλων [36]. Αξίζει, ωστόσο, να
σημειωθεί ότι ο Ανισοτροπικός Αναλυτικός Αλγόριθμος (ΑΑΑ) που χρησιμοποιεί το Eclipse
δίνει ένα μικρότερο αποτέλεσμα λόγω αβεβαιοτήτων [34].
Το δοσιμετρικό χάσμα φύλλων ενός γραμμικού επιταχυντή μπορεί να καθοριστεί με πάρα
πολλούς τρόπους. Η πιο διαδεδομένη, όμως, τεχνική είναι η τεχνική «sweeping gap» [34]. Η
τεχνική αυτή είναι αρκετά βολική, ιδιαίτερα για επιταχυντές που εδρεύουν σε νοσηλευτικά
ιδρύματα, καθώς μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση ενός ηλεκτρόμετρου, μιας
δεξαμενής νερού και ενός θαλάμου ιονισμού μόνο. Μέσα από μια μέτρηση των ιονιζόμενων
φορτίων που δημιουργούνται στο νερό από πεδίο ακτινοβολίας συγκεκριμένης ενέργειας, η
τεχνική sweeping gap καθορίζει το δοσιμετρικό χάσμα φύλλων της συγκεκριμένης ενέργειας.
Για να γίνει αυτό, οι δύο όχθες φύλλων απέχουν μεταξύ τους μια συγκεκριμένη απόσταση
και κινούνται με τέτοιο τρόπο ώστε το μεταξύ τους κενό να σαρώνει όλη την επιφάνεια του
πεδίου ακτινοβολίας, εξ ου και η τεχνική ονομάζεται «sweeping gap» [36]. Ο θάλαμος
ιονισμού και το ηλεκτρόμετρο μετρούν τα ιονισμένα φορτία και μια σειρά παραμέτρων,
όπως η διάδοση ακτινοβολίας μέσα από τα φύλλα, καθορίζονται πειραματικά. Ακολούθως,
μέσω εξισώσεων και αλγορίθμων που διέπουν τη σχέση του δοσιμετρικού χάσματος με τα
ιονιζόμενα φορτία και δίνονται από την κατασκευάστρια εταιρία, το δοσιμετρικό χάσμα
φύλλων καθορίζεται για κάθε ενέργεια του επιταχυντή [36].
Ενίοτε, οι μετρήσεις του δοσιμετρικού χάσματος με την τεχνική αυτή μπορούν να δώσουν
σημαντικές αποκλίσεις από τις αναμενόμενες τιμές και γι’ αυτό χρησιμοποιούνται και πλάνα
θεραπείας ασθενών για καλύτερη βαθμονόμηση [16][34]. Σύμφωνα με την κατασκευάστρια
εταιρεία, το δοσιμετρικό χάσμα φύλλων είναι μικρότερο από τις τιμές των κλινικών πλάνων.
Έτσι, με τη χρήση πλάνων θεραπείας ασθενών και μια συσκευή προσομοίωσης μπορεί να
πραγματοποιηθεί μέτρηση του δοσιμετρικού χάσματος φύλλων, σύμφωνα με αυτά τα
πλάνα. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται patient specific QA (Quality Assurance) και καθορίζει
μια καλύτερη τιμή για το δοσιμετρικό χάσμα, δημιουργώντας παράλληλα πιο αξιόλογα και
αξιόπιστα πλάνα θεραπείας για καλύτερη ακρίβεια αλλά και ασφάλεια τόσο του ασθενούς
όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού που χειρίζεται τον ιατρικό γραμμικό επιταχυντή.
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5.2 Όργανα
5.2.1 Θάλαμος Ιονισμού
Ο θάλαμος ιονισμού είναι ο απλούστερος ανιχνευτής που συλλέγει φορτία τα οποία
δημιουργούνται από άμεσο ιονισμό της ύλης εντός αερίου-μέσου όταν εφαρμοστεί
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Χρησιμοποιείται ευρέως για μέτρηση ακτινοβολίας γ, Χ ή β καθώς
έχει ομοιόμορφη απόκριση σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειών της. Χρησιμοποιούνται στη
βιομηχανία πυρηνικής ενέργειας, τα εργαστήρια έρευνας, τη μέτρηση ακτινοβολίας, τη
ραδιοβιολογία και την περιβαλλοντική παρακολούθηση. Ο θάλαμος μετρά το φορτίο από τον
αριθμό ζευγών ιόντων που δημιουργείται από την προσπίπτουσα ακτινοβολία [2]. Τα φορτία
διαχωρίζονται και κινούνται σε δύο ηλεκτρόδια αντίθετης πολικότητας υπό την επίδραση
ηλεκτρικού πεδίου. Έτσι, δημιουργείται ρεύμα ιονισμού το οποίο μετράται από ένα
ηλεκτρόμετρο [35].
Υπάρχουν πολλά είδη θαλάμων ιονισμού όπως ο θάλαμος ιονισμού free air, ο θάλαμος
thimble και ο θάλαμος Farmer. Για την πειραματική διαδικασία που ακολουθεί
χρησιμοποιείται ο θάλαμος Farmer, σχεδιάγραμμα του οποίου φαίνεται στην εικόνα 5.1,
καθώς παρέχει καλύτερη – πιο επίπεδη – ενεργειακή απόκριση και σταθερότερο σχεδιασμό
[2]. Ο θάλαμος σχεδιάστηκε πρώτη φορά το 1955 από τον Farmer και τροποποιήθηκε από
τον ίδιο και τον Aird αργότερα. Περιέχει ένα μονωτή από PTCFE
(πολυτριχλωροφλοροαιθυλένιο) και τρία ηλεκτρόδια καλά προστατευμένα εντός του
θαλάμου. Το πρώτο ηλεκτρόδιο, το κεντρικό, ονομάζεται συλλέκτης και συλλέγει ιονισμένα
φορτία τα οποία παραδίδει ως ρεύμα ιονισμού σε ένα ηλεκτρόμετρο. Εξαιτίας της
πολικότητας του ηλεκτρομέτρου βρίσκεται συνεχώς σε πολύ υψηλή διαφορά δυναμικού
~400V. Συχνά έχει θετική πολικότητα ώστε να συλλέγει τα αρνητικά φορτία. Το δεύτερο
ηλεκτρόδιο ονομάζεται δακτύλιος (thimble wall) και έχει μηδενικό δυναμικό ενώ το τρίτο
ηλεκτρόδιο ονομάζεται φύλακας και διατηρεί το ίδιο δυναμικό με το συλλέκτη. Έτσι, μπορεί
να αποτρέψει απώλεια ρεύματος από το ηλεκτρόδιο υψηλής τάσης – το συλλέκτη – και
παράλληλα να καθορίζει τον όγκο συλλογής ιόντων [2]. Η ενεργειακή εξάρτηση του θαλάμου
(απόκριση/έκθεση μονάδας με ενέργεια δέσμης) εξαρτάται από το πάχος του τοιχώματος το
οποίο είναι φτιαγμένο από γραφίτη, πλαστικό ή ακρυλικό.

Εικόνα 5.1 Σχεδιάγραμμα θαλάμου ιονισμού τύπου Farmer [2]

Κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας χρησιμοποιήθηκαν 2 θάλαμοι ιονισμού
διαφορετικού όγκου συλλογής των οποίων οι προδιαγραφές φαίνονται στον πίνακα 5.1 [35].
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Πίνακας 5.1 - Προδιαγραφές θαλάμων ιονισμού
Farmer Chamber 0,6cc
Farmer Chamber 0,125cc
Εφαρμογή
θεραπεία δοσιμετρίας στο νερό θεραπεία δοσιμετρίας
Reference Radiation
60
60
Quality
Co
Co
3
Όγκος συλλογής
0,6 cm
0,125 cm3
13mm από την άκρη του
4,5mm από την άκρη του
Σημείο αναφοράς
θαλάμου
θαλάμου
Κατεύθυνση πρόσπτωσης Ακτινική
Ακτινική
Απόκριση
20nC/Gy
3,3nC/Gy
Διάρκεια σταθερότητας
≤0,5% το χρόνο
≤1% το χρόνο
400V σύνηθες ±500V
Δυναμικό θαλάμου
400V σύνηθες ±500V Μέγιστο
Μέγιστο
Απώλεια ρεύματος
≤4fA
≤4fA
Απώλεια καλωδίου
≤1pC/Gy cm
≤1pC/Gy cm
0,335mm PMMA
0,55 mm PMMA
1,19 g/cm3
1,19 g/cm3
Τοίχωμα θαλάμου
0,09 mm γραφίτης
0,15mm γραφίτης
1,85 g/cm3
0,82 g/cm3
ακτίνα
3,05mm
ακτίνα 2,75mm
Διαστάσεις όγκου
συλλογής
μήκος 23mm
μήκος 6,5mm
Al 99,98 , διάμετρος
Κεντρικό ηλεκτρόδιο
Al 99,98 , διάμετρος 1,15mm
1,1mm
Χρόνος συλλογής ιόντων
140 μs
121 μs
από (5x5) cm2 μέχρι (40x40)
από (3x3) cm2 μέχρι
Εύρος πεδίου
cm2
(40x40) cm2

5.2.2 Ηλεκτρόμετρο
Το ηλεκτρόμετρο είναι ένα ηλεκτρικό όργανο μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου ή της
διαφοράς δυναμικού. Ένα τέτοιο όργανο απεικονίζεται στην εικόνα 5.2. Η λειτουργία του
στηρίζεται στη χρήση σωλήνων κενού ή τεχνολογιών στερεάς κατάστασης [2].
Χρησιμοποιούν ενισχυτές και τρανζίστορ πεδίου (Field Effect Transistors) για να ενισχύουν
ηλεκτρικά ρεύματα. Τα ηλεκτρόμετρα που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των ιονισμών
μπορούν να μετρήσουν ρεύμα μέχρι και 1 fA [2].
Για τη μέτρηση της ακτινοβολίας τα φορτία μεταφέρονται από το θάλαμο ιονισμού στον
πυκνωτή του ηλεκτρόμετρου. Εκεί εφαρμόζεται μια τάση εξισορρόπησης και ένα
ενσωματωμένο βολτόμετρο μετρά τα φορτία/χωρητικότητα που βρίσκονται στον πυκνωτή.
Η τάση αυτή είναι ουσιαστικά η μέτρηση ιονιζόμενων φορτίων καθώς το συσσωρευμένο
φορτίο είναι ανάλογο των ζευγών ιόντων που δημιουργούνται και της δόσης ακτινοβολίας
[2]. Αν χρειάζεται να μετρηθεί και ο ρυθμός δόσης τότε ο πυκνωτής αντικαθίσταται από μια
αντίσταση ώστε να περνά από το κύκλωμα ρεύμα έντασης Ι. Η τάση στα άκρα της αντίστασης
(V=IR) αντικατοπτρίζει το ρεύμα ιονισμού και το ρυθμό εναπόθεσης της δόσης εφόσον είναι
ανάλογη της ενέργειας της προσπίπτουσας ακτινοβολίας (ενέργεια/χρόνο) [2].
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Εικόνα 5.2 Τυπικό ηλεκτρόμετρο που χρησιμοποιείται για μέτρηση πεδίων στην ακτινοθεραπεία

