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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα Εργασία έγινε ο καθορισμός των Τοπικών Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς 

(ΤΔΕΑ), και η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου 

(BOCOC, Bank of Cyprus Oncology Centre) για το ακτινογραφικό μηχάνημα, στις εξετάσεις 

θώρακα, κοιλίας, ισχίου, σπονδυλικής στήλης, ώμου, γονάτου, πυέλου, για τον μαστογράφο και 

για τον αξονικό τομογράφο στις εξετάσεις μαστού, θώρακα, λαιμού, κεφαλής, γυναικολογικά και 

προστάτη.  

Οι διαγνωστικές ακτινολογικές εξετάσεις αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στον τομέα της 

διαγνωστικής ιατρικής, ωστόσο επιβαρύνουν τους ασθενείς με αρκετή δόση ακτινοβολία. Λόγω 

της ραγδαίας αύξησης που παρατηρήθηκε στον αριθμό των διαγνωστικών εξετάσεων, η Διεθνής 

Επιστημονική Κοινότητα έκρινε σημαντικό τον ορισμό των Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς 

(ΔΕΑ), λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της βελτιστοποίησης της ακτινοπροστασίας, περιορίζοντας 

τη δόση ακτινοβολίας προς τους ασθενείς όσο αυτό είναι εφικτό. Τα ΔΕΑ ορίζονται ως επίπεδα  

δόσης στις ιατρικές ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις για μία ομάδα ασθενών τυπικού μεγέθους και 

δεν πρέπει να υπερβαίνονται κατά τις τυπικές διαδικασίες αλλά να εφαρμόζεται ορθή και κανονική 

πρακτική. Τα δοσιμετρικά μεγέθη για τα οποία βέβαια ορίζονται οι τιμές των ΔΕΑ διαφέρουν 

ανάλογα με το ιατρικό μηχάνημα.  

Προκειμένου να γίνει ο καθορισμός των ΤΔΕΑ, ακολουθήθηκαν οι οδηγίες σύμφωνα με την 

International Commission on Radiological Protection 135. Χρειάστηκε η λήψη μετρήσεων ενός 

μεγάλου δείγματος ασθενών για κάθε εξέταση. Από αυτές τις τιμές, υπολογίστηκε το 75 ο 

εκατοστημόριο από την κάθε κατανομή, η οποία αντιστοιχεί στην τιμή ΤΔΕΑ, για κάθε εξέταση. 

Στη συνέχεια, έγινε η σύγκριση ανάμεσα στα τοπικά και διεθνή ΔΕΑ. Παρατηρήθηκε ότι, οι τιμές 

των ΤΔΕΑ για εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν από το ακτινογραφικό μηχάνημα ήταν κατά 

πολύ χαμηλότερες από τις διεθνείς, ενώ οι τιμές που καθορίστηκαν για τον μαστογράφο 

πλησιάζουν τις διεθνείς τιμές. Επιπρόσθετα, για τις εξετάσεις του αξονικού τομογράφου, βρέθηκε 

ότι οι εξετάσεις της κεφαλής, του λαιμού, των γυναικολογικών αλλά και του προστάτη, ξεπερνούν 

τις προτεινόμενες τιμές κατά πολύ. Επιπλέον, υπολογίστηκε η ενεργός δόση για κάθε εξέταση των 

αντίστοιχων ιατρικών μηχανημάτων. Τέλος, έγινε ο συσχετισμός μεταξύ της δόσης και του βάρους 

των εξεταζομένων και παρατηρήθηκε ότι η μόνη εξέταση που πλησίαζε στο κάτω όριο του 

συντελεστή γραμμικής συσχέτισης είναι αυτή του πυέλου όσον αφορά τις ακτινοδιαγνωστικές  

εξετάσεις, ενώ για τις εξετάσεις του μαστογράφου παρατηρήθηκε έντονα η γραμμική εξάρτηση 

ανάμεσα στο πάχος του μαστού με τη δόση. 
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Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή 
  

 

Η ιονίζουσα ακτινοβολία κατά τις ιατρικές χρήσεις είναι πλέον μια από τις καθιερωμένες 

εφαρμογές. Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, ο Ευρωπαϊκός ετήσιος αριθμός ιατρικών 

εξετάσεων όπου χρησιμοποιείται ιονίζουσα ακτινοβολία υπερβαίνει τα 270 εκατομμύρια. 

Αναμφίβολα, τα οφέλη τα οποία αποφέρει η εφαρμογή της σε ιατρικές εξετάσεις είναι πολύ 

σημαντικά για τη δημόσια υγεία. 

Η αρχή έγινε τη δεκαετία του 1950 όταν διεξήχθησαν έρευνες για τις προσφερόμενες ποσότητες 

στις διαγνωστικές εξετάσεις με ακτίνες Χ στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής. Απώτερος σκοπός των ερευνών ήταν η μελέτη όσον αφορά την προστασία των 

ανθρώπων από τις επιβλαβείς επιπτώσεις της έκθεσης σε ιονίζουσες ακτινοβολίες, για την 

ασφάλεια των πηγών ακτινοβολίας και για την προστασία του περιβάλλοντος. Λόγω της 

συνεχιζόμενης και εκτεταμένης έκθεσης του ανθρώπου στην ιονίζουσα ακτινοβολία η οποία 

αυξανόταν ραγδαία με το πέρας των χρόνων, το 1990 η ICRP (International Commission of 

Radiation Protection) περιέγραψε για πρώτη φορά τα Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς (ΔΕΑ) ως 

οι τιμές των μετρούμενων ποσοτήτων πάνω από τις οποίες πρέπει κάποια συγκεκριμένη ενέργεια 

ή απόφαση να παρθεί. Έτσι, έξι χρόνια αργότερα εισήχθησαν τα ΔΕΑ ως ο όρος για μια μορφή 

έρευνας που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό περιπτώσεων όπου μπορεί να απαιτείται 

βελτιστοποίηση της προστασίας στην ιατρική έκθεση των ασθενών (ICRP, 1996) [1].  

Επομένως, τα ΔΕΑ ορίζονται ως ‘‘επίπεδα δόσης για την ακτινοδιαγνωστική, ή επίπεδα 

ραδιενέργειας για εξετάσεις ασθενών τυπικού μεγέθους ή τυπικών ομοιωμάτων για ευρέως 

οριζόμενους τύπους εξοπλισμού. Αυτά τα επίπεδα αναμένεται να μη ξεπερνιούνται για συνήθεις 

εξετάσεις όταν οι εξετάσεις είναι σωστές όσον αφορά τη διαγνωστική και τεχνική που 

χρησιμοποιείται’’ [2]. Έχει πλέον αποδειχθεί ότι τα ΔΕΑ είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για 

τον προσδιορισμό των εξετάσεων με τη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας για την οποία ενδείκνυται 

να γίνει βελτιστοποίηση της προστασίας. Η εφαρμογή ΔΕΑ όμως δεν επαρκεί μόνο για τη 

βελτιστοποίηση της προστασίας, αλλά επίσης απαιτείται η αξιολόγηση της ποιότητας των 

αντίστοιχων εικόνων [1]. Για το λόγο αυτό, αυτά τα δύο πρέπει να αξιολογούνται και  να 

λαμβάνονται υπόψη παράλληλα [3]. 

Οι τιμές των ΔΕΑ, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως όρια δόσης. Τα όρια δόσης δεν ισχύουν 

για ιατρικές εκθέσεις των ασθενών. Τα ΔΕΑ πρέπει να εφαρμόζονται σε μια συνεχή διαδικασία 

διασφάλισης ποιότητας, με επαναλαμβανόμενες έρευνες μετά από οποιαδήποτε βελτιστοποίηση 

και, στη συνέχεια, επανάληψη του συνόλου της διαδικασίας μετά από το κατάλληλο χρονικό 

διάστημα. Σε περίπτωση όμως που η τιμή των εφαρμοζόμενων ΔΕΑ υπερβαίνεται συστηματικά, 

απαιτείται η επανεξέταση των βασικών αρχών της ακτινοπροστασίας του ασθενούς, οι οποίες 

είναι η αρχή της αιτιολόγησης και η αρχή της βελτιστοποίησης.  
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Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι ο καθορισμός των Τοπικών Διαγνωστικών 

Επιπέδων Αναφοράς (ΤΔΕΑ) για τις εξετάσεις των ασθενών στο ακτινογραφικό μηχάνημα, στο 

μαστογράφο και στον αξονικό τομογράφο του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου. Ο 

λόγος που απαιτείται η ανάγκη για καθορισμό των ΤΔΕΑ είναι οι προαναφερθέντες λόγοι. Σε αυτό 

αποσκοπεί και η οδηγία 2013/53/EURATOM [4] όπου τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να προωθούν τον καθορισμό αλλά και την χρήση των ΔΕΑ για την βελτιστοποίηση. 

Συγκεκριμένα, για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού χρειάστηκε η λήψη των δοσιμετρικών 

μεγεθών για ικανοποιητικό αριθμό μετρήσεων. Τα δοσιμετρικά μεγέθη για τα οποία ορίζονται οι 

τιμές των ΔΕΑ στο ακτινογραφικό μηχάνημα είναι το DAP (Dose Area Product) και  στο 

μαστογράφο το MGD (Mean Glandular Dose). Για τις εξετάσεις στην αξονική τομογραφία είναι 

το CTDIvol (Computed Tomography Dose Index) και DLP (Dose Length Product).  

Τα ΔΕΑ καθορίστηκαν ακολουθώντας τις οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Ακτινοπροστασίας 

(ICRP). Για να ορισθούν τα ΤΔΕΑ για όλες τις εξετάσεις στις αντίστοιχες περιοχές σώματος 

υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι των δοσιμετρικών μεγεθών, καθώς και η τυπική απόκλισή τους. 

Επιπλέον βρέθηκε ο ενδιάμεσος αριθμός (50ο εκατοστημόριο) , το 25ο εκατοστημόριο και το 75ο  

εκατοστημόριο. Παρακάτω παραθέτονται περιληπτικά τα περιεχόμενα κάθε Κεφαλαίου.   

Στο Κεφάλαιο 2 εισάγονται βασικές αρχές για τις ιονίζουσες ακτινοβολίες αλλά και της φυσικής 

που αφορούν τον τομέα αυτό και οι οποίες είναι χρήσιμες για την περεταίρω κατανόηση. Επίσης 

εξηγούνται οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ακτινοβολίας και της ύλης.  

Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται μία ιστορική περιγραφή για την ανακάλυψη των ακτίνων Χ και στη 

συνέχεια εξηγείται σε μεγάλο βαθμό ο τρόπος παραγωγής τους. Επιπρόσθετα, αναφέρονται οι 

διάφοροι παράγοντες που επιδρούν στο φάσμα ακτίνων Χ. 

Στο Κεφάλαιο 4 ορίζονται τα Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς και τονίζεται η σκοπιμότητα και η 

σημαντικότητα της καθιέρωσης και της χρήσης τους. Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε 

ακτινοπροστατευτικά στοιχεία καθώς και στις τρεις σημαντικές αρχές που  διέπουν τον κλάδο, 

δηλαδή την αρχή της βελτιστοποίησης, την αρχή της αιτιολόγησης και την αρχή ορίων δόσεων. 

Τέλος, σε αυτό το Κεφάλαιο παρατίθεται μέρος της υφιστάμενης Κυπριακής Νομοθεσίας που 

ανταποκρίνεται στις Ευρωπαϊκές οδηγίες. Επιπλέον τονίζεται η ανάγκη αλλά και η υποχρέωση 

καθορισμού ΔΕΑ. 

Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφεται και εξηγείται ξεχωριστά η αρχή λειτουργίας των τριών 

μηχανημάτων από τα οποία πάρθηκαν οι απαραίτητες μετρήσεις.  

Στο Κεφάλαιο 6 ορίζονται και εξηγούνται τα διάφορα δοσιμετρικά μεγέθη αλλά κυρίως αυτά που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη διεκπεραίωση της Εργασίας αυτής. 

Στο Κεφάλαιο 7 γίνεται εκτενής περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, ενώ στο 

Κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται σε πίνακες οι μετρήσεις που λήφθηκαν. Επιπλέον παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα των ΤΔΕΑ που βρέθηκαν αλλά και των καθορισμένων ΔΕΑ που πρόκειται να 
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συγκριθούν. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τιμές από τον υπολογισμό της ενεργού δόσης για 

κάθε εξέταση μηχανήματος ξεχωριστά. Τέλος, κατασκευάστηκαν οι γραφικές παραστάσεις που 

αποσκοπούν στη συσχέτιση του βάρους του ασθενούς/πάχος μαστού με τη δόση που 

προσλαμβάνει. 

Τέλος, στο Κεφάλαιο 9 αναγράφονται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν 

στη Διπλωματική Εργασία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Κεφάλαιο 2 : Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

 

2.1 Εισαγωγή 
Η τεχνολογία στην εποχή μας έχει αναπτυχθεί άρδην και τα διάφορα τεχνολογικά συστήματα 

έχουν τεχνικές προδιαγραφές και πεδία εφαρμογών τα οποία εφαρμόζονται ακόμη και στην 

ιατρική τόσο για διαγνωστικούς, όσο και για θεραπευτικούς σκοπούς. Για καλύτερη κατανόηση 

των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών στην ιατρική απαιτείται η στοιχειώδης γνώση για την 

ακτινοβολία καθώς και των  διεργασιών που λαμβάνουν χώρα  κατά την αλληλεπίδρασή της με 

την ύλη. Σε αυτό το Κεφάλαιο θα γίνει επεξήγηση χρήσιμων όρων και εννοιών, οι οποίοι 

αποτελούν τα θεμέλια της γνώσης στη σύγχρονη φυσική. 

 

2.2 Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
Η ακτινοβολία είναι μία μορφή ενέργειας που διαδίδεται στο χώρο και χρόνο υπό την μορφή 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ή κινούμενων υποατομικών σωματιδίων [5], και ταξιδεύει στο κενό 

με ταχύτητα ίση με εκείνη του φωτός c=3x108 m/s. Είναι γνωστό ότι η ενέργεια είναι αντιστρόφως 

ανάλογη του μήκους κύματος. Για το λόγο αυτό η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ποικίλλει, 

καλύπτοντας ένα εύρος διαφόρων μηκών κύματος, σχηματίζοντας αυτό που ονομάζουμε 

ηλεκτρομαγνητικό φάσμα.  

Ο άνθρωπος καθημερινά εκτίθεται σε τέτοιες ακτινοβολίες, οι οποίες προέρχονται είτε από 

φυσικές πηγές είτε από τεχνητές. Ωστόσο,  με τις αισθήσεις του, αντιλαμβάνεται μόνο ένα μικρό 

μέρος του φάσματος, το ορατό φως, μέσω της όρασης και την υπέρυθρη ακτινοβολία μέσω της 

θερμότητας [5]. 

Η ακτινοβολία μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε ιονίζουσα και σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία με 

βάση την ενέργεια και ικανότητά της να διεισδύσει στην ύλη και να προκαλέσει ιονισμό. 

 

2.3 Μη ιονίζουσα ακτινοβολία 
Ένας από τους δύο τύπους ακτινοβολίας είναι η μη ιονίζουσα ακτινοβολία, που χαρακτηρίζεται 

από χαμηλότερης ενέργειας ακτινοβολίες, οι οποίες αδυνατούν να προκαλέσουν ιονισμό. Πιο 

συγκεκριμένα, η προσφερόμενη ενέργεια σε ένα άτομο συνήθως δεν επαρκεί ώστε  να 

απελευθερώσει ένα ηλεκτρόνιο από την ενεργειακή του στάθμη, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει 

να ιονιστεί. Η διεργασία αυτή μπορεί να γίνει η αιτία για ηλεκτρικές, χημικές και θερμικές 

επιδράσεις στον οργανισμό [6]. Τέτοιες ακτινοβολίες είναι αυτές με χαμηλές συχνότητες, τα 
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ραδιοκύματα, τα μικροκύματα, η υπέρυθρη και ένα μέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας η οποία 

εμπίπτει στην ιονίζουσα ακτινοβολία. 

 

2.4 Ιονίζουσα ακτινοβολία 
Η ιονίζουσα ακτινοβολία, σε αντίθεση με τις μη ιονίζουσες, αποτελείται από ακτινοβολίες υψηλών 

ενεργειών, όπως για παράδειγμα οι ακτίνες X και οι ακτίνες γάμμα, βήτα, άλφα. Λόγω της μεγάλης 

ποσότητας ενέργειας που μεταφέρεται στην ύλη κατά την αλληλεπίδραση, ένα ηλεκτρόνιο μπορεί 

να μεταβεί σε πιο υψηλή ενεργειακή στάθμη ή/και να ιονιστεί. Αυτό συμβαίνει γιατί η 

προσφερόμενη ενέργεια που απαιτείται ώστε να γίνει ο ιονισμός είναι μεγαλύτερη από την 

ενέργεια δέσμευσης του ηλεκτρονίου στη στοιβάδα όπου βρίσκεται. Η διαδικασία αυτή καλείται 

ιονισμός. 

Κατά την εισχώρηση της ακτινοβολίας στην ύλη προέρχεται ο ιονισμός του ατόμου καθώς και η 

διάσπαση των χημικών δεσμών, καταλήγοντας σε βιολογικές επιδράσεις στον οργανισμό [5], 

όπως η φθορά στο DNA αλλά ακόμη και καταστροφή του κυττάρου.  

Το γεγονός αυτό αποτελεί χρήσιμη ιδιότητα σε διάφορες εφαρμογές της ιατρικής, είτε για 

θεραπευτικούς σκοπούς είτε για διαγνωστικούς σκοπούς. Η ιονίζουσα ακτινοβολία μπορεί να 

δράσει άμεσα ή έμμεσα ανάλογα με τον τρόπο που θα ιονίσει την ύλη.  

Η ιονίζουσα ακτινοβολία μπορεί να παραχθεί από: 

- τη μετάβαση κάποιου ασταθή πυρήνα (ραδιονουκλίδια) σε σταθερότερη κατάσταση  

- ραδιενεργές πηγές 

- ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα (π.χ. αξονικός τομογράφος) 

- ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα ( π.χ. γραμμικός επιταχυντής)  

 

2.4.1 Άμεσα ιονίζουσα ακτινοβολία 

Η άμεσα ιονίζουσα ακτινοβολία απαρτίζεται από γρήγορα φορτισμένα σωματίδια, όπως 

σωματίδια β (ηλεκτρόνια και ποζιτρόνια), πρωτόνια, σωματίδια άλφα (δύο πρωτόνια και δύο 

νετρόνια) ή και τα βαρύτερα σωματίδια. Χαρακτηριστικό αυτής της ακτινοβολίας είναι ότι τα 

φορτισμένα σωματίδια καταθέτουν ενέργεια στο μέσο, μέσω των αλληλεπιδράσεων Coulomb 

(ηλεκτροστατικών) μεταξύ του φορτισμένου σωματιδίου και του τροχιακού ηλεκτρονίου του 

μέσου του απορροφητή [46] . 

 

2.4.2 Έμμεσα ιονίζουσα ακτινοβολία 

Η έμμεσα ιονίζουσα ακτινοβολία αποτελείται από αφόρτιστα σωματίδια, όπως τα φωτόνια 

(ακτίνες Χ και γ) και τα νετρόνια, τα οποία εναποθέτουν την ενέργεια στον απορροφητή μέσω 

μιας διαδικασίας αποτελούμενης από δύο βήματα. Αρχικά το αφόρτιστο σωματίδιο 
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απελευθερώνει ή παράγει ένα φορτισμένο σωματίδιο (π.χ. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, φαινόμενο 

Compton) στο μέσο. Σε δεύτερο στάδιο, το φορτισμένο σωματίδιο θα εναποθέσει μέρος της 

κινητικής ενέργειας του στο μέσο μέσω αλληλεπιδράσεων Coulomb ανάμεσα στα τροχιακά 

ηλεκτρόνια του απορροφητή όπως και στην άμεσα ιονίζουσα ακτινοβολία  [46] . 

 

2.4.3 Ταξινόμηση της έμμεσα ιονίζουσας ακτινοβολίας για φωτόνια 

Η έμμεσα ιονίζουσα ακτινοβολία, όπως ορίστηκε προηγουμένως, μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε 

τρεις επιμέρους κατηγορίες. Αυτές είναι οι (i) υπεριώδεις ακτίνες, (ii) ακτίνες X και (iii) ακτίνες 

γάμμα [7]. 

Η υπεριώδης ακτινοβολία δεν χρησιμοποιείται ευρέως στην ιατρική, σε αντίθεση με τις ακτίνες X 

και τις ακτίνες γάμμα. Οι δύο τελευταίες συνίστανται από φωτόνια υψηλής ενέργειας και κατ’ 

επέκταση αξιοποιούνται στην ιατρική. Αυτό που διαχωρίζει τις δυο ακτινοβολίες είναι ο τρόπος 

με τον οποίο δημιουργούνται.  

Οι ακτίνες γάμμα είναι φωτόνια τα οποία εκπέμπονται από τον πυρήνα ή από άλλες διασπάσεις 

σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα, κατά μία πυρηνική αντίδραση ή αυθόρμητη πυρηνική διάσπαση, 

ο θυγατρικός πυρήνας θα βρεθεί σε διεγερμένη κατάσταση. Αυτό έχει ως επακόλουθο τη 

μετάβαση σε μία σταθερότερη κατάσταση εκπέμποντας ακτίνες γάμμα. Η διαδικασία αυτή 

ονομάζεται διάσπαση-γ [7]. Η ενέργεια του εκπεμπόμενου φωτονίου είναι χαρακτηριστικό της 

μετάβασης πυρηνικής ενέργειας και ισούται με τη διαφορά της ενέργειας από την αρχική στην 

τελική κατάσταση. Συνήθως η ενέργεια παίρνει τιμές μεγαλύτερες των 100 KeV.  

Αντίθετα οι ακτίνες Χ εκπέμπονται από μεταβάσεις ηλεκτρονίων αλλά και ακόμη από 

επιταχυνόμενα ηλεκτρόνια (Bremsstrahlung). Θα αναλυθεί καλύτερα στη συνέχεια. 

Η έμμεσα ιονίζουσα ακτινοβολία προέρχεται από τέσσερις τύπους ακτινοβολίας:  

- Χαρακτηριστικές ακτίνες X: προέρχονται από μεταβάσεις ηλεκτρονίων προς χαμηλότερη 

εσωτερική ενεργειακή στάθμη 

- Bremsstrahlung: προέρχεται από την επιτάχυνση/επιβράδυνση φορτισμένων σωματιδίων  

- Ακτίνες-γ: προέρχονται από πυρηνικές μεταβάσεις 

- Εξαΰλωση: π.χ. ποζιτρονίου-ηλεκτρονίου 

 

2.5 Βιολογικές επιδράσεις της ιονίζουσας ακτινοβολίας 
Οποιοσδήποτε μηχανισμός, ο όποιος μπορεί να επιφέρει κάποια βιολογική βλάβη, εκκινεί από την 

απορρόφηση ενέργειας κατά την αλληλεπίδραση της ύλης με την ιονίζουσα ακτινοβολία. Η 

απορρόφηση επιτυγχάνεται δια των διεγέρσεων και των ιονισμών ατόμων και μορίων που θα 

προκληθούν λόγω της αλληλεπίδρασης [10]. Η επίδραση της ακτινοβολίας σε βιολογικό επίπεδο 

εξαρτάται από [14]: 
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- την ποιότητα της ακτινοβολίας 

- την ποσότητα της ακτινοβολίας 

- την απορροφημένη δόση ακτινοβολίας 

- τις συνθήκες έκθεσης στην ακτινοβολία  

Η βλάβη που προκαλείται στον άνθρωπο αναμένεται να εμφανιστεί με άμεσα ή μακροπρόθεσμα 

(σε χρόνια ή μετέπειτα γενιές) αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά θα προκύψουν είτε από την 

άμεση ή την έμμεση δράση της αλληλεπίδρασης στον άνθρωπο [14]. Τα άμεσα αποτελέσματα 

ονομάζονται και μη στοχαστικά αποτελέσματα, τα οποία βασίζονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ 

των σωματιδίων της ακτινοβολίας και του σύνθετου μορίου του σώματος, επιφέροντας έτσι τη 

θανάτωση του κυττάρου [14]. Σε αντίθεση, τα έμμεσα αποτελέσματα ορίζονται και ως στοχαστικά 

αποτελέσματα, με τα κύτταρα να επιζούν μεταλλαγμένα [10]. 

 

2.5.1 Μη στοχαστικά αποτελέσματα 

Τα μη στοχαστικά αποτελέσματα εξαρτώνται από το χρόνο έκθεσης στην ακτινοβολία, τις δόσεις 

που λαμβάνει κανείς και από τον τύπο της ακτινοβολίας [14]. Καταλήγουμε δηλαδή στο ότι η 

σοβαρότητα των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν είναι ανάλογη της δόσης. Εν ολίγοις, η 

αυξημένη δόση επιβαρύνει περισσότερο τον ανθρώπινο οργανισμό, ενίοτε προκαλεί πολύ σοβαρά 

προβλήματα ή και θάνατο ή τη βαριά δυσλειτουργία μεγάλου αριθμού κυττάρων του ιστού [10]. 

Επιπλέον, υπάρχει ένα κατώφλι δόσεων στο οποίο προσδιορίζεται η έναρξη εμφάνισης των 

αποτελεσμάτων, δηλαδή πριν από το όριο κατωφλίου η πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων είναι 

μηδενική, ενώ αν η δόση υπερβεί το κατώφλι τότε η πιθανότητα βλάβης αυξάνεται ραγδαία [10]. 

Να σημειωθεί ότι για κάθε άτομο η τιμή αυτή διαφέρει [14].  Τέτοια παραδείγματα είναι οι βλάβες 

στα αιμοσφαίρια, στη γονιμοποίηση, η απώλεια μαλλιών, ο καταρράκτης, το υστερικό δερματικό 

ερύθημα κ.α. 