5.3 Πειραματική διαδικασία
Για την πραγματοποίηση της μέτρησης του δοσιμετρικού χάσματος φύλλων, μια δεξαμενή
νερού τοποθετείται στην κλίνη θεραπείας με την επιφάνεια του νερού να βρίσκεται 1m από
την πηγή ακτινοβολίας. Η δεξαμενή νερού προσομοιώνει το σώμα του ασθενούς και γι’ αυτό
η απόστασή της από την κεφαλή θεραπείας και την πηγή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως
η απόσταση SSD (Source to Skin Distance). Το νερό εντός της δεξαμενής διατηρείται σε
θερμοκρασία 38,2-41,8 ˚C ενώ ο ρυθμός δόσης (dose rate) ρυθμίζεται στα 400 MU/min [36].
Σε βάθος 10cm από την επιφάνεια του νερού, εκεί που θα μπορούσε να βρισκόταν ένας
καρκινικός όγκος, τοποθετείται ένας θάλαμος ιονισμού τύπου Farmer όγκου 0,6 cm3.
Παράλληλα, ο θάλαμος τοποθετείται με τέτοια ευθυγράμμιση ώστε να βρίσκεται ακριβώς
πάνω στο ισόκεντρο, δηλαδή στο νοητό σημείο που θα βρισκόταν το κέντρο του όγκου. Η
ευθυγράμμιση πραγματοποιείται με τη βοήθεια Laser που είναι ενσωματωμένα στον
γραμμικό επιταχυντή. Ο θάλαμος ιονισμού συνδέεται με ένα ηλεκτρόμετρο το οποίο μετρά
τα φορτία που δημιουργούνται από τον ιονισμό του νερού από την ακτινοβολία [2]. Τα
όργανα αυτά βαθμονομούνται κάθε 2 χρόνια στα εργαστήρια της κατασκευάστριας
εταιρείας στη Γερμανία.
Μετά τη ρύθμιση της πειραματικής διάταξης, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, εισάγονται στον
υπολογιστή του επιταχυντή τα αρχεία DICOM. Τα αρχεία DICOM (Digital Imaging and
Communication in Medicine) αποτελούν τα πρότυπα επικοινωνίας και διαχείρισης
πληροφοριών ιατρικής απεικόνισης. Χρησιμοποιούνται για αποθήκευση και μετάδοση
ιατρικών εικόνων που επιτρέπουν την ενσωμάτωση συσκευών ιατρικής απεικόνισης. Στα
αρχεία αυτά περιέχονται τα πεδία που απαιτούνται για τη μέτρηση του δοσιμετρικού
χάσματος φύλλων όπως:
•

το open field – χρησιμοποιείται για την ευθυγράμμιση του ανιχνευτή και την
προθέρμανσή του
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•
•

το Transm X – που περιέχει πεδία που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της
διάδοσης από τις δύο όχθες φύλλων Α και Β
το XXmm - που περιέχει πεδία με κενό μεταξύ των φύλλων MLC της τάξης των
2,4,5,10,14,16 και 20mm.

Το κενό, σύρεται από -60 μέχρι +60mm, με σταθερή ταχύτητα, κατά μήκος του πεδίου [36].
Μόλις τα αρχεία DICOM καταχωρηθούν στον υπολογιστή του επιταχυντή η συλλογή των
μετρήσεων μπορεί να αρχίσει. Ο χειριστής επιλέγει μια συγκεκριμένη ενέργεια του
επιταχυντή και ανοίγει στον υπολογιστή το κατάλληλο αρχείο DICOM. Ακολούθως, θέτει σε
λειτουργία τον επιταχυντή και ρυθμίζει τις διαστάσεις του πεδίου ακτινοβολίας σε 10cm x
10cm [36]. Στη συνέχεια, μετρά την τιμή Ropen δηλαδή την τιμή των ιονισμένων φορτίων όταν
τα φύλλα MLC βρίσκονται στις θέσεις τους και δεν καλύπτουν το πεδίο ακτινοβολίας.
Ακολούθως, ο χειριστής μετρά τις τιμές RTA και RTB , δηλαδή τις τιμές των ιονισμένων φορτίων
όταν κάθε όχθη καλύπτει το πεδίο ακτινοβολίας [36]. Με άλλα λόγια, θέτει την όχθη Α σε
κίνηση ώστε να καλύψει πλήρως όλο το πεδίο ακτινοβολίας και μετρά την τιμή των φορτίων
που ιονίζονται από τη διέλευση ακτινοβολίας μέσα από τα φύλλα της όχθης Α. Ακολούθως
επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία για την όχθη Β. Στη συνέχεια, λαμβάνονται μετρήσεις
των ιονιζόμενων φορτίων όταν οι δύο όχθες φύλλων έχουν σταθερή απόσταση μεταξύ τους
και κινούνται με σταθερή ταχύτητα έτσι ώστε το μεταξύ τους κενό να σαρώσει όλο το εύρος
του πεδίου ακτινοβολίας [36]. Λαμβάνονται τιμές για κενό 2,4,6,10,14,16 και 20 mm μεταξύ
των δύο σειρών φύλλων MLC [36]. Για κάθε απόσταση, λαμβάνονται 3 μετρήσεις και
καθορίζεται η μέση τιμή. Όλη η διαδικασία πραγματοποιείται για 5 ενέργειες του επιταχυντή,
τις ενέργειες 5,10,15 MV, 6MV FFF και 10MV FFF. Στις ενέργειες 6MV FFF και 10MV FFF
εφαρμόζεται το Φίλτρο Ελεύθερης Επιπέδωσης (Flattening Filter Free – FFF) το οποίο
διαμορφώνει τη δέσμη έτσι ώστε να έχει ομοιόμορφη ένταση σε όλο το πεδίο. Για κάθε
ενέργεια, καθορίζεται συγκεκριμένο δοσιμετρικό χάσμα φύλλων.
Με το τέλος της λήψης των μετρήσεων πραγματοποιείται ο υπολογισμός του δοσιμετρικού
χάσματος φύλλων κάθε ενέργειας . Αρχικά υπολογίζεται η μέση διέλευση μέσα από τις όχθες
με τη χρήση των τιμών RTA , RTB και της εξίσωσης [36]:
𝑅𝑇 =

𝑅𝑇𝐴 + 𝑅𝑇𝐵
(5.1)
2

Στη συνέχεια, υπολογίζεται η συνεισφορά της μέσης διέλευσης από τα φύλλα MLC στην τιμή
των ιονιζόμενων φορτίων για κάθε κενό από την εξίσωση [36]:
𝑅𝑔𝑇 = 𝑅𝑇 (1 −

𝜅𝜀𝜈ό (𝑚𝑚)
) (5.2)
120 (𝑚𝑚)

*Όπου 120mm είναι η απόσταση που ταξιδεύει το φύλλο σύμφωνα με το DICOM – από -60
μέχρι +60mm.
Μετά, υπολογίζεται η πραγματική τιμή των ιονισμένων φορτίων για κάθε κενό αφού
αφαιρεθεί από την τιμή που μετρήθηκε η συνεισφορά της μέσης διέλευσης σύμφωνα με την
εξίσωση [36]:
𝑅𝑔′ = 𝑅𝑔 − 𝑅𝑔𝑇 (5.3)
Οι τιμές που προκύπτουν για κάθε κενό της ίδιας ενέργειας καταγράφονται και σχηματίζεται
η γραφική παράσταση της πραγματικής τιμής των ιονισμένων φορτίων συναρτήσει του κενού
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μεταξύ των δύο οχθών Rg’=f(κενό). Η σχέση των δύο μεταβλητών είναι γραμμική και
ακολουθεί την γενική εξίσωση [36]:
𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 (5.4)
Από την προσαρμογή των δεδομένων στην παραπάνω μορφή (fit data), με τη χρήση του
προγράμματος gnuplot, υπολογίζονται η κλίση και η τεταγμένη για κάθε εξίσωση και κατ’
επέκταση για κάθε ενέργεια. Το δοσιμετρικό χάσμα φύλλων, είναι η τομή της γραφικής
παράστασης με τον άξονα των x και υπολογίζεται εύκολα από τη διαίρεση της τεταγμένης με
την κλίση σύμφωνα με την εξίσωση [36]:
𝐷𝐿𝐺 =

𝑏
𝑎

(5.5)

Εικόνα 5.3 Οι ρυθμίσεις που εισάγονται στον υπολογιστή κατά τη μέτρηση του δοσιμετρικού χάσματος φύλλων
της ενέργειας 6ΧFFF.

Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, η ακρίβεια στην μετρούμενη τιμή του δοσιμετρικού
χάσματος φύλλων είναι κομβικής σημασίας [16]. Σε μεγάλα νοσοκομεία και Ογκολογικά
Κέντρα, δεκάδες ή και εκατοντάδες ασθενείς υποβάλλονται κάθε μέρα σε ακτινοθεραπεία
για να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών αυτών, τα
νοσηλευτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν πολλούς γραμμικούς επιταχυντές ώστε να
υποβάλλονται
σε
θεραπεία
πολλοί
ασθενείς ταυτόχρονα.
Στην
προκειμένη
περίπτωση,
στο
Ογκολογικό Κέντρο
της Τράπεζας Κύπρου
εδρεύουν 3 γραμμικοί
επιταχυντές.
Εικόνα 5.4 Στιγμιότυπο κατά τη μέτρηση της διάδοσης ακτινοβολίας μέσα από
Προκειμένου λοιπόν την όχθη Α στην ενέργεια 6ΧFFF. Δεξιά παρουσιάζεται μια προσομοίωση των
να διατηρείται η φύλλων κατά την διάρκεια της κίνησής τους πάνω από το ακτινοβολούμενο
πεδίο (απαλό πράσινο τετράγωνο)
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ασφάλεια για την υγεία του ασθενούς και με δεδομένο το γεγονός ότι ο ασθενής μπορεί να
υποβληθεί σε συνεδρίες ακτινοθεραπείας από διαφορετικό επιταχυντή κάθε φορά, είναι
αδήριτη ανάγκη το δοσιμετρικό χάσμα φύλλων του συγκεκριμένου επιταχυντή για κάθε
ενέργεια να ταυτίζεται με το αντίστοιχο των άλλων γραμμικών επιταχυντών. Ιδανικά, η
ποσοστιαία απόκλιση της τιμής του δοσιμετρικού χάσματος του επιταχυντή δεν πρέπει να
ξεπερνά το 1% σε σχέση με το δοσιμετρικό χάσμα των υπολοίπων.
Κατά τη διάρκεια της μέτρησης, παρατηρήθηκε πως η απόκλιση του δοσιμετρικού χάσματος
ήταν αρκετά μεγαλύτερη. Έτσι λήφθηκε η απόφαση να πραγματοποιηθούν διορθωτικές
κινήσεις στην πειραματική διάταξη ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό δοσιμετρικό χάσμα για
κάθε ενέργεια. Αρχικά, ο θάλαμος ιονισμού αντικαταστάθηκε με ένα θάλαμο ίδιου είδους
αλλά μικρότερου όγκου ~0,125cm3. Το μέγεθος του θαλάμου δύναται να επηρεάσει αρνητικά
τις μετρήσεις καθώς κάποια από τα πεδία που μετρούνται είναι αρκετά μικρά με αποτέλεσμα
ο όγκος του θαλάμου να μην ακτινοβολείται πλήρως και οι μετρήσεις να μην
αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Αντίθετα, με ένα μικρότερο σε όγκο θάλαμο
ιονισμού, το παραπάνω πρόβλημα εξαλείφεται. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως στο
παρελθόν έχουν συμβεί πολύ σοβαρά ατυχήματα σε νοσοκομεία του εξωτερικού όταν
φυσικοί χρησιμοποιήσαν, εν αγνοία τους, θαλάμους ιονισμού με μεγάλο όγκο για να
μετρήσουν μικρά πεδία [23].
Η δεύτερη τροποποίηση στην πειραματική διάταξη αφορά τα ίδια τα φύλλα του
κατευθυντήρα. Οι δύο αντιπαράλληλες σειρές φύλλων του κατευθυντήρα θεωρητικά
μπορούν να εκταθούν μέχρι το σημείο όπου οι κορυφές τους εφάπτονται. Στην
πραγματικότητα, αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί υπάρχει ο κίνδυνος φθοράς των άκρων των
φύλλων όταν αυτά συγκρούονται κατά το κλείσιμό τους. Επιπλέον, αν τα φύλλα είχαν τη
δυνατότητα να κλείσουν εντελώς θα υπήρχε ο κίνδυνος καταστροφής των μοτέρ που
ευθύνονται για την κίνησή τους. Στην αρχική μέτρηση το κενό αυτό ήταν 0,28mm – γι’ αυτό
το θεωρούμε ως σημείο αναφοράς όπου κενό=0mm. Λόγω της απόκλισης από τη θεωρητική
τιμή του δοσιμετρικού χάσματος και επειδή η μετρούμενη τιμή ήταν χαμηλότερη της
αναμενόμενης, αποφασίστηκε το κενό να αυξηθεί κατά 0,1mm , δηλαδή να γίνει 0,38mm,
ώστε να αυξηθεί η διάδοση του πεδίου μέσα από τα στρογγυλεμένα άκρα των φύλλων. Αν η
μετρούμενη τιμή ήταν μεγαλύτερη, τότε το κενό θα έπρεπε να μειωθεί.
Με αυτές τις αλλαγές, η πειραματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε ξανά. Παρ’ όλα αυτά, η
απόκλιση του δοσιμετρικού χάσματος κάθε ενέργειας παρέμεινε πολύ μεγαλύτερη από τα
επιτρεπτά πλαίσια. Έτσι, η πειραματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε για τρίτη και
αργότερα για τέταρτη φορά μέχρι που επιτεύχθηκε η επιθυμητή απόκλιση, η οποία σύμφωνα
με τη διεθνή βιβλιογραφία είναι κάτω του 1% [34]. Κατά την τρίτη και τέταρτη επανάληψη
των μετρήσεων διατηρήθηκε ο θάλαμος ιονισμού Farmer με όγκο 0,125cm3 αλλά το κενό
αυξήθηκε κατά 0,15mm από την αρχική περίπτωση, δηλαδή στα 0,43mm, και κατά 0,2mm,
δηλαδή στα 0,48mm αντίστοιχα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων κατά τη
μέτρηση του δοσιμετρικού χάσματος φύλλων, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιεγράφηκε
εκτενώς στο Κεφάλαιο 5. Για κάθε ενέργεια παρουσιάζονται 3 πίνακες δεδομένων.
Στον πρώτο πίνακα παρουσιάζονται οι μετρήσεις της τιμής των ιονιζόμενων φορτίων όταν τα
φύλλα είναι ανοικτά, οι τιμές των ιονιζόμενων φορτίων όταν κάθε μια από τις όχθες
καλύπτουν το πεδίο, της μέσης τιμής για το καθένα που υπολογίζεται από τη σχέση 6.1, της
μέσης διέλευσης από τις όχθες που υπολογίζεται από τη σχέση 5.1 και της μέσης διάδοσης
που υπολογίζεται από τη σχέση 6.2. Στο δεύτερο πίνακα παρουσιάζονται οι μετρήσεις των
ιονιζόμενων φορτίων για διάφορες αποστάσεις μεταξύ των φύλλων, οι αντίστοιχες μέσες
τιμές που υπολογίζονται από τη σχέση 6.1 και οι τυπικές αποκλίσεις που υπολογίζονται από
τη σχέση 6.3. Στον τρίτο πίνακα παρουσιάζονται οι υπολογισμοί της συνεισφοράς της μέσης
διέλευσης στην τιμή των ιονιζόμενων φορτιών για κάθε κενό, RgT, και η πραγματική τιμή των
ιονιζόμενων φορτίων, Rg’, που υπολογίζονται από τις σχέσεις 5.2 και 5.3, αντίστοιχα. Αξίζει
να σημειωθεί ότι σε όλες τι μετρήσεις το σφάλμα οργάνου, δηλαδή του ηλεκτρόμετρου
ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσής του.
Μετά από 3 πίνακες, για κάθε ενέργεια, παρουσιάζεται η αντίστοιχη γραφική παράσταση της
πραγματικής τιμής των φορτίων σαν συνάρτηση του κενού μεταξύ των φύλλων, Rg’=f(κενού),
μαζί με την προσαρμογή ευθείας που έγινε από το λογισμικό gnuplot ώστε τα δεδομένα να
ικανοποιούν τη σχέση 5.4. Τέλος, μετά από όλες τις ενέργειες παρουσιάζονται οι γραφικές
παραστάσεις Rg’=f(κενού) στο ίδιο χαρτί για σκοπούς σύγκρισης.
𝑛

1
𝛭έ𝜎𝜂 𝜏𝜄𝜇ή = 𝑥̅ = ∑ 𝑥𝑖 (6.1)
𝑛
𝑖=1

𝛭έ𝜎𝜂 𝛿𝜄ά𝛿𝜊𝜎𝜂 =

𝑅𝑇
𝑅𝑜𝑝𝑒𝑛

(6.2)
𝑛

1
𝛵𝜐𝜋𝜄𝜅ή 𝛼𝜋ό𝜅𝜆𝜄𝜎𝜂 = 𝜎 = √
∑(𝑥𝑖 − 𝑥̿ )2 (6.3)
𝑛−1
𝑖=1
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6.1 Μετρήσεις για κενό 0mm
6.1.1α - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 6MV
Μέτρηση
Ανοικτό σε nC
Τράπεζα Α σε pC
Τράπεζα Β σε pC
1
2,2542
31,9797
32,7674
2
2,2543
32,0733
32,5499
3
2,2543
31,9432
32,6736
Μέση Τιμή
2,2543
31,9987
32,6636
RT τράπεζας σε nC
0,0320
0,0327
RT σε nC
0,03233
Διάδοση
0,01434
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης

Μέτρηση
1
2
3

6.1.1β - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 6MV
Κενό μεταξύ των δύο τραπεζών Α και Β
2 mm 4 mm
6 mm
10 mm 14 mm 16 mm
0,0912 0,1284 0,1641 0,2383 0,3126 0,3495
0,0912 0,1283 0,1641 0,2385 0,3126 0,3493
0,0912 0,1284 0,1642 0,2385 0,3125 0,3497

20 mm
0,4236
0,4239
0,4242

Μέση Τιμή
0,0912 0,1284 0,1641 0,2384 0,3126 0,3495
0,4239
σε nC
Τυπική
0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002
0,0003
Απόκλιση
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης

6.1.1γ - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 6MV
Κενό σε mm
Rg σε nC
RgT σε nC
Rg' σε nC
2
0,0912
0,0318
0,0594
4
0,1284
0,0313
0,0971
6
0,1641
0,0307
0,1334
10
0,2384
0,0296
0,2088
14
0,3126
0,0286
0,2840
16
0,3495
0,0280
0,3215
20
0,4239
0,0269
0,3970
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6.1.2α - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 10MV
Ανοικτό σε nC
Τράπεζα Α σε pC
Τράπεζα Β σε pC
1
2,5316
41,7080
42,3289
2
2,5307
41,7867
42,3386
3
2,5312
41,7670
42,2965
Μέση Τιμή
2,5312
41,7539
42,3213
RT τράπεζας σε nC
0,04175
0,04232
RT σε nC
0,04204
Διάδοση
0,01661
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης
Μέτρηση

Μέτρηση

6.1.2β - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 10MV
Κενό μεταξύ των δύο τραπεζών Α και Β
2 mm
4 mm
6 mm 10 mm 14 mm
16 mm
0,1114 0,1530 0,1937 0,2760 0,3589
0,4007
0,1115 0,1530 0,1939 0,2762 0,3590
0,4007
0,1113 0,1530 0,1939 0,2762 0,3592
0,4006

20 mm
0,4837
0,4836
0,4835

1
2
3
Μέση Τιμή
0,1114 0,1530 0,1938 0,2761 0,3590
0,4007
0,4836
σε nC
Τυπική
0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 0,0002
0,0001
0,0001
Απόκλιση
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης
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6.1.2γ - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 10MV
Κενό σε mm
Rg σε nC
RgT σε nC Rg' σε nC
2
0,1114
0,0413
0,0701
4
0,1530
0,0406
0,1124
6
0,1938
0,0399
0,1539
10
0,2761
0,0385
0,2376
14
0,3590
0,0371
0,3219
16
0,4007
0,0364
0,3642
20
0,4836
0,0350
0,4486

6.1.3α - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 15MV
Μέτρηση
Ανοικτό σε nC
Τράπεζα Α σε pC
Τράπεζα Β σε pC
1
2,6413
42,4015
43,0205
2
2,6395
42,2006
42,8607
3
2,6413
42,3813
42,9288
Μέση Τιμή
2,6407
42,3278
42,9367
RT τράπεζας σε nC
0,04233
0,04294
RT σε nC
0,04263
Διάδοση
0,01614
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης
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Μέτρηση
1
2
3

6.1.3β - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 15MV
Κενό μεταξύ των δύο τραπεζών Α και Β
2 mm 4 mm
6 mm
10 mm 14 mm 16 mm
0,6215 0,8480 1,0740 1,5370 1,9970 2,2300
0,6175 0,8485 1,0740 1,5370 1,9980 2,2300
0,6170 0,8475 1,0740 1,5370 1,9990 2,2300

20 mm
2,6910
2,6910
2,6920

Μέση Τιμή
0,6187 0,8480 1,0740 1,5370 1,9980 2,2300
2,6913
σε nC
Τυπική
0,0025 0,0005 0,0000 0,0000 0,0010 0,0000
0,0006
Απόκλιση
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης
6.1.3γ - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 15MV
Κενό σε mm
Rg σε nC
RgT σε nC
Rg' σε nC
2
0,6187
0,0419
0,5767
4
0,8480
0,0412
0,8068
6
1,0740
0,0405
1,0335
10
1,5370
0,0391
1,4979
14
1,9980
0,0377
1,9603
16
2,2300
0,0369
2,1931
20
2,6913
0,0355
2,6558
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6.1.4α - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 6MV FFF
Μέτρηση
Ανοικτό σε nC
Τράπεζα Α σε pC
Τράπεζα Β σε pC
1
11,4000
141,8000
140,7000
2
11,3900
141,8000
140,8000
3
11,3900
141,7000
140,9000
Μέση Τιμή
11,3933
141,7667
140,8000
RT τράπεζας σε nC
0,1418
0,1408
RT σε nC
0,1413
Διάδοση
0,0124
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης

Μέτρηση

6.1.4β - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 6MV FFF
Κενό μεταξύ των δύο τραπεζών Α και Β
2 mm
4 mm
6 mm 10 mm 14 mm
16 mm
0,4306
0,6183
0,7970 1,1720 1,5470
1,7340
0,4309
0,6183
0,7975 1,1730 1,5470
1,7330
0,4307
0,6177
0,7975 1,1720 1,5470
1,7340

1
2
3
Μέση Τιμή
0,4307
0,6181
0,7973 1,1723 1,5470
1,7337
σε nC
Τυπική
0,0003
Απόκλιση
0,0002
0,0003 0,0006 0,0000
0,0006
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης
6.1.4γ - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 6MV FFF
Κενό σε mm
Rg σε nC RgT σε nC Rg' σε nC
2
0,4307
0,1389
0,2918
4
0,6181
0,1366
0,4815
6
0,7973
0,1342
0,6631
10
1,1723
0,1295
1,0428
14
1,5470
0,1248
1,4222
16
1,7337
0,1224
1,6112
20
2,1083
0,1177
1,9906
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20 mm
2,1080
2,1090
2,1080
2,1083
0,0006

6.1.5α - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 10MV FFF
Ανοικτό σε nC
Τράπεζα Α σε pC
Τράπεζα Β σε pC
1
12,8200
192,5000
190,5000
2
12,8100
192,8000
191,0000
3
12,8300
192,5000
191,0000
Μέση Τιμή
12,8200
192,6000
190,8333
RT τράπεζας σε nC
0,1926
0,1908
RT σε nC
0,1917
Διάδοση
0,0150
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης
Μέτρηση

Μέτρηση

6.1.5β - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 10MV FFF
Κενό μεταξύ των δύο τραπεζών Α και Β
2 mm
4 mm
6 mm 10 mm 14 mm 16 mm 20 mm
0,5380
0,7485 0,9500 1,3710 1,7940 2,0020 2,4220
0,5380
0,7485 0,9500 1,3710 1,7920 2,0030 2,4270
0,5375
0,7480 0,9500 1,3720 1,7920 2,0030 2,4260

1
2
3
Μέση Τιμή
0,5378
0,7483
0,9500 1,3713 1,7927 2,0027 2,4250
σε nC
Τυπική
Απόκλιση
0,0003
0,0003
0,0000 0,0006 0,0012 0,0006 0,0026
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης
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6.1.5γ - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 10MV FFF
Κενό σε mm
Rg σε nC RgT σε nC Rg' σε nC
2
0,5378
0,1885
0,3493
4
0,7483
0,1853
0,5630
6
0,9500
0,1821
0,7679
10
1,3713
0,1757
1,1956
14
1,7927
0,1693
1,6233
16
2,0027
0,1662
1,8365
20
2,4250
0,1598
2,2652
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6.2 Μετρήσεις για κενό 0.1mm
6.2.1α - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 6MV
Μέτρηση
Ανοικτό σε nC
Τράπεζα Α σε pC
Τράπεζα Β σε pC
1
2,2495
31,7285
32,2431
2
2,2503
31,814
32,4042
3
2,2500
31,5857
32,2649
Μέση Τιμή
2,2499
31,7094
32,3041
RT τράπεζας σε nC
0,0317
0,0323
RT σε nC
0,03201
Διάδοση
0,01423
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης

Μέτρηση

6.2.1β - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 6MV
Κενό μεταξύ των δύο τραπεζών Α και Β
2 mm
4 mm
6 mm
10 mm 14 mm 16 mm
1 0,0928 0,1299 0,1655 0,2395 0,3135 0,3508
2 0,0928 0,1299 0,1657 0,2395 0,3136 0,3508
3 0,0929 0,1299 0,1655 0,2405 0,3146 0,3508

20 mm
0,4248
0,4248
0,4249

Μέση Τιμή
0,0928 0,1299 0,1656 0,2398 0,3139 0,3508
0,4248
σε nC
Τυπική
0,0000 0,0000 0,0001 0,0006 0,0006 0,0000
0,0001
Απόκλιση
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης
6.2.1β - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 6MV
Κενό σε mm Rg σε nC RgT σε nC Rg' σε nC
2
0,0928
0,0315
0,0613
4
0,1299
0,0309
0,0990
6
0,1656
0,0304
0,1352
10
0,2398
0,0293
0,2105
14
0,3139
0,0283
0,2856
16
0,3508
0,0277
0,3231
20
0,4248
0,0267
0,3982
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6.2.2α - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 10MV
Μέτρηση
Ανοικτό σε nC
Τράπεζα Α σε pC
Τράπεζα Β σε pC
1
2,5316
41,7080
42,3289
2
2,5308
41,7867
42,3380
3
2,5312
41,7670
42,2965
Μέση Τιμή
2,5312
41,7539
42,3211
RT τράπεζας σε nC
0,04175
0,04232
RT σε nC
0,04204
Διάδοση
0,01661
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης

Μέτρηση

6.2.2β - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 10MV
Κενό μεταξύ των δύο τραπεζών Α και Β
2 mm
4 mm
6 mm
10 mm 14 mm 16 mm
1 0,1114 0,1530 0,1937 0,2760 0,3589 0,4007
2 0,1115 0,1530 0,1939 0,2762 0,3590 0,4007
3 0,1113 0,1530 0,1939 0,2762 0,3592 0,4006

Μέση Τιμή
0,1114 0,1530 0,1938 0,2761 0,3590 0,4007
σε nC
0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001
Τυπική Απόκλιση
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης
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20 mm
0,4837
0,4836
0,4835
0,4836
0,0001

6.2.2γ - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 10MV
Κενό σε mm
Rg σε nC RgT σε nC Rg' σε nC
2
0,1114
0,0413
0,0701
4
0,1530
0,0406
0,1124
6
0,1938
0,0399
0,1539
10
0,2761
0,0385
0,2376
14
0,3590
0,0371
0,3219
16
0,4007
0,0364
0,3642
20
0,4836
0,0350
0,4486

6.2.3α - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 15MV
Μέτρηση
Ανοικτό σε nC
Τράπεζα Α σε pC
Τράπεζα Β σε pC
1
2,6413
42,4015
43,6205
2
2,6395
42,2006
43,8607
3
2,6413
42,3813
43,9288
Μέση Τιμή
2,6407
42,3278
43,8033
RT τράπεζας σε nC
0,04233
0,04380
RT σε nC
0,04307
Διάδοση
0,01631
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης
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Μέτρηση

6.2.3β - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 15MV
Κενό μεταξύ των δύο τραπεζών Α και Β
2 mm
4 mm
6 mm
10 mm 14 mm 16 mm
1 0,6215 0,8480 1,0740 1,5370 1,9970 2,2300
2 0,6175 0,8485 1,0740 1,5370 1,9990 2,2300
3 0,6170 0,8475 1,0740 1,5370 1,9980 2,2300

Μέση Τιμή
0,6187 0,8480 1,0740 1,5370 1,9980 2,2300
σε nC
0,0025 0,0005 0,0000 0,0000 0,0010 0,0000
Τυπική Απόκλιση
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης
6.2.3γ - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 15MV
Κενό σε mm
Rg σε nC RgT σε nC Rg' σε nC
2
0,6187
0,0423
0,5763
4
0,8480
0,0416
0,8064
6
1,0740
0,0409
1,0331
10
1,5370
0,0395
1,4975
14
1,9980
0,0380
1,9600
16
2,2300
0,0373
2,1927
20
2,6913
0,0359
2,6554
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20 mm
2,6910
2,6910
2,6920
2,6913
0,0006

6.2.4α - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 6MV FFF
Μέτρηση
Ανοικτό σε nC
Τράπεζα Α σε pC
Τράπεζα Β σε pC
1
11,4000
141,8000
140,7000
2
11,3900
141,8000
140,9000
3
11,3900
141,7000
140,8000
Μέση Τιμή
11,3933
141,7667
140,8000
RT τράπεζας σε nC
0,1418
0,1408
RT σε nC
0,1413
Διάδοση
0,0124
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης

Μέτρηση

6.2.4β - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 6MV FFF
Κενό μεταξύ των δύο τραπεζών Α και Β
2 mm
4 mm
6 mm
10 mm 14 mm 16 mm
1 0,4309 0,6183 0,7970 1,1730 1,5470 1,7340
2 0,4307 0,6183 0,7975 1,1720 1,5470 1,7330
3 0,4306 0,6177 0,7975 1,1720 1,5470 1,7340

Μέση Τιμή
0,4307 0,6181 0,7973 1,1723 1,5470 1,7337
σε nC
Τυπική Απόκλιση
0,0002 0,0003 0,0003 0,0006 0,0000 0,0006
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης
6.2.4γ - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 6MV FFF
Κενό σε mm
Rg σε nC RgT σε nC Rg' σε nC
2
0,4307
0,1389
0,2918
4
0,6181
0,1366
0,4815
6
0,7973
0,1342
0,6631
10
1,1723
0,1295
1,0428
14
1,5470
0,1248
1,4222
16
1,7337
0,1224
1,6112
20
2,1083
0,1177
1,9906
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20 mm
2,1080
2,1090
2,1080
2,1083
0,0006

6.2.5α - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 10MV FFF
Ανοικτό σε nC
Τράπεζα Α σε pC
Τράπεζα Β σε pC
1
12,8200
192,5000
190,5000
2
12,8100
192,5000
191,0000
3
12,8300
192,5000
191,0000
Μέση Τιμή
12,8200
192,5000
190,8333
RT τράπεζας σε nC
0,1925
0,1908
RT σε nC
0,1917
Διάδοση
0,0150
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης
Μέτρηση

Μέτρηση

6.2.5β - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 10MV FFF
Κενό μεταξύ των δύο τραπεζών Α και Β
2 mm
4 mm
6 mm
10 mm 14 mm 16 mm
1
0,538 0,7480 0,9500 1,3710 1,7920
2,002
2
0,538 0,7485 0,9500 1,3710 1,7920
2,003
3 0,5375 0,7485 0,9500 1,3720 1,7940
2,003

Μέση Τιμή
0,5378 0,7483 0,9500 1,3713 1,7927 2,0027
σε nC
Τυπική Απόκλιση
0,0003 0,0003 0,0000 0,0006 0,0012 0,0006
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης
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20 mm
2,4220
2,4270
2,4260
2,4250
0,0026

6.2.5γ - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 10MV FFF
Κενό σε mm
Rg σε nC RgT σε nC
Rg' σε nC
2
0,5378
0,1885
0,3494
4
0,7483
0,1853
0,5631
6
0,9500
0,1821
0,7679
10
1,3713
0,1757
1,1956
14
1,7927
0,1693
1,6234
16
2,0027
0,1661
1,8366
20
2,4250
0,1597
2,2653
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6.3 Μετρήσεις για κενό 0.15mm
6.3.1α - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 6MV
Μέτρηση
Ανοικτό σε nC Τράπεζα Α σε pC
Τράπεζα Β σε pC
1
2,2538
32,1280
32,5128
2
2,2535
31,9157
32,6198
3
2,2536
32,0253
32,5375
Μέση Τιμή
2,2536
32,0230
32,5567
RT τράπεζας σε nC
0,0320
0,0326
RT σε nC
0,03229
Διάδοση
0,01433
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης

Μέτρηση
1
2
3

6.3.1β - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 6MV
Κενό μεταξύ των δύο τραπεζών Α και Β
2 mm
4 mm
6 mm 10 mm 14 mm
16 mm
0,0938
0,131
0,1666 0,2409 0,3151
0,3520
0,0938 0,1309 0,1673 0,2407 0,3148
0,3521
0,0939 0,1311 0,1674 0,2409 0,3149
0,3518

20 mm
0,4260
0,42263
0,4262

Μέση Τιμή
0,0938 0,1310 0,1671 0,2408 0,3149 0,351967 0,424943
σε nC
Τυπική
0,0000 0,0001 0,0004 0,0001 0,0002
0,0002
0,0020
Απόκλιση
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης
6.3.1γ - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 6MV
Κενό σε mm Rg σε nC RgT σε nC Rg' σε nC
2
0,0938
0,0318
0,0621
4
0,1310
0,0312
0,0998
6
0,1671
0,0307
0,1364
10
0,2408
0,0296
0,2112
14
0,3149
0,0285
0,2864
16
0,3520
0,0280
0,3240
20
0,4249
0,0269
0,3980
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6.3.2α - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 10MV
Μέτρηση
Ανοικτό σε nC
Τράπεζα Α σε pC
Τράπεζα Β σε pC
1
2,5316
41,7080
42,3289
2
2,5307
41,7867
42,3380
3
2,5312
41,7070
42,2905
Μέση Τιμή
2,5312
41,7339
42,3191
RT τράπεζας σε nC
0,04173
0,04232
RT σε nC
0,04203
Διάδοση
0,01660
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης

Μέτρηση

6.3.2β - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 10MV
Κενό μεταξύ των δύο τραπεζών Α και Β
2 mm
4 mm
6 mm 10 mm 14 mm 16 mm
1 0,114 0,1530 0,1937 0,2760 0,3589 0,4007
2 0,115 0,1530 0,1939 0,2762 0,3590 0,4007
3 0,113 0,1530 0,1939 0,2762 0,3592 0,4006

Μέση Τιμή
0,1140 0,1530 0,1938 0,2761 0,3590 0,4007
σε nC
0,0010 0,0000 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001
Τυπική Απόκλιση
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης
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20 mm
0,4837
0,4836
0,4835
0,4836
0,0001

6.3.2γ - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 10MV
Κενό σε mm Rg σε nC RgT σε nC Rg' σε nC
2
0,1140
0,0413
0,0727
4
0,1530
0,0406
0,1124
6
0,1938
0,0399
0,1539
10
0,2761
0,0385
0,2376
14
0,3590
0,0371
0,3219
16
0,4007
0,0364
0,3642
20
0,4836
0,0350
0,4486

6.3.3α - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 15MV
Μέτρηση
Ανοικτό σε nC
Τράπεζα Α σε pC
Τράπεζα Β σε pC
1
2,6413
42,4015
43,0205
2
2,6395
42,2006
42,8607
3
2,6413
42,3813
42,9288
Μέση Τιμή
2,6407
42,3278
42,9367
RT τράπεζας σε nC
0,04233
0,04294
RT σε nC
0,04263
Διάδοση
0,01614
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης
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Μέτρηση

6.3.3β - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 15MV
Κενό μεταξύ των δύο τραπεζών Α και Β
2 mm
4 mm
6 mm 10 mm 14 mm 16 mm
1 0,6215 0,8480 1,0740 1,5370 1,9980 2,2300
2 0,6175 0,8485 1,0740 1,5370 1,9990 2,2300
3 0,6170 0,8475 1,0740 1,5370 1,9970 2,2300

Μέση Τιμή
0,6187 0,8480 1,0740 1,5370 1,9980 2,2300
σε nC
0,0025 0,0005 0,0000 0,0000 0,0010 0,0000
Τυπική Απόκλιση
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης
6.3.3γ - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 15MV
Κενό σε mm Rg σε nC RgT σε nC Rg' σε nC
2
0,6187
0,0419
0,5767
4
0,8480
0,0412
0,8068
6
1,0740
0,0405
1,0335
10
1,5370
0,0391
1,4979
14
1,9980
0,0377
1,9603
16
2,2300
0,0369
2,1931
20
2,6913
0,0355
2,6558
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20 mm
2,6910
2,6910
2,6920
2,6913
0,0006

6.3.4α - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 6MV FFF
Μέτρηση
Ανοικτό σε nC
Τράπεζα Α σε pC
Τράπεζα Β σε pC
1
11,4000
141,8000
140,7000
2
11,3900
141,8000
140,9000
3
11,3900
141,7000
140,8000
Μέση Τιμή
11,3933
141,7667
140,8000
RT τράπεζας σε nC
0,1418
0,1408
RT σε nC
0,1413
Διάδοση
0,0124
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης

Μέτρηση

6.3.4β - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 6MV FFF
Κενό μεταξύ των δύο τραπεζών Α και Β
2 mm
4 mm
6 mm 10 mm 14 mm 16 mm
1 0,4306 0,6183 0,7975 1,1720 1,5470 1,7340
2 0,4306 0,6183 0,7975 1,1730 1,5470 1,7330
3 0,4309 0,6177 0,7970 1,1720 1,5470 1,7340

Μέση Τιμή
0,4307 0,6181 0,7973 1,1723 1,5470 1,7337
σε nC
Τυπική Απόκλιση
0,0002 0,0003 0,0003 0,0006 0,0000 0,0006
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης

6.3.4γ - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 6MV FFF
Κενό σε mm
Rg σε nC RgT σε nC
Rg' σε nC
2
0,4307
0,1389
0,2918
4
0,6181
0,1366
0,4815
6
0,7973
0,1342
0,6631
10
1,1723
0,1295
1,0428
14
1,5470
0,1248
1,4222
16
1,7337
0,1224
1,6112
20
2,1080
0,1177
1,9903
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20 mm
2,1070
2,1090
2,1080
2,1080
0,0010

6.3.5α - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 10MV FFF
Ανοικτό σε nC
Τράπεζα Α σε pC
Τράπεζα Β σε pC
1
12,8200
192,5000
190,5000
2
12,8100
192,5000
191,0000
3
12,8300
192,5000
191,0000
Μέση Τιμή
12,8200
192,5000
190,8333
RT τράπεζας σε nC
0,1925
0,1908
RT σε nC
0,1917
Διάδοση
0,0150
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης
Μέτρηση

Μέτρηση

6.3.5β - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 10MV FFF
Κενό μεταξύ των δύο τραπεζών Α και Β
2 mm
4 mm
6 mm 10 mm 14 mm 16 mm
1 0,5380 0,7485 0,9500 1,3710 1,7940 2,0020
2 0,5380 0,7485 0,9500 1,3710 1,7920 2,0030
3 0,5375 0,7485 0,9500 1,3710 1,7920 2,0030

Μέση Τιμή
0,5378 0,7485 0,9500 1,3710 1,7927 2,0027
σε nC
Τυπική Απόκλιση
0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0012 0,0006
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης
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20 mm
2,4260
2,4270
2,4220
2,4250
0,0026

6.3.5γ - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 10MV FFF
Κενό σε mm
Rg σε nC RgT σε nC Rg' σε nC
2
0,5378
0,1885
0,3494
4
0,7485
0,1853
0,5632
6
0,9500
0,1821
0,7679
10
1,3710
0,1757
1,1953
14
1,7927
0,1693
1,6234
16
2,0027
0,1661
1,8366
20
2,4250
0,1597
2,2653
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6.4 Μετρήσεις για κενό 0.2mm
6.4.1α - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 6MV
Μέτρηση
Ανοικτό σε nC Τράπεζα Α σε pC
Τράπεζα Β σε pC
1
2,2563
32,1965
32,5764
2
2,2544
32,039
32,7771
3
2,2538
31,1176
32,6289
Μέση Τιμή
2,2548
31,7844
32,6608
RT τράπεζας σε nC
0,0318
0,0327
RT σε nC
0,03222
Διάδοση
0,01429
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης

Μέτρηση

6.4.1β - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 6MV
Κενό μεταξύ των δύο τραπεζών Α και Β
2 mm 4 mm 6 mm 10 mm 14 mm
16 mm
0,316
0,3529
1 0,0947 0,1319 0,1675 0,242
0,3527
2 0,0948 0,1319 0,1675 0,2421 0,3159
0,3529
3 0,0947 0,1319 0,1677 0,2418 0,3162

Μέση Τιμή
0,0947 0,1319 0,1676 0,2420 0,3160 0,352833
σε nC
0,0001 0,0000 0,0001 0,0002 0,0002
0,0001
Τυπική Απόκλιση
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης
6.4.1γ - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 6MV
Κενό σε mm Rg σε nC RgT σε nC Rg' σε nC
2
0,0947
0,0317
0,0630
4
0,1319
0,0311
0,1008
6
0,1676
0,0306
0,1370
10
0,2420
0,0295
0,2124
14
0,3160
0,0285
0,2876
16
0,3528
0,0279
0,3249
20
0,4273
0,0269
0,4004
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20 mm
0,4273
0,4274
0,4272
0,4273
0,0001

6.4.2α - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 10MV
Μέτρηση
Ανοικτό σε nC
Τράπεζα Α σε pC
Τράπεζα Β σε pC
1
2,5318
41,6996
42,1485
2
2,5317
41,4070
42,3060
3
2,5307
41,5756
42,2832
Μέση Τιμή
2,5314
41,5607
42,2459
RT τράπεζας σε nC
0,04156
0,04225
RT σε nC
0,04190
Διάδοση
0,01655
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης

Μέτρηση

6.4.2β - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 10MV
Κενό μεταξύ των δύο τραπεζών Α και Β
2 mm
4 mm
6 mm 10 mm 14 mm 16 mm
1 0,1153 0,1568 0,1974 0,2808 0,3629 0,4043
2 0,1153 0,1570 0,1967 0,2807 0,3629 0,4043
3 0,1152 0,1569 0,1967 0,2808 0,3629 0,4044

Μέση Τιμή
0,1153 0,1569 0,1969 0,2808 0,3629 0,4043
σε nC
0,0001 0,0001 0,0004 0,0001 0,0000 0,0001
Τυπική Απόκλιση
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης
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20 mm
0,4872
0,4883
0,4881
0,4879
0,0006

6.4.2γ - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 10MV
Κενό σε mm
Rg σε nC RgT σε nC
Rg' σε nC
2
0,1153
0,0412
0,0741
4
0,1569
0,0405
0,1164
6
0,1969
0,0398
0,1571
10
0,2808
0,0384
0,2424
14
0,3629
0,0370
0,3259
16
0,4043
0,0363
0,3680
20
0,4879
0,0349
0,4529

6.4.3α - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 15MV
Ανοικτό σε nC
Τράπεζα Α σε pC
Τράπεζα Β σε pC
1
2,6141
42,2089
42,6894
2
2,6387
42,2604
42,7648
3
2,6407
42,1632
42,8685
Μέση Τιμή
2,6312
42,2108
42,7742
RT τράπεζας σε nC
0,04221
0,04277
RT σε nC
0,04249
Διάδοση
0,01615
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης
Μέτρηση
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Μέτρηση