 

2.5.2 Στοχαστικά αποτελέσματα 

Τα στοχαστικά αποτελέσματα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι αποτελέσματα των 

κυτταρικών μεταλλάξεων που παρουσιάζονται ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα στα ίδια τα 

άτομα ή ακόμη και στους απόγονούς τους. Τα αποτελέσματα αυτά σε αντίθεση με τα μη 

στοχαστικά αποτελέσματα δεν παρουσιάζουν κάποιο κατώφλι το οποίο να ενεργοποιεί την 

πιθανότητα εμφάνισής τους. Συν τοις άλλοις, η πιθανότητα εμφάνισης είναι ανάλογη της δόσης, 

πράγμα που διαφέρει από τα μη στοχαστικά αποτελέσματα. Τα πιο γνωστά αποτελέσματα αυτής 

της κατηγορίας είναι η ανάπτυξη καρκίνου, λευχαιμίας, κληρονομικά αποτελέσματα κ.α. [10]. 
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2.6 Αλληλεπίδραση ιονίζουσας ακτινοβολίας με την ύλη 
Σε αυτή την ενότητα θα μελετηθεί η διαδικασία της αλληλεπίδρασης φωτονίων με την ύλη. Η 

εκπεμπόμενη ακτινοβολία, σύμφωνα με τις πιο κάτω διαδικασίες που θα αναλυθούν, είναι 

σημαντική για τη διαγνωστική ακτινολογία. Για το λόγο αυτό δεν θα ασχοληθούμε με τις 

αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στον πυρήνα επειδή δεν απαιτείται υψηλή ενέργεια στην 

ακτινοδιαγνωστική όπως στις πυρηνικές αλληλεπιδράσεις [7]. Οι δύο πιο σημαντικές 

αλληλεπιδράσεις που εφαρμόζονται κυρίως στην ακτινοδιαγνωστική είναι το φωτοηλεκτρικό 

φαινόμενο και η σκέδαση Compton. 

Γνωρίζουμε ότι η ενέργεια των ακτίνων X κυμαίνεται στις μερικές δεκάδες κιλοηλεκτρονιοβόλτ 

(ΚeV), και ξέροντας παράλληλα τις διαστάσεις των ατόμων, αναμένεται ότι θα επιτυγχάνεται η 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με την ύλη.  

Έτσι δύναται να λεχθεί ότι η διαδικασία κατά την αλληλεπίδραση είναι ένα στοχαστικό γεγονός, 

καθώς υπακούει στους νόμους της τυχαιότητας, και υπόκειται στην έννοια της ενεργού διατομής 

(cross section) [7].  

 

2.6.1 Ενεργός διατομή σ 

Η έννοια της ενεργού διατομής λοιπόν, για τα υποατομικά σωματίδια ή για τους πυρήνες, ορίζεται 

ως η πιθανότητα ενός δεδομένου πυρήνα κάποιου ατόμου ή κάποιου υποατομικού σωματιδίου για 

την πραγματοποίηση μιας συγκεκριμένης αντίδρασης, όπως για παράδειγμα η απορρόφηση, η 

σκέδαση, σε σχέση με το προσπίπτον σωματίδιο (σκεδαστή). Αρχικά ας θεωρήσουμε ότι ένα 

φωτόνιο θα προσπέσει σε ένα υλικό περιοχής Α με ένα στόχο περιοχής διατομής σ. Η πιθανότητα 

τότε για την αλληλεπίδραση, δηλαδή η ενεργός διατομή είναι ανάλογη του πηλίκου του σ/Α. Έστω 

τώρα όμως υπάρχουν Φ φωτόνια που θα προσπέσουν στο ίδιο υλικό περιοχής Α σε n 

διαφορετικούς στόχους το καθένα με την περιοχή σ. Καταλήγουμε στην εξής σχέση:  

                                                                   ΔΦ = Φn
𝜎

Α
                                                         (2.1) 

όπου ΔΦ είναι ο συνολικός αριθμός των αλληλεπιδράσεων που πραγματοποιούνται μεταξύ των 

φωτονίων και των στόχων. 

Στην εφαρμογή οι στόχοι είναι άτομα και η διατομή σ είναι η ατομική διατομή με μονάδα 

μέτρησης barn (ίση με 10-24 τετραγωνικά cm). Η τιμή της ενεργού διατομής καθορίζεται από την 

ενέργεια του προσπίπτοντος σωματιδίου αλλά και συνάμα από το είδος της αλληλεπίδρασης [8]. 

Να σημειωθεί ότι είναι χρήσιμο για κάθε είδος αλληλεπίδρασης να χρησιμοποιείται ένας δείκτης 

διαφοροποίησης της ενεργού διατομής. Κάποια παραδείγματα είναι το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, 

δηλαδή η αλληλεπίδραση φωτονίου με την ύλη συμβολίζεται με τ, για την coherent (Rayleigh) 

σκέδαση σcoh, για τη σκέδαση Compton σincoh και για τη δίδυμο γένεση σκ. 
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2.6.2 Γραμμικός συντελεστής εξασθένησης και Half value layer 

Ο γραμμικός συντελεστής εξασθένησης μ είναι η κυρίαρχη παράμετρος με την οποία μπορεί να 

χαρακτηριστούν οι ακτίνες X και οι ακτίνες γάμμα κατά τη διείσδυση τους μέσα στα 

απορροφητικά υλικά. Αυτός ο συντελεστής εξαρτάται από την ενέργεια που έχει το κάθε φωτόνιο 

αλλά και συνάμα από τον ατομικό αριθμό του απορροφητή. Η παράμετρος μ μπορεί ακόμη να 

εκφράζει την πιθανότητα ανά μονάδα μήκους της πραγματοποίησης της αλληλεπίδρασης με 

μονάδα μέτρησης 1/cm [7]. 

Πρέπει να τονιστεί ότι ο συντελεστής γραμμικής εξασθένησης μ στον πιο πάνω νόμο ισούται με 

το άθροισμα των επιμέρους συντελεστών απορρόφησης, όπου ο κάθε ένας αναλογεί στον 

αντίστοιχο πιθανό μηχανισμό αλληλεπίδρασης της ακτινοβολίας με την ύλη. Ο ολικός 

συντελεστής μ είναι: 

                                                                𝜇 = 𝜏 + 𝜎 + 𝜅                                                       (2.2) 

όπου τ ο γραμμικός συντελεστής εξασθένισης για το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, σ για τη σκέδαση 

Compton και κ για τη δίδυμο γένεση. 

Ο συντελεστής γραμμικής εξασθένησης μ είναι ανάλογος της πυκνότητας του υλικού, πράγμα που 

δεν το θέλουμε όταν συγκρίνουμε τη φύση των υλικών. Κατά συνέπεια, ορίζεται μία άλλη 

ποσότητα (μ/ρ), η οποία είναι ανεξάρτητη της πυκνότητας. Η ποσότητα αυτή ονομάζεται 

συντελεστής μάζας εξασθένησης και έχει μονάδες μέτρησης m2/kg [7]. 

 

Διάγραμμα 2-1: Ο μαζικός συντελεστής εξασθένησης συναρτήσει της ενέργειας στο νερό για διαφορετικές 

αλληλεπιδράσεις [7] 
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Σύμφωνα με το διάγραμμα 2-1 είναι εμφανές ότι σε χαμηλές ενέργειες η κυρίαρχη συμβολή στο 

συνολικό μ  είναι λόγω του φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Για ενέργεια περίπου ίση με 30 keV 

(για το νερό), παρατηρείται η διασταυρούμενη θέση για τις αλληλεπιδράσεις. Ενώ κατά την 

αύξηση των τιμών της ενέργειας το φαινόμενο Compton κυριαρχεί για το υπόλοιπο εύρος 

ενεργειών [7]. 

Ο συντελεστής εξασθένησης μ μπορεί να υπολογιστεί πειραματικά μέσω της πρόσπτωσης μιας 

δέσμης φωτονίων, με δεδομένη ενέργεια, σε ένα κατάλληλο ανιχνευτή, τοποθετώντας ανάμεσα 

τους ένα απορροφητικό υλικό πάχους x. Η ένταση της δέσμης που απορροφά ο ανιχνευτής αρχικά 

για x=0 είναι Ι(0), ενώ κατά την προσθήκη του απορροφητικού υλικού μειώνεται η ένταση της 

δέσμης που φτάνει στον ανιχνευτή. Ο ρυθμός μείωσης της έντασης της δέσμης Ι(x) που 

μεταφέρεται από το απορροφητικό υλικό πάχους x και είναι ανάλογος με το συντελεστή 

εξασθένησης μ και την ένταση της δέσμης Ι(x).  Ακολουθεί πιο κάτω η αντίστοιχη εξίσωση: 

                                                                   
𝑑𝐼(𝑥)

𝑑𝑥
=  −𝜇𝐼(𝑥)                                                  (2.2) 

όπου  το αρνητικό πρόσημο δεικνύει τη μείωση του σήματος με την αύξηση του πάχους x [46] . 

Λύνοντας την πιο πάνω συνήθη διαφορική εξίσωση προκύπτει η πιο κάτω εκθετική σχέση :  

                                                                 𝐼(𝑥) = 𝐼(0)𝑒−𝜇𝑥                                                  (2.3) 

όπου Ι(0) είναι η αρχική τιμή της έντασης. Ο συντελεστής μ είναι μέγεθος  ανεξάρτητο του πάχους 

x ενός ομοιόμορφου απορροφητή [7]. Η παραχθείσα εξίσωση 2.3 ορίζεται ως ο νόμος 

απορρόφησης των Lambert–Beer. Να δώσουμε έμφαση ότι το ποσό της απορροφημένης 

ακτινοβολίας εξαρτάται άμεσα από την ενέργεια του προσπίπτοντος φωτονίου, από το υλικό αλλά 

και συνάμα από το πάχος του απορροφητικού υλικού. 

Από τον νόμο των Lambert – Beer μπορεί να υπολογιστεί το HVL (Half Value Layer), το οποίο 

αντιπροσωπεύει το πάχος του απορροφητικού υλικού για τη μείωση της έντασης της δέσμης 

φωτονίων Ι(0) κατά το μισό (50%).  Η αντίστοιχη ένταση είναι  I (x =
1

2
) =

1

2
I(0) = I(0)e−μx1/2  , 

επομένως : 

                                                                    𝐻𝑉𝐿 =  
𝑙𝑛2

𝜇
                                                        (2.4) 

 

2.6.3 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο 

Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο ερμηνεύτηκε από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν ως μία κβαντική 

διεργασία, υποθέτοντας ότι η ενέργεια που μεταφέρει ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα μεταφέρεται  

σε διακριτές ποσότητες, τα λεγόμενα φωτόνια. Το φαινόμενο αυτό είναι η διεργασία κατά την 

οποία η πρόσπτωση μιας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε ένα μέταλλο προκαλεί την 

απελευθέρωση ενός ηλεκτρονίου από τη μεταλλική επιφάνεια [9]. Το εξαγόμενο ηλεκτρόνιο 
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ονομάζεται φωτοηλεκτρόνιο λόγω της διαδικασίας που το προκάλεσε αλλά δεν παύει να έχει τις 

ιδιότητες και τις συμπεριφορές των ηλεκτρονίων [9]. Τα εκπεμπόμενα φωτοηλεκτρόνια μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

 

 

 

Ας επικεντρωθούμε στη διεργασία αυτή. Έστω ένα φωτόνιο προσπίπτει πάνω σε ένα δέσμιο 

ηλεκτρόνιο του ατόμου, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση του ηλεκτρονίου αυτού. 

Αυτό συμβαίνει γιατί σε κάθε διεργασία ένα φωτόνιο εναποθέτει όλη του την ενέργεια σε ένα 

μόνο ηλεκτρόνιο. Ένα μέρος της ενέργειας του φωτονίου προσφέρεται στην αποδέσμευση του 

ηλεκτρονίου από την ατομική του θέση, ενώ ένα άλλο μέρος δίνεται στην κινητική ενέργεια του 

ηλεκτρονίου. Η ενέργεια που κατέχει το εξερχόμενο ηλεκτρόνιο υπολογίζεται από τη σχέση 

                                                                𝛦𝜅 = ℎ𝜈 − 𝛦𝑏                                                       (2.5) 

όπου  hν η ενέργεια του προσπίπτοντος φωτονίου με h τη σταθερά του Planck, ν η συχνότητα του 

και Εb η ενέργεια δέσμευσης του ηλεκτρονίου στη στοιβάδα που βρίσκεται.  

Σε επόμενο στάδιο ένα ηλεκτρόνιο από μία εξωτερική στοιβάδα καλύπτει το κενό που 

δημιούργησε το φωτοηλκετρόνιο προκειμένου το διεγερμένο άτομο να μεταβεί σε σταθερότερη 

κατάσταση. Η ενέργεια που χάνεται σε αυτή τη διεργασία, δηλαδή τη μεταφορά ενός ηλεκτρονίου 

από χαμηλή σε μία υψηλότερη ενεργειακή στοιβάδα ονομάζεται διέγερση και  προκαλεί την 

εκπομπή χαρακτηριστικών ακτίνων X ή Auger ηλεκτρόνια [9]. Η εκπομπή ηλεκτρονίων Auger 

επιτυγχάνεται σε άτομα χαμηλού ατομικού αριθμού, όπως και οι βιολογικοί ιστοί [10]. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι είναι αναγκαία προϋπόθεση η ενέργεια του φωτονίου να είναι 

μεγαλύτερη από την ενέργεια δέσμευσης του ηλεκτρονίου στην στοιβάδα που βρίσκεται.  

Στην ακτινοδιαγνωστική η ενέργεια κυμαίνεται γύρω στα 150 keV και ο συντελεστής 

εξασθένησης για κάθε άτομο δίνεται από την πιο κάτω εξάρτηση [7]: 

Διάγραμμα 2-2: Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο [46] 
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                                                                     τ ~ 
Z5

(ℎν)3
                                                           (2.6) 

ενώ ο συντελεστής εξασθένησης μάζας : 

                                                                       
τ

ρ
 ~ 

Z4

(ℎν)3
                                                           (2.7) 

 

2.6.4 Σκέδαση Compton 

Το φαινόμενο Compton περιγράφεται από την αλληλεπίδραση της ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας και ενός ελεύθερου ηλεκτρονίου. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να υπάρξει 

ελεύθερο ηλεκτρόνιο. Ωστόσο λόγω της ενέργειας του εισερχόμενου φωτονίου, που ισούται με 

hν, αυτή είναι μεγαλύτερη από την ενέργεια σύνδεσης του ηλεκτρονίου στη στοιβάδα που 

βρίσκεται, ως εκ τούτου το προσεγγίζουμε ως ελεύθερο [7]. 

Στο πιο κάτω διάγραμμα περιγράφεται η σκέδαση Compton, όπου το εισερχόμενο φωτόνιο με 

ενέργεια hν συγκρούεται με ένα φαινομενικά ακίνητο ηλεκτρόνιο, μεταφέροντας έτσι ένα ποσό 

από την ενέργεια του σε αυτό. Η αλληλεπίδραση αυτή προκαλεί το σκεδασμό του αρχικά ακίνητου 

ηλεκτρόνιου υπό γωνία φ από τη διεύθυνση του εισερχόμενου φωτονίου, ενώ του φωτονίου υπό 

μια γωνία θ με μειωμένη ενέργεια. 

 

Διάγραμμα 2-3: Σκέδαση Compton [46] 

 

Στην κρούση του φωτονίου με το ηλεκτρόνιο διατηρείται η ολική ενέργεια και η ορμή. Με βάση 

τις δύο αρχές διατήρησης προκύπτουν οι τρεις πιο κάτω σχέσεις:  

- Αρχή διατήρηση της ενέργειας: 
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hν= hν΄+Eκ                                                                                          (2.8) 

 

- Αρχή διατήρηση της ορμής στον άξονα-χ: 

 

                                                        𝑝𝜈 =
ℎν΄

c
cos𝜃 +

𝑚𝑒𝑢

√1−
𝑢2

𝑐2

𝑐𝑜𝑠𝜑                                             (2.9) 

 

- Αρχή διατήρηση της ορμής στον άξονα-ψ: 

 

                                                            0 =
−ℎν΄

c
𝑠𝑖𝑛𝜃 +

𝑚𝑒𝑢

√1−
𝑢2

𝑐2

𝑠𝑖𝑛𝜑                                         (2.10) 

 

όπου Εκ η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου, u η ταχύτητα του ηλεκτρονίου και c η ταχύτητα του 

φωτός στο κενό (3 × 108m/s). 

Λύνοντας τις τρεις εξισώσεις που προέκυψαν (2.8, 2.9, 2.10), καταλήγουμε στην εξίσωση 

Compton που είναι η εξής : 

                                                    λ΄ −  λ =  Δλ =
ℎ

𝑚𝑒c
(1 −  𝑐𝑜𝑠𝜃)                                   (2.11) 

όπου λ και λ΄ είναι τα αντίστοιχα μήκη κύματος του εισερχόμενου και του σκεδαζόμενου 

φωτονίου, ενώ Δλ είναι η διαφορά μήκους κύματος λ΄- λ και h/mec = 0.024 Å το μήκος κύματος 

Compton. 

Από την εξίσωση Compton (2.11) είναι εύκολο να αποδειχτεί ότι το σκεδαζόμενο φωτόνιο hν΄ και 

το ανακρουόμενο ηλεκτρόνιο, με κινητική ενέργεια Εκ, εξαρτώνται από την ενέργεια του 

προσπίπτοντος φωτονίου καθώς επίσης και τη γωνία σκέδασης θ [7]. Η εξάρτηση αυτή φαίνεται 

στην πιο κάτω σχέση: 

                                                               ℎ𝜈΄ = ℎ𝜈
1

1+𝜀(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)
                                              (2.12) 

και  

                                                               𝛦𝜅 = ℎ𝜈
𝜀(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)

1+𝜀(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)
                                                  (2.13) 

όπου ε=hν/(mec2). 
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Σύμφωνα με τις πιο πάνω εξισώσεις παρατηρούμε ότι όταν η γωνία σκέδασης ισούται με 0°,  η 

ενέργεια του εισερχόμενου φωτονίου δεν μεταφέρεται πουθενά. Από την άλλη, για γωνία 

σκέδασης ίση με 180° το φωτόνιο οπισθοσκεδάζεται [7].  

Είναι εύλογο ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που θα χρησιμοποιηθεί προαπαιτεί μικρό 

μήκος κύματος έτσι ώστε η ορμή του εισερχόμενου φωτονίου να είναι αρκετά μεγάλη. Η απαίτηση 

αυτή μπορεί να ικανοποιηθεί απόλυτα με τη χρήση των ακτίνων X [11].  

Για τη σκέδαση Compton, ο συντελεστής εξασθένησης εξαρτάται ανάλογα από τον ατομικό 

αριθμό Ζ και αντιστρόφως ανάλογα της ενέργειας του φωτονίου. Ο συντελεστής εξασθένησης 

μάζας είναι ανάλογος του ατομικού αριθμού Ζ [7].   

 

2.6.5 Δίδυμος γένεση 

Όταν ένα υψηλό ενεργειακά φωτόνιο πλησιάσει τον πυρήνα ενός ατόμου, τότε αυξάνεται η 

πιθανότητα να αλληλεπιδράσει με το πεδίο Coulomb που υπάρχει γύρω από τον πυρήνα. Η 

διεργασία αυτή καλείται παραγωγή ζεύγους ή δίδυμος γένεση [7].  Αποτελεί τη μετατροπή του 

τρέχοντος φωτονίου σε ένα ζεύγος ηλεκτρονίου ποζιτρονίου με το καθένα να αποκτά τη δική του 

κινητική ενέργεια. Σύμφωνα με την αρχή διατήρησης της ενέργειας προκύπτει η εξής εξίσωση: 

                                                                 hν = T+ + T- +2mec2                                                                      (2.14) 

όπου hν η ενέργεια του εισερχόμενου φωτονίου, T+ η κινητική ενέργεια του ποζιτρονίου, T- η 

κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου και 2mec2 (ισούται με 1.022 MeV) η ενέργεια ηρεμίας των δύο 

φορτισμένων σωματιδίων [7]. Στη συνέχεια αυτά τα δύο ενεργητικά ηλεκτρόνια θα προχωρήσουν 

ως άμεσα ιονίζουσα ακτινοβολία. Αυτό συμβαίνει γιατί το ποζιτρόνιο χάνει την κινητική του 

ενέργεια στο μέσο και στην πορεία εξαϋλώνεται παράγοντας δύο φωτόνια (δευτερεύοντα 

προϊόντα της αντίδρασης) [12]. 

 

 

Διάγραμμα 2-4: Παραγωγή ζεύγους σε ηλεκτρικό πεδίο Coulomb [7] 
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Είναι αξιοσημείωτο ότι κατά το φαινόμενο αυτό απαραίτητη συνθήκη είναι η διατήρηση της 

ενέργειας, της ορμής και του ηλεκτρικού φορτίου [7]. Επιπλέον να τονιστεί ότι για να είναι δυνατή 

η πραγματοποίηση της παραγωγής ζεύγους θα πρέπει η ενέργεια του φωτονίου να υπερβαίνει την 

ενέργεια κατωφλίου, η οποία είναι ίση με τη διπλάσια της ενέργειας ηρεμίας του ηλεκτρονίου, 

δηλαδή 1.022 MeV. Επομένως η πιθανότητα παραγωγής της αλληλεπίδρασης αυτής αυξάνεται 

καθώς αυξάνεται και η ενέργεια του φωτονίου. 

Στην παραγωγή ζεύγους η ενεργός διατομή για την αλληλεπίδραση αυτή είναι ανάλογος του Ζ2, 

ενώ για τον συντελεστή εξασθένησης μάζας είναι ανάλογος του Ζ, όπου Ζ είναι το πυρηνικό 

φορτίο (ατομικός αριθμός του πυρήνα) [7]. 

Με μικρότερη πιθανότητα, η διαδικασία αυτή μπορεί να λάβει χώρα και στο πεδίο ενός τροχιακού 

ηλεκτρονίου ενός ατόμου. Το γεγονός αυτό ονομάζεται τριπλή παραγωγή και η ενέργεια 

κατωφλίου σε αυτή την περίπτωση είναι ίση με την τετραπλάσια τιμή της ενέργειας ηρεμίας του 

ηλεκτρονίου, επομένως είναι ίση με 2.044 MeV. 

 

 

Διάγραμμα 2-5: Τριπλή παραγωγή ζεύγους [46] 

 

2.6.6 Σχετική υπεροχή των τριών φαινομένων 

Η αλληλεπίδραση των ακτίνων X και ακτίνων γάμμα με την ύλη καθορίζεται από τη φυσική των 

τριών φαινομένων που παρουσιάστηκαν πιο πάνω. Παρατηρούμε ότι τόσο στο φωτοηλεκτρικό 

φαινόμενο όσο και στο φαινόμενο Compton το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης είναι η κενή θέση 

στο άτομο που προήλθε από την απελευθέρωση ενός ενεργητικού ηλεκτρονίου. Εν αντιθέσει με 

την παραγωγή ζεύγους όπου προκαλείται η μετατροπή φωτονίου σε ένα ζεύγος ηλεκτρονίου-

ποζιτρονίου. 

Για το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο απαιτείται σχετικά χαμηλή ενέργεια φωτονίων, φωτόνια 

ενδιάμεσης ενέργειας αλληλεπιδρούν κυρίως μέσω του φαινομένου Compton, ενώ για την 
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επίτευξη της παραγωγής ζεύγους είναι αναγκαίο η ενέργεια να ξεπερνά τα 1.02 MeV [12]. Με 

άλλα λόγια, η ενέργεια του φωτονίου και ο ατομικός αριθμός του απορροφητή επιτελούν 

καθοριστικό ρόλο στο είδος της αλληλεπίδρασης που θα πραγματοποιηθεί.  

Στο πιο κάτω διάγραμμα παρουσιάζεται ο διαχωρισμός των τριών αυτών περιοχών ως συνάρτηση 

της ενέργειας του φωτονίου με τον ατομικό αριθμό του απορροφητή. 

 

Διάγραμμα 2-6: Σχετική σημασία των τριών αλληλεπιδράσεων των φωτονίων με την ύλη [12] 

 

Στο διάγραμμα 2-6 εικονίζονται οι περιοχές σχετικής επικράτησης των τριών φαινομένων που 

σχολιάστηκαν για διαφορετικά ενεργειακά φωτόνια (hν) και για ατομικούς αριθμούς (Z). Η 

αριστερή καμπύλη απεικονίζει τις αντίστοιχες ενέργειες όπου είναι ισοπίθανο να συμβεί το 

φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και το φαινόμενο Compton, ενώ η δεξιά καμπύλη για το φαινόμενο 

Compton με την παραγωγή ζεύγους. Με αυτό τον τρόπο διαχωρίζονται οι τρεις περιοχές. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το διάγραμμα φαίνεται η εξάρτηση από τον ατομικό αριθμό του 

ατόμου. Παραδείγματος χάρη, εάν το εισερχόμενο φωτόνιο κουβαλά ενέργεια ίση με 100 keV και 

θα αλληλεπιδράσει με μόλυβδο (Ζ=82), ο κυρίαρχος μηχανισμός θα είναι το φωτοηλεκτρικό 

φαινόμενο, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία το φωτόνιο θα αλληλεπιδράσει με τον ανθρώπινο 

ιστό (Ζ≈7.5) θα γίνει η διεργασία μέσω της σκέδασης Compton. Στην περίπτωση όπου η ενέργεια 

του φωτονίου ανέρχεται στα 10 MeV και η αλληλεπίδραση συμβαίνει μεταξύ μολύβδου και 

φωτονίου, θα γίνει κυρίως μέσω της παραγωγής ζεύγους, ενώ για τον ανθρώπινο ιστό μέσω του 

φαινομένου Compton. 
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2.7 Γραμμική μεταφορά ενέργειας (LET) 
Η ενέργεια που μεταφέρεται στο απορροφητικό μέσο οφείλεται στα δευτερογενή ηλεκτρόνια, τα 

οποία προέρχονται από τη διέλευση της αρχικής ιονίζουσας ακτινοβολίας ή σωματιδίων. Η 

γραμμική μεταφορά ενέργειας ορίζεται ως ο ρυθμός με τον οποίο απορροφάται η ακτινοβολία στο 

απορροφητικό μέσο μέσω των δευτερευόντων σωματιδίων ανά μονάδα απόστασης [7]. 