6.4.3β - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 15MV
Κενό μεταξύ των δύο τραπεζών Α και Β
2 mm
4 mm
6 mm 10 mm 14 mm 16 mm
1 0,1182 0,1615 0,2041 0,2910 0,3774 0,4207
2 0,1192 0,1625 0,2042 0,2910 0,3777 0,4209
3 0,1190 0,1615 0,2041 0,2908 0,3777 0,4208

Μέση Τιμή
0,1188 0,1618 0,2041 0,2909 0,3776 0,4208
σε nC
0,0005 0,0006 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001
Τυπική Απόκλιση
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης
6.4.3γ - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 15MV
Κενό σε mm Rg σε nC RgT σε nC Rg' σε nC
2
0,1188
0,0418
0,0770
4
0,1618
0,0411
0,1208
6
0,2041
0,0404
0,1638
10
0,2909
0,0390
0,2520
14
0,3776
0,0375
0,3401
16
0,4208
0,0368
0,3840
20
0,5073
0,0354
0,4719
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20 mm
0,5071
0,5074
0,5074
0,5073
0,0002

6.4.4α - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 6MV FFF
Ανοικτό σε nC
Τράπεζα Α σε pC
Τράπεζα Β σε pC
1
2,1573
25,7766
26,5315
2
2,1551
25,8646
26,4033
3
2,1507
25,8176
26,3280
Μέση Τιμή
2,1544
25,8196
26,4209
RT τράπεζας σε nC
0,0258
0,0264
RT σε nC
0,0261
Διάδοση
0,0121
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης
Μέτρηση

Μέτρηση

6.4.4β - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 6MV FFF
Κενό μεταξύ των δύο τραπεζών Α και Β
2 mm
4 mm
6 mm 10 mm 14 mm 16 mm
1 0,0831 0,1185 0,1527 0,2236 0,2943 0,3300
2 0,0834 0,1186 0,1526 0,2238 0,2947 0,3300
3 0,0832 0,1187 0,1527 0,2238 0,2943 0,3299

Μέση Τιμή
0,0832 0,1186 0,1527 0,2237 0,2944 0,3300
σε nC
Τυπική Απόκλιση
0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης

6.4.4γ - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 6MV FFF
Κενό σε mm
Rg σε nC RgT σε nC
Rg' σε nC
2
0,0832
0,0257
0,0575
4
0,1186
0,0252
0,0934
6
0,1527
0,0248
0,1279
10
0,2237
0,0239
0,1998
14
0,2944
0,0231
0,2714
16
20

0,3300
0,4008
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0,0226
0,0218

0,3073
0,3790

20 mm
0,4009
0,4007
0,4008
0,4008
0,0001

6.4.5α - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 10MV FFF
Μέτρηση
Ανοικτό σε nC
Τράπεζα Α σε pC
Τράπεζα Β σε pC
1
2,4261
35,4726
35,9887
2
2,4263
35,3349
36,1043
3
2,4226
35,3350
35,9252
Μέση Τιμή
2,4250
35,3808
36,0061
RT τράπεζας σε nC
0,03538
0,0360
RT σε nC
0,0357
Διάδοση
0,0147
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης

Μέτρηση

6.4.5β - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 10MV FFF
Κενό μεταξύ των δύο τραπεζών Α και Β
2 mm
4 mm
6 mm
10 mm 14 mm 16 mm 20 mm
1 0,1040 0,1437 0,1820 0,2617 0,3413 0,3813 0,4607
2 0,1040 0,1438 0,1821 0,2618 0,3415 0,3812 0,4606
3 0,1037 0,1436 0,1821 0,2619 0,3414 0,3814 0,4604

Μέση Τιμή
0,1039 0,1437 0,1821 0,2618 0,3414 0,3813
σε nC
Τυπική Απόκλιση
0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
Το σφάλμα οργάνου ορίζεται ως το μισό της τελευταίας υποδιαίρεσης
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0,4606
0,0002

6.4.5γ - Πίνακας μετρήσεων σε ενέργεια 10MV FFF
Κενό σε mm
Rg σε nC RgT σε nC
Rg' σε nC
2
0,1039
0,0351
0,0688
4
0,1437
0,0345
0,1092
6
0,1821
0,0339
0,1482
10
0,2618
0,0327
0,2291
14
0,3414
0,0315
0,3099
16
0,3813
0,0309
0,3504
20
0,4606
0,0297
0,4308
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο καθορισμός του δοσιμετρικού χάσματος φύλλων του
γραμμικού επιταχυντή Truebeam της εταιρείας Varian Medical Systems. Για το λόγο αυτό
πραγματοποιήθηκε η διαδικασία που αναλύθηκε εκτενώς στο Κεφάλαιο 5 και λήφθηκαν τα
δεδομένα που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 6. Απότοκο της διαδικασίας αυτής, είναι ο
καθορισμός του δοσιμετρικού χάσματος φύλλων στα επιτρεπτά όρια της διεθνούς
βιβλιογραφίας και των κλινικών μελετών [16][17][32].
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων του Κεφαλαίου 6 παρουσιάζονται στους
πίνακες 7.1-7.4.

Ενέργεια

Κλίση

6MV
10MV
15MV
6MV FFF
10MV FFF

0,01875
0,02101
0,11557
0,09439
0,10643

Πίνακας 7.1 - Αποτελέσματα για κενό 0 mm
Σφάλμα
Σφάλμα
DLG σε mm DLG σε mm Σφάλμα
%
Τεταγμένη
Κλίσης
Τεταγμένης Θεωρητικό Πειραματικό
DLG
απόκλιση
0,00003
0,02158
0,00034
1,34483
1,15109 0,01843
14,41
0,00002
0,02795
0,00026
1,49778
1,33023 0,01243
11,19
0,00012
0,34305
0,00150
1,49356
2,96842 0,01334
98,75
0,00017
0,10102
0,00203
1,20000
1,07028 0,02163
10,81
0,00020
0,13396
0,00240
1,39908
1,25866 0,02264
10,04

Συγκεκριμένα, στον πίνακα 7.1 παρουσιάζονται η κλίση, η τεταγμένη και το υπολογιζόμενο
δοσιμετρικό χάσμα φύλλων για κάθε ενέργεια της αρχικής μέτρησης, τα αντίστοιχα
σφάλματά τους καθώς και η ποσοστιαία απόκλιση της θεωρητικής με την υπολογιζόμενη
τιμή. Υπενθυμίζεται, πως το κενό μεταξύ των φύλλων ήταν στα 0,28mm και ορίστηκε ως
σημείο αναφοράς 0 mm. Από την ανάλυση του πίνακα φαίνεται μια μεγάλη απόκλιση της
θεωρητικής από την πειραματική τιμή του δοσιμετρικού χάσματος φύλλων που ανέρχεται
στο 14,41% για ενέργεια 6MV, 11,19% για 10MV, 10,81% για 6MV με φίλτρο ελεύθερης
επιπέδωσης FFF και 10,04% για 10MV FFF. Παράλληλα, παρατηρείται μια τεράστια
ποσοστιαία απόκλιση της ενέργειας 15MV της τάξης του 98,75%. Οι μετρήσεις αυτές,
απέχουν παρασάγγας από τις επιτρεπτές τιμές απόκλισης (~1%) και ως εκ τούτου δεν
μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Συνεπώς, η απόφαση που λήφθηκε για τροποποίηση της
πειραματικής διάταξης και αλλαγής τόσο του όγκου του θαλάμου ιονισμού, όσο και του
κενού μεταξύ των φύλλων του κατευθυντήρα κρίνεται ως αναγκαία για τη βελτίωση των
αποτελεσμάτων.

Ενέργεια

Κλίση

6MV
10MV
15MV
6MV FFF
10MV FFF

0,01872
0,02101
0,11557
0,09439
0,10643

Σφάλμα
Κλίσης
0,00003
0,00002
0,00012
0,00017
0,00020

Πίνακας 7.2 - Αποτελέσματα για κενό 0,1 mm
Σφάλμα
DLG σε mm DLG σε mm
Τεταγμένη
Τεταγμένης Θεωρητικό Πειραματικό
0,02361
0,00033
1,34483
1,26128
0,02795
0,00026
1,49778
1,33023
0,34295
0,00149
1,49356
2,96753
0,10102
0,00203
1,20000
1,07028
0,13402
0,00243
1,39908
1,25915

Σφάλμα
%
DLG
απόκλιση
0,01753
6,21
0,01243
11,19
0,01328
98,69
0,02163
10,81
0,02295
10,00

Στον πίνακα 7.2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επαναληπτικής μέτρησης με τη χρήση
θαλάμου ιονισμού Farmer, όγκου 0,125cm3 και κενού 0,1mm μεταξύ των φύλλων. Τα
αντίστοιχα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάστηκαν στο υποκεφάλαιο 6.2. Είναι
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επομένως ξεκάθαρο το γεγονός ότι οι τροποποιήσεις έφεραν μερική βελτίωση στις
υπολογιζόμενες τιμές του δοσιμετρικού χάσματος, σε σύγκριση με τις προηγούμενες,
ωστόσο και πάλι οι τιμές αυτές δεν είναι αποδεκτές.

Ενέργεια

Κλίση

6MV
10MV
15MV
6MV FFF
10MV FFF

0,01868
0,02093
0,11557
0,09438
0,10643

Πίνακας 7.3 - Αποτελέσματα για κενό 0,15 mm
DLG σε
Σφάλμα
Σφάλμα
DLG σε mm Σφάλμα
%
Τεταγμένη
mm
Κλίσης
Τεταγμένης
Πειραματικό
DLG
απόκλιση
Θεωρητικό
0,00002
0,02474
0,00027
1,34483
1,32456 0,01454
1,51
0,00006
0,02915
0,00076
1,49778
1,39267 0,03632
7,02
0,00012
0,34335
0,00150
1,49356
2,97102 0,01334
98,92
0,00017
0,10109
0,00201
1,20000
1,07113 0,02135
10,74
0,00021
0,13401
0,00248
1,39908
1,25911 0,02345
10,00

Στον πίνακα 7.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της δεύτερης επαναληπτικής μέτρησης,
όπου χρησιμοποιήθηκε ο θάλαμος ιονισμού Farmer με όγκο 0,125cm3 και κενό 0,15mm
μεταξύ των φύλλων. Παρά τη σαφή μείωση της ποσοστιαίας απόκλισης του δοσιμετρικού
χάσματος για ενέργειες 6MV και 10MV, οι τιμές και πάλι δεν μπορούν να κριθούν ως
αποδεκτές. Παράλληλα, η ποσοστιαία απόκλιση του δοσιμετρικού χάσματος για ενέργεια
15MV παραμένει σχεδόν αμετάβλητη και τεράστια. Επιπλέον, οι τιμές του δοσιμετρικού
χάσματος για 6 και 10MV με εφαρμογή του φίλτρου ελεύθερης επιπέδωσης FFF παραμένουν
της τάξης του 10,74% και 10%, αντίστοιχα, και είναι ιδιαίτερα ψηλές.