Καθορίζεται από τη Διεθνή Επιτροπή Μονάδων Ακτινοβολίας και Μετρήσεων (ICRU-

Commission on radiation units and measurements) ως το πηλίκο dE/dl , όπου dE είναι ο μέσος 

όρος της ενέργειας που μεταφέρεται στο μέσο μέσω των δευτερογενών σωματιδίων μιας 

συγκεκριμένης ενέργειας σε απόσταση dl [7]. Οι μονάδες μέτρησης είναι KeV/μm. Επιπλέον, 

εξαρτάται ανάλογα του τετραγώνου του φορτίου αλλά και αντιστρόφως ανάλογα της κινητικής 

ενέργειας του σωματιδίου [13]. 

Η γραμμική μεταφορά ενέργειας είναι βασικό εργαλείο στις βιολογικές συνέπειες της 

ακτινοβολίας καθώς και στην ακτινοπροστασία, έτσι ώστε να γίνει η περιγραφή της ποιότητας της 

ιονίζουσας ακτινοβολίας σχετικά με την πυκνότητα του ιονισμού. Η πυκνότητα του ιονισμού 

καθορίζεται τόσο από τη φύση της ακτινοβολίας όσο και από το υλικό όπου πρόκειται να 

εισχωρήσει.  

Η ιονίζουσα ακτινοβολία μπορεί να ταξινομηθεί σύμφωνα με την πυκνότητά της σε αραιά και σε 

πυκνή ακτινοβολία. Αρχικά, η πυκνή ακτινοβολία συνεπάγεται υψηλή γραμμική μεταφορά 

ενέργειας (LET 3-200 keV/μm) που προέρχεται από πρωτόνια ή νετρόνια ή και σωματίδια α. Η 

χρήση της μπορεί να προκαλέσει βιολογική βλάβη στον ανθρώπινο ιστό. Από την άλλη αραιά 

ιονίζουσα ακτινοβολία σημαίνει χαμηλό LET (0.2-3 keV/μm), δηλαδή η μεταφορά ενέργειας από 

τα σωματίδια διασχίζει μεγαλύτερη απόσταση μέσα στο απορροφητικό υλικό. Τα πιο κοινά 

σωματίδια που διαμεσολαβούν είναι τα ηλεκτρόνια, τα ποζιτρόνια και οι ακτίνες Χ και γάμμα. Σε 

αυτό το είδος ακτινοβολίας η πιθανότητα φθοράς του ανθρώπινου ιστού ελαχιστοποιείται [13].  
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Κεφάλαιο 3 : Ακτίνες Χ και η παραγωγή τους 

 

 

3.1 Εισαγωγή 
Είναι ευρέως γνωστή η εφαρμογή των ακτίνωνν Χ για ιατρικούς σκοπούς, κυρίως για την ιδιότητα 

τους να διεισδύουν στην ύλη. Για τον λόγο αυτό έγκειται η ανάγκη να γίνει σχετική αναφορά στο 

πως παράγονται οι ακτίνες Χ αλλά και συνάμα τις ιδιότητες που τις χαρακτηρίζουν. Επιπλέον, σε 

αυτό το Kεφάλαιο θα γίνει εισαγωγή στην ιστορία των ακτίνων Χ. 

 

3.2 Ιστορία των ακτίνων Χ 
Προτού γίνει η ανακάλυψη των ακτίνων Χ το 1895, οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι ήταν ένας 

απροσδιόριστος τύπος ακτινοβολίας προερχόμενος από πειραματικούς σωλήνες εκκένωσης. Ο 

Wilhelm Röntgen ήταν ο Γερμανός φυσικός που ανίχνευσε πρώτος τις ακτίνες Χ το 1895 και μέχρι 

σήμερα η εφαρμογή τους καθίσταται απαραίτητη στην ιατρική. Επηρεασμένος από τα πειράματα 

του Philipp von Lenard που στόχευαν στη μελέτη των καθοδικών ακτίνων, ο Röntgen 

χρησιμοποίησε ένα πέτασμα από λευκοχρυσοκυανιούχο βάριο BaPt(CN)4 με απώτερο στόχο την 

ανίχνευση φθορισμού που πιθανόν να επέφεραν οι καθοδικές ακτίνες.  

Εφάρμοσε υψηλή τάση σε σωλήνα χαμηλής πίεσης, ο οποίος ήταν σκεπασμένος με μαύρο 

χαρτόνι, προκειμένου να αποφευχθεί η  σύγχυση της προέλευσης του φθορισμού της ουσίας. 

Δηλαδή ανέμενε ότι ο φθορισμός προέρχεται από τη δέσμη των καθοδικών ακτίνων και όχι λόγω 

του διάχυτου φωτός. 

Από την προσπάθεια αυτή παρατήρησε ότι όταν μια φθορίζουσα ουσία βρίσκεται σε κάποια 

απόσταση από το σωλήνα αρχίζει να φθορίζει, δηλαδή να εκπέμπει φως. Αξιοσημείωτο είναι 

ακόμη ότι ο φθορισμός συνέχιζε, ακόμη και αν βρισκόταν ένα διαφανές αντικείμενο ανάμεσα της 

ουσίας και του σωλήνα, πράγμα που αποδεικνυόταν με την προσθήκη ενός φιλμ. Οι παρατηρήσεις 

του φυσικού Röntgen κατέληξαν στο συμπέρασμα μίας νέας άγνωστης ακτίνας και για το λόγο 

αυτό τις ονόμασε ακτίνες Χ. Λίγο αργότερα απεικονίστηκε η πρώτη ακτινογραφία που ήταν το 

χέρι της γυναίκας του, ενώ μετά από κάποια χρόνια βραβεύτηκε με βραβείο Νόμπελ για την 

ανακάλυψη των ακτίνων Χ. Τέλος, να σημειωθεί ότι οι ακτίνες Χ ονομάστηκαν επίσης ακτίνες 

Röntgen προς τιμή του Γερμανού φυσικού που τις ανακάλυψε. 
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3.3 Φύση των ακτίνων Χ 
Οι ακτίνες Χ αποτελούνται από αφόρτιστα σωματίδια και μπορούμε να τις κατατάξουμε ως μία 

μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Οι ακτίνες Χ, σε αντίθεση με το ορατό φως, έχουν την 

ιδιότητα να διεισδύουν στην ύλη, ακόμη και στο ανθρώπινο σώμα. Οι ακτίνες αυτές έχουν 

ενέργεια γύρω στην περιοχή των 120 eV μέχρι και KeV, ενώ η αντίστοιχη περιοχή μήκους 

κύματος ανέρχεται από 10nm στα 10pm. Σύμφωνα με την ενέργεια που διαθέτουν μπορούν να 

διαχωριστούν σε δύο επιμέρους κατηγορίες, τις μαλακές και τις σκληρές ακτίνες.  

Οι μαλακές ακτίνες Χ έχουν ενεργειακό εύρος από 120eV σε 12 KeV, ενώ οι σκληρές ακτίνες 

ανήκουν σε αυτές που η ενέργεια τους κυμαίνεται από 12 KeV σε 120 KeV. 

Η παραγωγή των ακτίνων Röntgen προέρχεται από το βομβαρδισμό των ενεργητικών 

ηλεκτρονίων σε ένα στόχο, όπου κατά τη διαδικασία αυτή τα ηλεκτρόνια υφίστανται μια 

πολύπλοκη διαδικασία κρούσεων [7]. Οι δύο μηχανισμοί που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

τέτοιων ακτίνων, είναι οι χαρακτηριστικές ακτίνες και η ακτινοβολία πέδησης (Bremsstrahlung) 

που θα αναλυθούν πιο κάτω. 

 

3.3.1 Χαρακτηριστικές ακτίνες Χ 

Έστω ένα ταχύ ηλεκτρόνιο με ενέργεια Ε0 συγκρούεται με ένα τροχιακό ηλεκτρόνιο, με 

αποτέλεσμα το άτομο να ιονιστεί [15]. Η αλληλεπίδραση αυτή επιτυγχάνεται μόνο υπό την 

προϋπόθεση ότι η ενέργεια του εισερχόμενου ηλεκτρονίου υπερβαίνει την ενέργεια δέσμευσης 

του ηλεκτρονίου στη στοιβάδα που βρίσκεται [7]. Το αποτέλεσμα της κρούσης αυτής οδηγεί το 

ηλεκτρόνιο να κινείται με ενέργεια Ε0 – ΔΕ, όπου ΔΕ είναι η ενέργεια που προσφέρεται στο 

τροχιακό ηλεκτρόνιο κατά την κρούση. Η απελευθέρωση του ηλεκτρονίου δημιουργεί μία κενή 

θέση και έτσι ένα ηλεκτρόνιο από εξωτερική τροχιά θα σπεύσει να την καλύψει. Η ενέργεια που 

απελευθερώνεται λόγω της  μετάβασης αυτής προκαλεί την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας (φωτόνιο). Η πιο πάνω διαδικασία, παρουσιάζεται στο διάγραμμα 3-1. Η 

ακτινοβολία αυτή αποκτά ενέργεια ισοδύναμη της διαφοράς της ενέργειας δέσμευσης των 

ηλεκτρονίων της αρχικής και τελικής κατάστασης για τη συγκεκριμένη μετάβαση [7]. 
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Διάγραμμα 3-1: Παραγωγή χαρακτηριστικών ακτίνων Χ [15] 

 

Έστω μια μετάβαση συμβαίνει από την L στην Κ στοιβάδα, η ενέργεια του εκπεμπόμενου 

φωτονίου θα είναι: 

ℎ𝜈 =  𝛦𝛫 − 𝛦𝐿                                                (3.1) 

όπου ΕΚ και ΕL η ενέργεια δέσμευσης του ηλεκτρονίου στην Κ και L στοιβάδα αντίστοιχα [15].  

Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι η ακτινοβολία αυτή ονομάζεται χαρακτηριστική ακτινοβολία των 

ατόμων, λόγω του ότι οι ενεργειακές στοιβάδες διαφέρουν για κάθε άτομο, αφού εξαρτώνται από 

τον ατομικό αριθμό Ζ [16], επομένως η εκπομπή ακτινοβολίας θα διαφέρει ενεργειακά. Οι 

ενέργειες των εκπεμπόμενων ακτίνων είναι διακριτές και ως εκ τούτου το αντίστοιχο φάσμα 

παίρνει διακριτές τιμές [7]. 

 Η υψηλότερη ενεργειακά στοιβάδα είναι η Κ και μειώνεται ενεργειακά μεταβαίνοντας προς 

εξωτερικές στοιβάδες (L, M, κτλ.). Να σημειωθεί ότι η μετάβαση από την L στην K στοιβάδα 

συμβολίζεται με Κα, από την Μ στην Κ με Κβ και ούτω κάθε εξής. 

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, για στόχους με υψηλό ατομικό αριθμό Ζ οι μεταβάσεις που 

συμβαίνουν σε εσωτερικά κελύφη όπως Κ και L, θα εκπέμπονται με μεγάλη ενέργεια οι 

χαρακτηριστικές ακτινοβολίες, συνεπάγοντας τη δυνατότητα να συμπεριληφθεί το τμήμα των 

ακτίνων Χ στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα [15].   

Για στόχο με υλικό από μολυβδαίνιο Μο η ενέργεια της εκπεμπόμενης χαρακτηριστικής 

ακτινοβολίας φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα: 
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Διάγραμμα 3-2: Η μετάβαση ενός ηλεκτρονίου από την Μ στην Κ στοιβάδα εκπέμποντας χαρακτηριστική ακτίνα Χ [7] 

 

3.3.2 Ακτινοβολία πέδησης –Bremsstrahlung 

Είναι γνωστό από τη θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού ότι, όταν ελαφριά φορτισμένα σωματίδια 

όπως τα ηλεκτρόνια και τα ποζιτρόνια επιβραδύνονται ή επιταχύνονται, η κινητική ενέργεια που 

χάνεται μετατρέπεται ως εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας [7]. Πιο συγκεκριμένα, ο  

πρώτος τρόπος για την πραγματοποίηση της εκπομπής ακτινοβολίας είναι όταν ένα φορτισμένο 

σωματίδιο πλησιάσει στον ατομικό πυρήνα, οπότε θα προκληθεί αλλαγή της τροχιάς του 

σωματιδίου λόγω των ελκτικών δυνάμεων Coulomb που ασκούνται, με αποτέλεσμα το φορτίο να 

επιταχύνει. Ένας δεύτερος τρόπος είναι εξαιτίας των συγκρούσεων και των αλληλεπιδράσεων που 

πραγματοποιούνται  μέσα στην ύλη τα ενεργητικά ηλεκτρόνια επιβραδύνονται. Η ακτινοβολία 

που εκπέμπεται ονομάζεται ακτινοβολία πέδησης ή αλλιώς Bremsstrahlung, με την ενέργεια του 

εκπεμπόμενου φωτονίου να αποκτάται από την αφαίρεση της κινητικής ενέργειας του 

ηλεκτρονίου. Επιπρόσθετα, η ενέργεια του φωτονίου εξαρτάται από τις ελκτικές δυνάμεις 

Coulomb, επομένως και κατ’ επέκταση της απόστασης ανάμεσα στη θέση του ηλεκτρονίου και 

του πυρήνα [7]. 

 

Διάγραμμα 3-3: Παραγωγή ακτινοβολίας Bremsstrahlung [15] 
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Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση ότι οι ενέργειες των εκπεμπόμενων ακτίνων παίρνουν μη 

διακριτές τιμές, κατέχοντας έτσι ένα συνεχές φάσμα με τιμές από το μηδέν μέχρι την ενέργεια που  

κουβαλά το αρχικό φορτισμένο σωματίδιο [7]. 

Η ακτινοβολία Bremsstrahlung αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στο σύγχρονο εξοπλισμό της 

ιατρικής για σκοπούς απεικόνισης και θεραπείας. 

 

3.4 Ιδιότητες των ακτίνων Χ 
Η χρήση των ακτίνων Χ στην Επιστήμη έγινε αναγκαία και αυτό οφείλεται στις ποικίλες ιδιότητες 

που έχουν. Αρχικά, να σημειωθεί η ιδιότητα του φθορισμού, όπου κάποιες ουσίες απορροφούν τις 

ακτίνες Χ (φωτόνια) εκπέμποντας φως. Επιπλέον, έχουν την ικανότητα να απορροφώνται από 

υλικά και ουσίες που δεν είναι διαφανή.  Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο δύο, η ακτινοβολία 

απορροφάται βαθμιαία καθώς διαπερνά την ύλη, ενώ ο βαθμός απορρόφησης είναι ανάλογος του 

ατομικού αριθμού Ζ, της ενέργειας που κουβαλά το εισερχόμενο φωτόνιο, της πυκνότητας, καθώς 

και του πάχους του υλικού.  

Επιπρόσθετα, οι ακτίνες X μπορούν να ιονίσουν τα άτομα αφαιρώντας από αυτό ένα ηλεκτρόνιο, 

αλλά συνάμα έχουν τη δυνατότητα να διεγείρουν τα άτομα ή τα μόρια με τη μετατόπιση ενός 

ηλεκτρονίου σε υψηλότερη ενεργειακή στοιβάδα. Εξίσου σημαντική ιδιότητα είναι οι βιολογικές 

επιδράσεις που μπορεί να επιφέρουν λόγω των διεγέρσεων και των ιονισμών, προκαλώντας 

μεταλλάξεις στα κύτταρα ή και ακόμη και το θάνατο τους. Δύο ακόμη ιδιότητες που κατέχουν οι 

ακτίνες Χ είναι το γεγονός ότι ταξιδεύουν σε ευθεία γραμμή και δεν αποκλίνουν κατά τη δίοδό 

τους από ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. 

 

3.5 Λυχνία ακτίνων Χ (Χ-ray tube) 
Η λυχνία ακτίνων Χ (λυχνία Coolidge) είναι μία συσκευή που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

ακτίνων Χ. Για την παραγωγή τους, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επιτυγχάνεται από την παραγωγή 

των χαρακτηριστικών ακτίνων ή την ακτινοβολία πέδησης ανάλογα με τη διαδικασία. Στο 

διάγραμμα 3-4 αναπαριστάνεται ένας συμβατικός σωλήνας ακτίνων Χ, αποτελούμενος από ένα 

γυάλινο περίβλημα για να διατηρείται κενό αέρος στο εσωτερικό [7]. Τα δύο βασικότερα στοιχεία  

που τον αποτελούν είναι η κάθοδος και η άνοδος. 

Η κάθοδος (αρνητικό ηλεκτρόδιο) συνήθως αποτελείται από βολφράμιο, από την οποία γίνεται η  

μεταφορά των ηλεκτρονίων προς την άνοδο χτυπώντας έτσι το στόχο σε μια καθορισμένη περιοχή. 

Kατά τη λειτουργία της μηχανής το νήμα βολφραμίου θερμαίνεται και προκαλεί εκπομπή 

ηλεκτρονίων στον περιβάλλοντα χώρο κατά το φαινόμενο θερμιονικής εκπομπής [15]. Η 

θερμιονική εκπομπή, με τη σειρά της, προσδιορίζει το ηλεκτρικό ρεύμα (ρεύμα ανόδου ή λυχνίας) 

που διαπερνά την κάθοδο μέχρι την άνοδο [7].   
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Από την άλλη άκρη του σωλήνα βρίσκεται η άνοδος (θετικό ηλεκτρόδιο), η οποία είναι χοντρή 

ράβδος από χαλκό όπου τοποθετείται πάνω της ένα μικρό κομμάτι στόχου. Για διαγνωστικούς 

σκοπούς, στα μηχανήματα παραγωγής ακτίνων Χ χρησιμοποιούνται περιστρεφόμενοι άνοδοι με 

σκοπό τη μείωση της θερμοκρασίας του στόχου [15]. 

 

 

Διάγραμμα 3-4: Κύρια συστατικά της λυχνίας ακτίνων Χ [7] 

 

Για την επιλογή του υλικού του στόχου σε συμβατικούς σωλήνες επιλέγονται υλικά με μεγάλο 

ατομικό αριθμό Ζ αλλά και συνάμα υψηλό σημείο τήξης έτσι ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα 

αλληλεπίδρασης και κατ’ επέκταση η εκπεμπόμενη ακτινοβολία [25]. Ο στόχος είναι 

τοποθετημένος υπό μία γωνία. Η πλευρά a που απεικονίζεται στο διάγραμμα 3-5 ισούται με Αsinθ 

που στην ουσία είναι πλευρά του πραγματικού εστιακού σημείου υπό γωνία θ. Για διαγνωστικές 

ακτινογραφίες επιλέγεται μικρή γωνία έτσι ώστε να ελαττωθεί στο επιθυμητό μήκος η πλευρά a 

[15]. 

Η περιοχή από όπου εκπέμπονται οι ακτίνες ονομάζεται εστιακό σημείο με χαρακτηριστικό το 

μικρό μέγεθος του, και απώτερο στόχο την παραγωγή ευκρινέστερων απεικονίσεων [15]. 

 

Διάγραμμα 3-5: Η αρχή της γραμμής εστίασης 
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Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η διάταξη ανάμεσα στο νήμα (filament), το κύπελλο 

εστίασης (focusing cup), την επιφάνεια της ανόδου καθώς και το σωλήνα τάσης, αποτελεί την 

αιτία της δημιουργίας ενός ηλεκτρικού πεδίου στο χώρο. Συνέπεια αυτού είναι η επιτάχυνση των 

ηλεκτρονίων προς το εστιακό σημείο (focal spot). 

Στην περίπτωση που εφαρμοστεί υψηλή τάση ανάμεσα στην κάθοδο και την άνοδο, αυτή η 

διαδικασία προκαλεί επιτάχυνση στα εκπεμπόμενα ηλεκτρόνια που οδεύουν προς την άνοδο. 

Εξαιτίας των μεγάλων ταχυτήτων που αποκτούν τα ηλεκτρόνια και της ελκτικής δύναμης που 

ασκείται από το στόχο βολφραμίου, παρατηρείται η εκπομπή των ακτίνων Χ [15]. 

Η παραγωγή των ακτίνων Χ συμβαίνει σε διαφορετικά βάθη του στόχου, και ως εκ τούτου 

υπάρχουν διάφορα ποσοστά εξασθένησης μέσα στο στόχο. Λόγω αυτού η ένταση των ακτίνων Χ 

που παράγεται δεν είναι ίση σε όλη τη χρήσιμη δέσμη. Για τη βελτιστοποίηση της ομοιόμορφης 

δέσμης λοιπόν, τοποθετείται αντισταθμιστικό φίλτρο. 

Καταληκτικά, να σημειωθεί ότι οι παραγόμενες ακτίνες Χ καθώς και η απόδοση που  έχουν, 

καθορίζονται από τη διαφορά δυναμικού που εφαρμόζεται ανάμεσα στην κάθοδο και στην άνοδο. 

Από την άλλη η ποσότητα του ηλεκτρικού ρεύματος διαφέρει ανάλογα με την εξέταση που θα 

πραγματοποιηθεί. Για διαγνωστικούς σκοπούς το εύρος των τάσεων θα ανέρχεται από 40 KeV 

έως τα 150 KeV [7]. 

 

3.6 Φάσμα των ακτίνων Χ 
Το φάσμα των ακτίνων Χ διαχωρίζεται σε τρία κομμάτια που είναι το γραμμικό φάσμα, το συνεχές 

φάσμα και το μικρότερο μήκος κύματος. Το φάσμα αποτελείται επομένως από ένα συνεχές φάσμα 

που προέρχεται από την ακτινοβολία πέδησης αλλά και συνάμα  κάποιες διακριτές τιμές λόγω των 

χαρακτηριστικών ακτίνων. 

Το γραμμικό φάσμα αποτελείται από διακριτές τιμές, πράγμα που οφείλεται στις μεταβάσεις 

ηλεκτρονίων ανάμεσα σε εξωτερικές και εσωτερικές ατομικές καταστάσεις. Λόγω του ότι η 

επιτρεπόμενη ενέργεια του κάθε ατόμου είναι χαρακτηριστική, έτσι και η ενέργεια του  

εκπεμπόμενου φωτονίου θα είναι χαρακτηριστική (ανάλυση στην ενότητα 3.3.1). 

Αντιθέτως, το συνεχές φάσμα δεν λαμβάνει διακριτές τιμές. Αυτό συμβαίνει επειδή κατά την 

κρούση ανάμεσα στο ηλεκτρόνιο και σε ένα άτομο του στόχου μπορεί να χαθεί ολόκληρη ή ένα 

ποσό από την ενέργεια του ηλεκτρονίου. Επομένως, η ενέργεια που κατέχει το εκπεμπόμενο 

φωτόνιο θα έχει οποιαδήποτε τιμή που είναι μικρότερη ή ίση με την αρχική και τελική ενέργεια 

του ηλεκτρονίου. Ισχύει η πιο κάτω σχέση: 

ℎ𝜈 =  𝐾𝑎 −  𝐾𝜏                                                      (3.2) 

όπου  Κα και Κτ είναι η αρχική και η τελική ενέργεια του ηλεκτρονίου, αντίστοιχα. 
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Το ελάχιστο μήκος κύματος λ0 αντιπροσωπεύει την περίπτωση όπου κατά την κρούση ολόκληρη 

η ενέργεια του ηλεκτρονίου μετατρέπεται σε εκπομπή φωτονίου. Αντ’ αυτού ισχύει η σχέση:  

ℎ𝜈 =  𝐾𝑎                                                           (3.3) 

όπου Κα η αρχική ενέργεια του ηλεκτρονίου, που ισούται με eV. Από αυτή την ισότητα και τη 

γνωστή σχέση v=c/ λ0  προκύπτει η εξίσωση: 

𝜆0  =  
𝑐ℎ

𝑒𝑉
                                                             (3.4) 

Από τη σχέση 3.4 παρατηρούμε ότι το ελάχιστο μήκος κύματος είναι αντιστρόφως ανάλογο της 

τάσης που εφαρμόζεται ανάμεσα στην άνοδο και την κάθοδο. 

 

Διάγραμμα 3-6: Φάσμα ακτίνων Χ 

 

3.6.1 Παράμετροι που επηρεάζουν το φάσμα των ακτίνων Χ 

Σε αυτή την ενότητα θα αναφερθούν διάφοροι παράγοντες που έχουν τη δυνατότητα να 

επιδράσουν στο φάσμα των ακτίνων Χ. Πρώτη παράμετρος είναι η τάση της λυχνίας kVp. Η kVp 

είναι η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει το δυναμικό κατά τη λειτουργία της λυχνίας ακτίνων Χ. 

Παράλληλα, η τάση που εφαρμόζεται στη λυχνία καθορίζει τόσο την ποιότητα όσο και την 

ποσότητα των παραγόμενων φωτονίων [17]. Αντ’ αυτού, κατά την αύξηση του kVp θα 

παρατηρηθεί μία μετατόπιση του συνεχούς φάσματος προς τα δεξιά, έτσι ώστε η μέγιστη ενέργεια 

να είναι υψηλότερη, όπως και η ένταση των φωτονίων. Οι χαρακτηριστικές ακτίνες δεν 

μεταβάλλουν τη θέση τους, το γραμμικό φάσμα μένει αμετάβλητο. Στο διάγραμμα 3-7 

παρουσιάζονται παράλληλα η αρχική μορφή του φάσματος (κάτω καμπύλη) αλλά και το τελικό 

φάσμα (πάνω καμπύλη) μετά την αύξηση του kVp. 
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Διάγραμμα 3-7: Φάσμα ακτίνων Χ υπό την επίδραση kVp 

 

Ακόμη ένας άλλος παράγοντας που καθορίζει την επίδραση στο φάσμα είναι η ένταση του 

ρεύματος που εφαρμόζεται μέσω ενός σωλήνα στη λυχνία ακτίνων Χ. Το mAs είναι το γινόμενο 

του ρεύματος (mA) που εφαρμόζεται στην λυχνία και του καθορισμένου χρονικού διαστήματος 

(sec), το οποίο επηρεάζει άμεσα την ακτινογραφική πυκνότητα όταν οι υπόλοιποι παράγοντες 

είναι αμετάβλητοι [18].  