Ενέργεια

Κλίση

6MV
10MV
15MV
6MV FFF
10MV FFF

0,01874
0,02103
0,02195
0,01786
0,02012

Πίνακας 7.4 - Αποτελέσματα για κενό 0,2 mm
Σφάλμα
Σφάλμα
DLG σε mm DLG σε mm Σφάλμα
%
Τεταγμένη
Κλίσης
Τεταγμένης Θεωρητικό Πειραματικό
DLG
απόκλιση
0,00003
0,02528
0,00035
1,34483
1,34940 0,01862
0,34
0,00003
0,03178
0,00041
1,49778
1,51089 0,01977
0,88
0,00002
0,03273
0,00027
1,49356
1,49107 0,01257
0,17
0,00003
0,02145
0,00034
1,20000
1,20103 0,01905
0,09
0,00003
0,02823
0,00035
1,39908
1,40298 0,01728
0,28

Στον πίνακα 7.4 παρουσιάζεται η ανάλυση των δεδομένων που λήφθηκαν κατά την τρίτη
επανάληψη της μέτρησης του δοσιμετρικού χάσματος και παρουσιάστηκαν στο
υποκεφάλαιο 6.4. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συγκεκριμένη μέτρηση χρησιμοποιήθηκε
θάλαμος ιονισμού τύπου Farmer και όγκου 0,125cm3 και το κενό μεταξύ των φύλλων
ορίστηκε στα 0,2mm (0,48mm σε πραγματική απόσταση). Από την ανάλυση που
παρουσιάζεται, φαίνεται καθαρά η επιτυχία της συγκεκριμένης μέτρησης στον καθορισμό
του δοσιμετρικού χάσματος φύλλων του κατευθυντήρα. Σε όλες τις ενέργειες το πειραματικό
δοσιμετρικό χάσμα σχεδόν ταυτίζεται με το θεωρητικό ενώ η ποσοστιαία απόκλιση του είναι
εντός του θεμιτού εύρους και κάτω του 1%. Αναλυτικότερα, για ενέργεια 6MV, το
δοσιμετρικό χάσμα ορίζεται ως 1,34940±0,01862 mm με απόκλιση 0,34%, για ενέργεια 10MV
ορίζεται ως 1,51089±0,01977 mm με απόκλιση 0,88% και για ενέργεια 15MV είναι
1,49107±0,01257 mm με απόκλιση 0,17%. Παράλληλα, με την εφαρμογή του φίλτρου
ελεύθερης επιπέδωσης της δέσμης, FFF, το δοσιμετρικό χάσμα για ενέργεια 6MV FFF ορίζεται
ως 1,20103±0,01905 mm με απόκλιση 0,09% και για ενέργεια 10MV FFF ορίζεται ως
1,40298±0,01728 mm με απόκλιση 0,28%. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γίνει μια αναφορά στο
σφάλμα του δοσιμετρικού χάσματος φύλλων, όπως αυτό υπολογίστηκε από τη μέθοδο
«sweeping gap». Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει για το σφάλμα που παρουσιάζεται
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στον πίνακα 7.4 και αφορά το σφάλμα της τελικής μέτρησης. Αξίζει να σημειωθεί, πως για
όλες τις ενέργειες το υπολογιζόμενο σφάλμα κυμαίνεται μεταξύ 12 και 20 μm. Ενδεικτικά, το
μικρότερο σφάλμα παρουσιάζεται στην ενέργεια 15MV και είναι 0,01257mm – ή αλλιώς
12,57μm – και το μεγαλύτερο στην ενέργεια 10MV και είναι 0,01977mm – ή αλλιώς 19,77μm.
Υπενθυμίζεται ότι η διάμετρος των ανθρωπίνων κυττάρων κυμαίνεται μεταξύ 5 – 150 μm.
Επομένως, τα όποια σφάλματα υπάρχουν στο δοσιμετρικό χάσμα είναι ίσα ή μικρότερα από
ένα ανθρώπινο κύτταρο και συνεπώς η αβεβαιότητα στη δόση ακτινοβολίας είναι τέτοια που
δεν μπορεί να επηρεάσει ένα μεγάλο αριθμό υγειών ανθρωπίνων κυττάρων που βρίσκονται
κοντά στα καρκινικά. Ως αποτέλεσμα, η ακτινοθεραπεία παραμένει ασφαλής για τον ασθενή.
Πίνακας 7.5 - Συνοπτικά αποτελέσματα
Ενέργεια
6MV
10MV
15MV
6MV FFF
10MV FFF

DLG
Απόκλιση %
DLG
Απόκλιση %
DLG
Απόκλιση %
DLG
Απόκλιση %
DLG
Απόκλιση %

1η Μέτρηση

2η Μέτρηση

3η Μέτρηση

1,15109
14,41
1,33023
11,19
2,96842
98,75
1,07028
10,81
1,25866
10,04

1,26128
6,21
1,33023
11,19
2,96753
98,69
1,07028
10,81
1,25915
10,00

1,32456
1,51
1,39267
7,02
2,97102
98,92
1,07113
10,74
1,25911
10,00

Τελική
Μέτρηση
1,34940
0,34
1,51089
0,88
1,49107
0,17
1,20103
0,09
1,40298
0,28

Στον πίνακα 7.5 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι μετρήσεις του δοσιμετρικού χάσματος και
οι αντίστοιχες ποσοστιαίες αποκλίσεις που προκύπτουν για κάθε ενέργεια από κάθε κλίση.
Όπως αναμενόταν, κάθε βελτιωτική ενέργεια που πραγματοποιείτο στην πειραματική
διάταξη οδηγούσε σε καλύτερο αποτέλεσμα για το δοσιμετρικό χάσμα κάθε ενέργειας και σε
μείωση της ποσοστιαίας απόκλισης. Παράλληλα, για ίδιες ενέργειες του επιταχυντή στις
οποίες είτε εφαρμόζεται Φίλτρο Ελεύθερης Επιπέδωσης – FFF είτε όχι, παρατηρείται
μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση κατά την εφαρμογή του Φίλτρου. Για παράδειγμα, κατά
τη σύγκριση της ενέργειας 6MV με την ενέργεια 6MVFFF, σε όλες τις μετρήσεις που έγιναν
το δοσιμετρικό χάσμα της ενέργειας 6MVFFF είναι μικρότερο και παράλληλα η απόκλισή του
από τη θεωρητική τιμή είναι μικρότερη και συνεπώς η μέτρηση είναι πιο ακριβής. Η ίδια
συμπεριφορά ισχύει και κατά τη σύγκριση της ενέργειας 10MV με την ενέργεια 10MVFFF. Η
παρατήρηση αυτή, οφείλεται στο είδος της δέσμης που εξέρχεται από το γραμμικό
επιταχυντή. Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 3, το Φίλτρο Ελεύθερης Επιπέδωσης
διαμορφώνει τη δέσμη ώστε να είναι επίπεδη σε όλο το εύρος της. Η ομοιομορφία της
δέσμης επηρεάζει και το αντίστοιχο δοσιμετρικό χάσμα με τον τρόπο που αναφέρεται πιο
πάνω.
Προς επίρρωση των συμπερασμάτων που παρουσιάστηκαν, θα ήταν καλό να αναφερθούν
και μερικές παρατηρήσεις που αφορούν τα γραφήματα 6.1.6, 6.2.6, 6.3.6 και 6.4.6 όπου οι
μετρήσεις για κάθε ενέργεια παρουσιάζονται στο ίδιο χαρτί. Ενδεικτικά, στη γραφική
παράσταση ιονισμένων φορτίων – κενού μεταξύ φύλλων 6.1.6, τα περισσότερα ιονισμένα
φορτία ανήκουν στην ενέργεια 15MV, ακολούθως στην ενέργεια 10MV FFF με χρήση Φίλτρου
Ελεύθερης Επιπέδωσης FFF, μετά στην ενέργεια 6MV FFF και μετά στην ενέργεια 10MV.
Τέλος, τα λιγότερα φορτία που ιονίζονται ανήκουν στην ενέργεια 6MV. Το ίδιο φαινόμενο
παρατηρείται και στις μετρήσεις για 0,1mm και 0,15mm, δηλαδή στις γραφικές 6.2.6 και
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6.3.6. Αυτό σημαίνει πως σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα φορτία που έχουν ιονιστεί από
την ακτινοβολία ενέργειας 6MV FFF, είναι περισσότερα από τα αντίστοιχα της ενέργειας
10MV. Κάτι τέτοιο φυσικά, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και δεν έχει κανένα νόημα.
Αντίθετα, στην τελευταία μέτρηση με κενό 0,2mm, η γραφική 6.4.6 τα περισσότερα
ιονισμένα φορτία ανήκουν στην ενέργεια 15MV, μετά στην ενέργεια 10MV, ακολούθως στην
ενέργεια 10MV FFF, στην ενέργεια 6MV και τέλος στην ενέργεια 6MV FFF. Η σειρά αυτή είναι
και η αναμενόμενη σύμφωνα με τη θεωρία [16][34] επομένως, το συμπέρασμα ότι η
τελευταία μέτρηση - με κενό 0,2mm - είναι η σωστή ενισχύεται.
Πέραν τούτου, στις γραφικές παραστάσεις 6.1.6, 6.2.6 και 6.3.6 είναι εμφανής η διαφορά
στην τιμή της κλίσης και της τεταγμένης για τις ενέργειες 15MV, 6MV FFF και 10MV FFF σε
σχέση με τις αντίστοιχες τιμές στις ενέργειες 6MV και 10MV. Τόσο οι κλίσεις, όσο και οι
τεταγμένες στις γραφικές αυτές είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες στις ενέργειες 6MV
και 10MV. Υπενθυμίζεται ότι για τον υπολογισμό του δοσιμετρικού χάσματος οι δύο αυτές
τιμές είναι κομβικής σημασίας. Ως εκ τούτου, η μεγάλη απόκλιση που παρουσιάζεται στις
μετρήσεις του δοσιμετρικού χάσματος είναι αναμενόμενη. Από την άλλη, στη γραφική
παράσταση 6.4.6, όπου παρουσιάζονται οι τιμές του 7.4, η διαφορά στην τιμή της κλίσης και
της τεταγμένης δεν είναι αρκετά μεγάλη για τις ενέργειες. Παράλληλα, οι τιμές που
υπολογίζονται για το δοσιμετρικό χάσμα φύλλων κάθε ενέργειας είναι αρκετά κοντά στις
αναμενόμενες και επομένως η τελευταία μέτρηση που πραγματοποιήθηκε κρίνεται ως
επαρκής για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας.
Στην εργασία αυτή, αναλύθηκε εκτενώς η αρχή λειτουργίας ενός ιατρικού γραμμικού
επιταχυντή, η χρήση του στην ακτινοθεραπευτική ογκολογία, καθώς και η φυσική πίσω από
την ακτινοθεραπεία. Επιπλέον, παρουσιάστηκε η χρήση του πολύφυλλού κατευθυντήρα
δέσμης και η σημασία του στο σχεδιασμό ενός ακριβούς πλάνου θεραπείας, καθώς και η
σημαντικότητα του δοσιμετρικού χάσματος φύλλων στη διαδικασία αυτή. Στη συνέχεια,
παρουσιάστηκε η μέθοδος «sweeping gap», με την οποία καθορίστηκε το δοσιμετρικό χάσμα
για κάθε ενέργεια του επιταχυντή, σύμφωνα πάντα με τα διεθνή πρότυπα.
Για περαιτέρω βελτίωση της μέτρησης και μεγαλύτερη ακρίβεια στον καθορισμό του
δοσιμετρικού χάσματος θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια δεύτερη διαδικασία, ως
προέκταση αυτής που έγινε, η οποία ονομάζεται “patient specific Quality Assurance”.
Δηλαδή, να χρησιμοποιηθούν πλάνα ασθενών ώστε να μετρηθεί το δοσιμετρικό χάσμα από
μια συσκευή προσομοίωσης όπως το ArcCheck. Κάθε πλάνο εισάγεται στη συσκευή
προσομοίωσης και με τη χρήση του Ανισοτροπικού Αναλυτικό Αλγόριθμου (ΑΑΑ) ή του
αλγορίθμου electron-Monte Carlo μπορεί να βελτιστοποιηθεί για κάθε ενέργεια του
επιταχυντή. Ακολούθως, το σύστημα προσομοίωσης μπορεί να αναλύσει την μετρούμενη
δόση που φτάνει από τον επιταχυντή στο ισόκεντρο, δηλαδή στο σημείο όπου βρίσκεται ο
καρκινικός όγκος, και να υπολογίσει μια βέλτιστη τιμή για κάθε παράμετρο που
χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό πλάνων θεραπείας. Με αυτό τον τρόπο, το δοσιμετρικό
χάσμα μπορεί να βελτιστοποιηθεί για κάθε διαθέσιμη ενέργεια του επιταχυντή, ξεχωριστά,
καθιστώντας την ακτινοθεραπεία πλήρως ασφαλή και ακριβή και παράλληλα
επιβεβαιώνοντας ή διαψεύδοντας την επιτυχία της μέτρησης που έχει γίνει και παρουσιαστεί
προηγουμένως με τη μέθοδο «sweeping gap».
Επαγωγικά σκεπτόμενοι, και βασισμένοι στα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν,
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο σκοπός της εργασίας αυτής έχει επιτευχθεί. Το
δοσιμετρικό χάσμα φύλλων, για κάθε ενέργεια, όπως καθορίστηκε από τη μέθοδο, είναι
εντός των πλαισίων που καθορίζει η διεθνής βιβλιογραφία και ως εκ τούτου η παράμετρος
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αυτή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ακριβών πλάνων θεραπείας τα οποία
προσφέρουν ασφαλή και ακριβή ακτινοθεραπεία στους ασθενείς του Ογκολογικού Κέντρου
της Τράπεζας Κύπρου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Δοσιμετρία και Ασφάλεια
Η ακριβής μέτρηση της έκθεσης σε ιονίζουσα ακτινοβολία είναι εξαιρετικά σημαντική όταν η
ακτινοβολία χρησιμοποιείται για ιατρικούς σκοπούς [3]. Τόσο σε διαγνωστικές όσο και σε
θεραπευτικές χρήσεις της ιονίζουσας ακτινοβολίας, είναι αδήριτη ανάγκη οι θεραπευτές να
ακολουθούν κανόνες που διασφαλίζουν ότι η δόση ακτινοβολίας που χορηγούν δεν
υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια και δεν δημιουργεί βλάβες στον ασθενή ή ακόμα και στον ίδιο
τον θεραπευτή [3]. Για το λόγο αυτό, έχουν εισαχθεί αρκετές ποσότητες και μονάδες που
σχετίζονται με την ιονίζουσα ακτινοβολία. Η δράση των ακτινών Χ και γ στον αέρα σε
κανονικές συνθήκες προκαλεί ιονισμό των ατόμων του. Εξαρτάται από την ένταση της πηγής,
τη γεωμετρία της και το ποσοστό απόσβεσής της στο υλικό [6]. Η έκθεση ορίζεται ως:
𝛸=