Κατά την αύξηση του ρεύματος mA υπάρχει μια ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των 

παραγόμενων ηλεκτρονίων στο εσωτερικό του σωλήνα, πράγμα που συνεπάγεται την αύξηση της 

ακτινοβολούμενης ποσότητας. Κατά συνέπεια, ο ανιχνευτής θα απορροφήσει μεγαλύτερο ποσό 

φωτονίων προκαλώντας τη μείωση της φαινόμενης δομικής πυκνότητας, αλλά και παράλληλα την 

αύξηση της έντασης του σήματος.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αυξάνοντας το χρονικό διάστημα ή ακόμη και την ένταση του ρεύματος, 

αυτομάτως αυξάνεται και η ακτινοβολούμενη ποσότητα ενέργειας. 

Στο πιο κάτω διάγραμμα 3-8 παρουσιάζεται η μετατόπιση του φάσματος προς τα πάνω σύμφωνα 

με την αύξηση ενός από τους δύο παράγοντες που μόλις προαναφέρθηκαν.  
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Διάγραμμα 3-8: Φάσμα ακτίνων Χ υπό την επίδραση mA 

 

Ακόμη ένα σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη μορφή του φάσματος είναι το πάχος του 

φίλτρου που τοποθετείται ανάμεσα στο παράθυρο της λυχνίας και του ασθενούς. Σκοπός της 

προσθήκης του φίλτρου είναι η εξασθένιση των εκπεμπόμενων ακτίνων Χ με χαμηλή ενέργεια 

του φάσματος, οι οποίες δεν συμβάλλουν στην ποιότητα της εικόνας [19]. Αυτό συνεπάγεται την 

αύξηση της μέσης ενέργειας, αφού μόνο οι υψηλές ενέργειες έχουν την ικανότητα να διαπερνούν 

το φίλτρο. Επομένως, κατά την αύξηση του φίλτρου μειώνεται η ένταση της εκπεμπόμενης 

δέσμης, με αποτέλεσμα το πλάτος του φάσματος να ελαττώνεται και να μετατοπίζεται προς το 

μέσο των ενεργειών. 

Εξίσου σημαντική παράμετρος από την οποία εξαρτάται η μορφή του φάσματος, είναι το υλικό 

της ανόδου.  Άμεση εξάρτηση είναι ο ατομικός αριθμός από τον οποίο επηρεάζεται η ποσότητα 

(αριθμός φωτονίων) και η ποιότητα (ενέργεια) της ακτινοβολίας. Με την επιλογή υλικού με 

μεγάλο ατομικό αριθμό θα προκληθεί η δημιουργία ενός ισχυρότερου πεδίου Coulomb, με 

αποτέλεσμα να παράγονται ακτίνες με μεγαλύτερη ενέργεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

παραγωγή υψηλότερων ενεργειακά χαρακτηριστικών ακτινοβολιών. 
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Κεφάλαιο 4 :Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς και 

Ακτινοπροστασία 
 

 

4.1 Εισαγωγή 
Σε αυτό το Κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στη σημαντικότητα της ακτινοπροστασίας, η οποία 

καθίσταται απαραίτητη ούτως ώστε να προστατεύεται η υγεία του ανθρώπου από τις ακτινοβολίες. 

Ταυτόχρονα όμως, δεν πρέπει να παραβλέπεται η ορθολογική χρήση των ακτινοβολιών. Η 

ιονίζουσα ακτινοβολία που έχει ευεργετικές ιδιότητες χρησιμοποιείται άρδην για διαγνωστικούς 

και θεραπευτικούς σκοπούς στην ιατρική. Για το λόγο αυτό αυξάνεται η ανάγκη για την 

αποτελεσματικότερη απόδοσή της, αποφεύγοντας την αχρείαστη και μη παραγωγική ακτινοβολία 

στην οποία μπορεί να εκτεθεί κανείς. Για την επίτευξη της προστασίας των ανθρώπων από την 

ακτινοβολία απαιτείται η αιτιολόγηση των εφαρμογών της, η βελτιστοποίηση της προστασίας 

αλλά και η καθιέρωση και χρήση των ορίων των δόσεων που χρησιμοποιούνται. Σύμφωνα με την 

ICRP 135 το κύριο εργαλείο για τη διαχείριση της ακτινοβολούμενης δόσης καθορίζεται από τα 

Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς. 

 

4.2 Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς (ΔΕΑ) 
Τα Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς (Diagnostic Reference Levels-DRLs) είναι ένα εργαλείο που 

έχει ως πρωταρχικό στόχο την προώθηση της βελτιστοποίησης της εκτιθέμενης ακτινοβολίας για 

τους ασθενείς. Ιστορικά εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά με επιτυχία τη δεκαετία του 1980, ενώ 

μέχρι το 1990 εξελίχθηκαν και σε διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής [20]. 

Τα Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς αποτελούν το βασικότερο κομμάτι της ακτινοπροστασίας 

των εξεταζόμενων στην ακτινοδιαγνωστική. Είναι τα προτεινόμενα επίπεδα δόσης που 

χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθεί η ακτινοβολία που εκπέμπεται τόσο σε ιατρικές 

διαγνωστικές εξετάσεις όσο και για τα ραδιοφάρμακα μιας ομάδας ασθενών κανονικών 

διαστάσεων (μέσος ασθενής) σε ένα ευρύ φάσμα μηχανημάτων. Είναι μία μορφή επιπέδων που 

κατοχυρώνει την επίτευξη της βελτιστοποίησης της ποιότητας της εικόνας προκειμένου να 

πληρείται ο κλινικός σκοπός, αλλά και συγχρόνως τη δόση ακτινοβολίας στην οποία εκτίθεται το 

ανθρώπινο σώμα. Με λίγα λόγια, τα ΔΕΑ είναι ο κυρίαρχος παράγοντας που θα συμπεράνει εάν 

η τυπική δόση ασθενούς είναι υψηλή ή χαμηλή για μία συγκεκριμένη ιατρική απεικόνιση. Πρέπει 

να σημειωθεί ότι τα ΔΕΑ δεν καθορίζονται για ξεχωριστές εκθέσεις σε ξεχωριστούς ασθενείς, 

αλλά  για μία ομάδα κανονικού μεγέθους ατόμων [2].  

Σε περίπτωση που οι μετρούμενες δόσεις σε ένα δείγμα ασθενών κανονικού μεγέθους για μια 

τυπική διαδικασία υπερβαίνουν συνεχώς το σχετικό ΔΕΑ, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τοπική 
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αναθεώρηση των διαδικασιών και του εξοπλισμού [2]. Μια τιμή ΔΕΑ θεωρείται ότι έχει 

ξεπεραστεί όταν η τοπική μέση τιμή της κατάλληλης ποσότητας ΔΕΑ για ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγμα ασθενών εντός ενός συμφωνημένου εύρους βάρους είναι μεγαλύτερη από την τοπική, 

εθνική ή περιφερειακή τιμή ΔΕΑ [1]. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει άμεσα να γίνουν έρευνες ως 

προς τους λόγους που συνέβη αυτό και να γίνουν διορθωτικές πράξεις ούτως ώστε να μην 

συμβαίνει αυτό [2]. Τα Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς καθορίζονται σε διεθνές, εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό το κάθε ακτινολογικό τμήμα 

να ορίσει τα Τοπικά ΔΕΑ (LDRLs) σύμφωνα με τα αντίστοιχα Εθνικά (ΝDRLs) ή Ευρωπαϊκά 

(ΕDRLs) για τη σχετική περίπτωση. 

Τα Ευρωπαϊκά Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

καθίστανται ως συστάσεις που μπορούν να υιοθετηθούν από τις χώρες που δεν έχουν 

θεσμοθετήσει ΝDRLs [21]. Τα ΕDRLs βασίζονται στην ενδιάμεση τιμή (median) της κατανομής 

των NDRLs για μια καθορισμένη εργασία κλινικής απεικόνισης [21]. Η ενδιάμεση τιμή των 

NDRLs αντιπροσωπεύει τα EDRLs που προτείνονται για τη λήψη των τιμών του 75ου 

εκατοστημορίου, για το λόγο ότι τα NDRLs αντιπροσωπεύουν ήδη τιμές δόσης 75ου 

εκατοστημορίου. Οι τακτικές ενημερώσεις των EDRL παρέχουν δεδομένα για ανάλυση τάσεων 

και ανάπτυξη της βελτιστοποίησης των δόσεων παιδιατρικών ασθενειών στην Ευρώπη.  

Τα Εθνικά Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς καθορίζονται από εξουσιοδοτημένο οργανισμό, 

δηλαδή αρμόδιες εθνικές αρχές, όπως εθνικές αρχές ακτινοπροστασίας ή υγείας ή συγκεκριμένα 

ιδρύματα που έχουν συσταθεί και εγκριθεί από αρμόδιες εθνικές αρχές. Με τα ΝDRLs στοχεύουν 

στην απόκτηση ενός χρήσιμου εργαλείου για κάθε νοσοκομείο/τμήμα ακτινολογίας στη χώρα έτσι 

ώστε να ελέγχονται τα τοπικά επίπεδα της μέσης δόσης των ασθενών ή τα LDRL, έναντι των 

εθνικών επιπέδων για τυπικές ακτινολογικές εξετάσεις και να ενεργούν κατάλληλα  όταν τα ΝDRL 

ξεπερνιόνται [21]. Σε περίπτωση που ισχύει αυτό, αυξημένη προσοχή πρέπει να δοθεί στη 

βελτιστοποίηση αλλά και  στη διεξαγωγή νέων ερευνών για τη δόση του ασθενούς ούτως ώστε να 

ελεγχθεί εάν χρειάζεται κάποια ενημέρωση των ΔΕΑ. Εάν το LDRL ή κάποια ενημέρωσή του 

είναι ακόμα πιο ψηλό από το σχετικό NDRL, τότε θα πρέπει να αντικατασταθούν από το NDRL 

[21]. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εθνικά διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς ορίζονται στο 75 ο 

εκατοστημόριο (τρίτο τεταρτημόριο) των κατανομών των δόσεων των ασθενών που λαμβάνονται 

από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα τμημάτων ακτινολογίας στη χώρα, για μια καθορισμένη 

εργασία κλινικής απεικόνισης (δηλ. κοινό πρωτόκολλο βάσει ενδείξεων).  Τέλος, τα NDRLs 

πρέπει να συγκρίνονται με τα διαθέσιμα EDRLs εάν καθοριστεί ή ενημερωθεί κάποια από τις 

τιμές και άμεσα εξετάζεται η ανάγκη για περαιτέρω βελτιστοποίηση εάν τα NDRLs είναι 

υψηλότερα από τα EDRLs [21].  

Τα Τοπικά Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς (LDRL), καθορίζονται από το 75ο εκατοστημόριο  

μίας ομάδας ασθενών σε συγκεκριμένο νοσοκομείο ή ομάδα νοσοκομείων εντός μιας 

συγκεκριμένης περιοχής. Σκοπός είναι η βελτιστοποίηση των πρακτικών απεικόνισης σε όλες τις 

εξετάσεις αλλά και σε όλους τους ακτινολογικούς εξοπλισμούς στα αντίστοιχα ακτινολογικά 
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τμήματα. Επιπρόσθετα, τα LDRLs θα πρέπει να συγκρίνονται τακτικά με τα υφιστάμενα NDRLs 

ενώ η ενδιάμεση τιμή της κατανομής αυτής θα πρέπει να συγκρίνεται με τα υπόλοιπα LDRLs [21]. 

Ο βασικός σκοπός της σύγκρισης είναι να διαπιστωθεί εάν οι δόσεις των ασθενών είναι σημαντικά 

χαμηλότερες ή υψηλότερες από εκείνες που είναι γενικά εφικτές. Κατά τη σύγκριση των 

δεδομένων της τοπικής δόσης ασθενούς με τα ΔΕΑ καθίσταται σαφές ότι τόσο οι ποσότητες όσο 

και οι ομάδες ασθενών όπου χρησιμοποιούνται πρέπει να τυγχάνουν διαχείρισης όπως αυτές για 

τα ΔΕΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή δεν είναι διαθέσιμες οι ίδιες ομαδοποιήσεις 

ασθενών, μετατροπές (π.χ. από ηλικία έως βάρος) μπορούν να εφαρμοστούν, αλλά αυτό θα έχει 

ως συνέπεια μία επιπρόσθετη αβεβαιότητα στη σύγκριση.  