𝑑𝑄
𝑑𝑚

Όπου dQ είναι τα φορτία που παράγονται από τον ιονισμό ανά μονάδα μάζας, και μονάδα
μέτρησής της είναι το Coulomb/ Kilogram (C/Kg). Ιστορικά ωστόσο, λόγω της ενασχόλησης
του W. Roentgen με τις ακτίνες Χ, έχει δημιουργηθεί και μια άλλη μονάδα μέτρησης που
αφορά την παραγωγή μιας ηλεκτροστατικής μονάδας φορτίου ανά 1cm3 αέρα και έχει πάρει
το όνομά του [6]. Η μονάδα Roentgen και η μονάδα έκθεσης στο σύστημα SI, C/kg,
σχετίζονται ως εξής:
1R = 2,58 x 10-4 C/kg
Κατά την πρόσπτωση ιονίζουσας ακτινοβολίας σε ένα υλικό, το υλικό απορροφά ενέργεια
από την ακτινοβολία. Η απορροφούμενη ενέργεια αποτελεί κομβικής σημασίας ποσότητα
για την ακτινοθεραπεία και για αυτό το λόγο η μέση απορροφούμενη ενέργεια
οποιουδήποτε είδους ακτινοβολίας ανά μονάδα μάζας του υλικού ονομάζεται
απορροφούμενη δόση [6]. Ιστορικά, η πρώτη μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε είναι
το rad που ισοδυναμεί με 100ergs/g. Παρόλα αυτά, στο σύστημα SI η μονάδα μέτρησης της
απορροφούμενης δόσης είναι το gray που καθορίζεται ως 1 Joule ενέργειας ανά Kg υλικού
(J/kg) [6]. Οι δύο μονάδες μέτρησης σχετίζονται ως εξής:
1Gy = 100rad
Η μέτρηση της απορροφούμενης δόσης είναι πολύπλοκη διεργασία και για το λόγο αυτό οι
ακτινοφυσικοί προτιμούν να την υπολογίζουν αφού πρώτα μετρήσουν τον ιονισμό του
υλικού από την ακτινοβολία που χορηγούν [6].
Ο ιονισμός ατόμων και μορίων του ανθρώπινου οργανισμού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα
κύτταρα [3]. Μάλιστα, η επίδραση της ιονίζουσας ακτινοβολίας διαφέρει ανάλογα με το
εύρος της ενέργειας και το είδος της. Έτσι, κρίθηκε αναγκαία η διαμόρφωση μιας ποσότητας
η οποία ποσοτικοποιεί επαρκώς τις πιθανές βιολογικές συνέπειες της έκθεσης σε
ακτινοβολία [6]. Η «ισοδύναμη δόση ανθρώπου» καθορίζεται ως το ποσό ακτινοβολίας που
απορροφάται από το βιολογικό ιστό και έχει τις ίδιες επιπτώσεις με αυτές, μιας ακτινοβολίας
γ ή Χ 1Roentgen [6]. Μονάδα μέτρησής της είναι το rem (roentgen equivalent man) και το
Sievert (Sv) τα οποία σχετίζονται ως εξής:
1Sv =100rem
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Η ισοδύναμη δόση ακτινοβολίας ανθρώπου καθορίζεται μαθηματικά ως το γινόμενο της
απορροφούμενης δόσης D με ένα παράγοντα ποιότητας που χαρακτηρίζει την σχετική
βιολογική δραστηριότητα [6].
𝐷𝐸 = 𝐷 𝑄𝐹
Ενδεικτικοί παράγοντες ποιότητας για τυπικές μορφές ακτινοβολίας φαίνονται παρακάτω
[6]:
Ακτινοβολία
Χ, β, γ
p, n (keV)
p,n (MeV)
α
Ιόντα με Α>4

QF
1
2-5
5-10
20
20

Το μέγεθος της βιολογικής βλάβης στον ανθρώπινο ιστό εξαρτάται από :
•
•
•
•
•

τη δόση της ακτινοβολίας που χορηγήθηκε
το είδος της ακτινοβολίας
το ρυθμό ακτινοβόλησης
το σημείο και το μέγεθος της περιοχής που δέχθηκε την ακτινοβολία
την κατανομή της δόσης στον ιστό

Τα αποτελέσματα της βιολογικής βλάβης ενδέχεται να εμφανιστούν άμεσα στον ασθενή ή
μετά από ένα χρονικό διάστημα [3]. Προβλήματα όπως καταρράκτης, αιματολογικές
αλλοιώσεις και προβλήματα, στείρωση, ηλεκτροεγκεφαλικές διαταραχές και άλλα μπορούν
να εμφανιστούν σε ασθενείς που υπόκεινται σε ακτινοθεραπεία, εάν χορηγηθεί υψηλότερη
δόση, μέχρι και μερικές βδομάδες μετά την μόλυνση. Παράλληλα, προβλήματα που
σχετίζονται με αλλοιώσεις κυττάρων ή αλλοιώσεις του γενετικού υλικού όπως καρκίνος,
λευχαιμία και γενετικές βλάβες ενδέχεται να εμφανιστούν μέχρι και μερικούς μήνες ή χρόνια
μετά [6]. Επιπλέον, εξαιτίας γενετικών ανωμαλιών και μεταλλάξεων των χρωμοσωμάτων,
που παρουσιάζονται στα αναπαραγωγικά κύτταρα του ασθενούς μετά από χορήγηση
υψηλότερης δόσης ακτινοβολίας, είναι πιθανό να παρουσιαστούν κληρονομικές ασθένειες
στους απογόνους του ασθενούς [6].
Ενδεικτικά, παρουσιάζονται πιο κάτω οι μέσες τιμές ακτινοβολούμενης δόσης από διάφορες
πηγές ακτινοβολίας καθώς και τα συμπτώματα που δύναται να παρουσιάσει ένας άνθρωπος
που υφίσταται ακτινοβόληση μεγαλύτερης δόσης από την αναμενόμενη [6].
Πηγή
Ακτινοβολίας
Φυσική ακτινοβολία
Ακτίνες Χ (Ιατρική χρήση)
Πυρηνικοί αντιδραστήρες

Μέση κατά κεφαλήν
δόση mrem/y (mSv/y)
240 (2,4)
60 (0,6)
<1%
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Μέγιστη Δόση
<250 mSv
1-3 Sv

Σύμπτωμα
Κανένα
Ναυτία, Ανορεξία
Σε 1 μήνα ο μισός
πληθυσμός πεθαίνει
Ακαριαίος θάνατος

4-5 Sv
>50 Sv

Πέρα από τα πιο πάνω, σε περιπτώσεις όπου ένας άνθρωπος έχει δεχτεί μεγάλη ποσότητα
ακτινοβολίας σε όλο του το σώμα παρουσιάζονται κάποια σύνδρομα και συμπτώματα όπως
[6]:
•

•

•

το σύνδρομο του νευρικού συστήματος, όπου μερικά λεπτά μετά την ακτινοβόληση
(>20Gy) ο ασθενής παρουσιάζει υπνηλία, ατονία και σπασμούς. Σε περίπτωση που
μολυνθεί με μεγαλύτερο ποσό δόσης, ο ασθενής πεθαίνει είτε σε μερικές μέρες (
δόση >50Gy) είτε σε μερικά λεπτά (Δόση > 80 Gy)
το σύνδρομο αιμοποιητικού συστήματος, όπου ο μυελός των οστών επηρεάζεται και
μερικές εβδομάδες μετά ο ασθενής παρουσιάζει πονοκέφαλο, πυρετό και κόπωση,
ενώ για μεγαλύτερες δόσεις παρουσιάζεται αιμορραγία ούλων, και για δόσεις > 6Gy
ο θάνατος επέρχεται σε μερικούς μήνες.
Το γαστρεντερικό σύνδρομο, που εμφανίζεται για δόσεις > 5Gy και οδηγεί σε
απώλεια όρεξης, εμετό, διάρροια, πυρετό και, για διπλάσιες δόσεις, στο θάνατο
μέσα σε μερικές βδομάδες.
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