 

4.2.1 Ποσότητες των DRLs 

Για τον καθορισμό των ΔΕΑ πρέπει να εκτιμούνται εύκολα οι κατάλληλες ποσότητες της 

ιοντίζουσας ακτινοβολίας που εφαρμόζεται για την εκτέλεση μιας ιατρικής απεικόνισης. Οι 

ποσότητες αυτές αξιολογούν την ποσότητα της ιοντίζουσας ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται για 

σκοπούς ιατρικής απεικόνισης και όχι τη δόση που απορροφάται από τον ασθενή ή από το 

εκτιθέμενο όργανο [1]. Επομένως, για κάθε εξέταση που αποσκοπεί σε ιατρική απεικόνιση 

χρησιμοποιείται το κατάλληλο μηχάνημα, από το οποίο λαμβάνεται η αντίστοιχη ποσότητα που 

απαιτείται για τον καθορισμό των ΔΕΑ. Στον ακόλουθο πίνακα (4-1) παρουσιάζονται οι 

προτεινόμενες ποσότητες με τη μονάδα μέτρησης τους, σύμφωνα με την ICRP 135 [1].  Η 

επεξήγηση των ποσοτήτων παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 6. 

 

Type of Procedure Dose Quantity and Units 

Radiography Incident air kerma Ki(IAK) or Entrance surface 

dose Ke(ESD) in mGy and Dose area product 

(DAP) in mGy·cm2 

Mammography Entrance surface dose Ke(ESD) in mGy and 

Mean glandular dose (MGD/ DG) in mGy 

CT CT dose index (CTDIvol) in mGy and CT dose 

length product (DLP) in mGy·cm2 

Πίνακας 4-1: Ποσότητες δόσης και μονάδες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των διαγνωστικών επιπέδων 

αναφοράς 

 

4.3 Διαδικασία καθορισμού των ΔΕΑ 
Οι τιμές ΔΕΑ διαφέρουν ανάλογα με τις διαγνωστικές εξετάσεις, και κυρίως αυτές που γίνονται 

με τη χρήση του αξονικού τομογράφου, όπου η οπτικοποίηση των διαφορών στην εσωτερική δομή 

των ιστών είναι σημαντική. Είναι σημαντικό κατά τον καθορισμό των τιμών των ΔΕΑ όλα τα 
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δεδομένα που συλλέγονται να προέρχονται από παρόμοιες κλινικές εργασίες σε όλες τις 

εγκαταστάσεις που συμμετέχουν στην όλη διαδικασία. Αυτό διασφαλίζει ότι οι συγκρίσεις μεταξύ 

των εγκαταστάσεων παραμένουν έγκυρες και χρήσιμες. Επομένως, για την πραγμάτωση αυτή 

απαιτείται η λήψη μεγάλου αριθμού μετρήσεων για μία προκαθορισμένη ομάδα ατόμων. Τα 

δεδομένα που χρειάζονται σχετικά με τις ποσότητες ΔΕΑ μπορούν να συλλεχθούν 

χρησιμοποιώντας έρευνες, μητρώα ή άλλες μεθόδους αυτόματης συλλογής δεδομένων. Από τα 

δεδομένα αυτά, θα υπολογιστεί ο μέσος όρος, η ενδιάμεση τιμή (median), το 25ο και το 75ο 

εκατοστημόριο της κατανομής τα οποία είναι απαραίτητα για τον καθορισμό των ΔΕΑ σύμφωνα 

με τις οδηγίες της ICRP 135. Ακολούθως, με τις τιμές αυτές θα πρέπει να ορισθούν τα ΔΕΑ όπως 

αναφέρθηκε πιο πάνω. Να αναφερθεί επίσης ότι στην περίπτωση όπου για την ίδια διαδικασία 

χρειάζονται δύο διαφορετικές προβολές απεικόνισης είναι σκόπιμο να οριστούν διαφορετικές 

τιμές για τις δύο ξεχωριστά.  

Τα ΔΕΑ πρέπει να ενημερώνονται τακτικά. Συγκεκριμένα, τα NDRLs πρέπει να επανεξετάζονται 

και να ενημερώνονται τουλάχιστον κάθε 5 χρόνια. Τα LDRLs πρέπει να επανεξετάζονται και να 

ενημερώνονται τουλάχιστον κάθε 3 χρόνια, αλλά και όποτε υπάρχουν αλλαγές στον εξοπλισμό ή 

στις πρακτικές που χρησιμοποιούνται, που έχουν πιθανότατα επιπτώσεις στα επίπεδα δόσης του 

ασθενούς [21]. 

Είναι αναμφίβολα σημαντικός ο καθορισμός της κατάλληλης διαδικασίας εξέτασης των τιμών, 

καθώς και της λήψης των κατάλληλων μέτρων για τη διόρθωση των απομακρυσμένων τιμών από 

τις προκαθορισμένες. Εφόσον έγινε ο ορισμός των ΔΕΑ για τη δόση των ασθενών, πρέπει να 

εξετάζονται τα μηχανήματα και να γίνεται καταγραφή μίας χρονιαίας εκτίμησης.  

 

4.4 Σκοπός ακτινοπροστασίας 
Λόγω εκτεταμένης χρήσης της ιονίζουσας ακτινοβολίας η βιολογική επίδραση της ακτινοβολίας 

αυξάνεται, με αποτέλεσμα να καταδεικνύεται η ανάγκη για τη δημιουργία ενός 

ακτινοπροστατευτικού συστήματος το οποίο να επιτρέπει την ευεργετική εφαρμογή στη χρήση 

της ακτινοβολίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτροπή ή και ελαχιστοποίηση των επιζήμιων 

επιπτώσεων που μπορεί να επιφέρει. Αυτό πραγματοποιείται με δύο τρόπους, με την πρόληψη των 

ντετερμινιστικών (μη στοχαστικών) επιδράσεων αλλά και με τον περιορισμό της πιθανότητας 

στοχαστικών επιδράσεων σε σημείο που είναι αποδεκτό. Κρίσιμο είναι να ληφθούν σημαντικά 

υπόψη όλα τα άτομα τα οποία εμπλέκονται στη διεξαγωγή των ακτινολογικών εξετάσεων, όπως 

είναι ο ασθενής, το προσωπικό που συμμετέχει σε αυτή, οι φροντιστές και λοιποί εργαζόμενοι που 

τυχόν έχουν επαφή με οποιονδήποτε τρόπο στις εγκατάσταση [7]. Έτσι το ακτινοπροστατευτικό 

σύστημα διέπεται από ένα σύνολο οδηγιών και κανόνων, όπου οι αρμόδιες αρχές που τις διέπουν 

είναι:  

• Διεθνής Επιτροπή Ακτινοπροστασίας (ICRP) 

• Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακτινοπροστασίας (EURATOM ) 
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• Διεθνής Οργανισμός  Ατομικής Ενέργειας (IAEA) 

Στην Κύπρο απαιτείται σε κάθε κέντρο να ακολουθείται η υφιστάμενη Κυπριακή Νομοθεσία. 

 

4.4.1 Διεθνής Επιτροπή Ακτινολογικής Προστασίας (ICRP) 

Η Διεθνής Επιτροπή Ακτινοπροστασίας ιδρύθηκε το 1928 με κυρίαρχο στόχο την επικύρωση της 

ακτινολογικής προστασίας. Το ICRP εκδίδει οδηγίες και συστάσεις για την προστασία από τους 

πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν από την έκθεση ατόμων στην ιονίζουσα ακτινοβολία. Αυτές 

οι οδηγίες δημοσιεύονται τέσσερις φορές το χρόνο ως περιοδικό με τον τίτλο “Annals of the 

ICRP”. Αυτά τα Annals δημοσιεύονται από τη Διεθνή Επιτροπή Ακτινοπροστασίας και 

τοποθετούνται καλύπτοντας εις βάθος  συγκεκριμένα θέματα ξεχωριστά [1]. 

Προκειμένου οι οδηγίες και οι συστάσεις να καταγραφούν, η ICRP εξετάζει τις γνώσεις κατά τις 

επιστημονικές εξελίξεις, τις εξελισσόμενες κοινωνικές αξίες καθώς και την πρακτική εμπειρία. 

Όλα αυτά γίνονται για την παροχή ενός ιδανικού επιπέδου προστασίας έναντι των επιβλαβών 

αποτελεσμάτων που οφείλονται στην έκθεση στην ιονίζουσα ακτινοβολία χωρίς όμως να 

περιορίζονται αδικαιολόγητα τα οφέλη που σχετίζονται με τη χρήση της [22]. 

Η ICRP η οποία εμβαθύνει στα θέματα που αφορούν την ακτινολογική προστασία έθεσε σε τρεις 

κατηγορίες την έκθεση των ατόμων στην ακτινοβολία. Οι τρεις  αυτές κατηγορίες είναι η ιατρική 

έκθεση, η επαγγελματική έκθεση και η έκθεση στο κοινό [7]. 

- Ιατρική έκθεση: αναφέρεται σε άτομα τα οποία εκτίθενται σε ακτινοβολία για 

διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς. Επιπλέον απευθύνεται  στα άτομα που βοηθούν 

στην υποστήριξη και την τοποθέτηση των ασθενών που υποβάλλονται στην εξέταση αλλά 

και στους εθελοντές βιοϊατρικών ερευνών που εκτίθενται και αυτοί.  

- Επαγγελματική έκθεση: αναφέρεται σε όσα άτομα εργάζονται και εκτέθηκαν σε 

ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους. 

- Έκθεση του κοινού: είναι η έκθεση σε ακτινοβολία που γίνεται για τα μέλη του κοινού 

από όλες τις πιθανές καταστάσεις, αναιρώντας όποια άλλη επαγγελματική ή ιατρική 

έκθεση. 

Οι τρεις πιο πάνω κατηγορίες πρέπει να συμπεριληφθούν και στην εγκατάσταση της πυρηνικής 

ιατρικής. Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχει η πιθανότητα ένα άτομο να υπόκειται 

σε περισσότερες από μια από τις πιο πάνω κατηγορίες έκθεσης. Ως εκ τούτου, για σκοπούς 

ακτινοπροστασίας, τέτοιες εκθέσεις αντιμετωπίζονται ξεχωριστά.  

 

4.4.2 Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (EURATOM) 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας ιδρύθηκε από το 1958 ως ένας διεθνής οργανισμός 

για τη δημιουργία μίας κοινής αγοράς, η οποία θα διευρύνει την ειρηνική χρήση της ατομικής 
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ενέργειας. Καθοριστικός παράγοντας για τη δημιουργία της EURATOM ήταν η ανάπτυξη της 

παραγωγής της στα μέλη της κοινότητας, έτσι ώστε να γίνει κάλυψη των ενεργειακών τους 

αναγκών και να εξάγεται το περίσσευμα εκτός της Ένωσης, υπό κοινή εποπτεία [23]. 

Επιπρόσθετα, στόχευαν στο συντονισμό της έρευνας όσον αφορά την ατομική ενέργεια αλλά και 

την παρακίνηση της κατασκευής εγκαταστάσεων πυρηνικής ενέργειας.  

 

4.4.3 Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IEAE) 

O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δημιουργήθηκε το 1957 ως ένας αυτόνομος 

οργανισμός, με στόχο να ενθαρρύνει και να βοηθά στις έρευνες για την πρακτική εφαρμογή της 

ατομικής ενέργειας για ειρηνικές χρήσεις σε όλη την κοινότητα. Επιπρόσθετα, ο Διεθνής 

Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ευθύνεται για τη λειτουργία διασκέψεων, προγραμμάτων 

κατάρτισης, υποτροφιών και δημοσιεύσεων έτσι ώστε να προωθηθεί η ανταλλαγή τεχνικών 

πληροφοριών και δεξιοτήτων όσον αφορά την παροχή τεχνικής υποστήριξης, κυρίως στις μη 

ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και για την καθιέρωση και διαχείριση προστατευτικών ακτινοβολιών 

[24].  

 

4.5 Βασικές αρχές ακτινοπροστασίας 
Όπως έχει προαναφερθεί, η Διεθνής Επιτροπή Ακτινοπροστασίας  (ICRP) προτείνει ένα σύστημα 

ακτινολογικής προστασίας το οποίο καλύπτει όλες τις πιθανές καταστάσεις έκθεσης. Για το λόγο 

αυτό, το σύστημα ICRP όρισε τρεις βασικές αρχές, στις οποίες θα υπόκειται κάθε ιατρική έκθεση 

για τη διασφάλιση της μέγιστης προστασίας των ανθρώπων από την ακτινοβολία. Συγκεκριμένα, 

οι αρχές αυτές είναι η αρχή της αιτιολόγησης, η αρχή της βελτιστοποίησης και η αρχή των ορίων 

δόσεων.  

 

4.5.1 Αρχή αιτιολόγησης 

Η αιτιολόγηση των ιατρικών εκθέσεων είναι ευθύνη τόσο του ακτινολόγου όσο και του 

παραπέμποντος ιατρού. Παράλληλα όμως, η αιτιολόγηση των ιατρικών χρήσεων της ιονίζουσας 

ακτινοβολίας περιλαμβάνει την εξέταση των τριών κατηγοριών έκθεσης που αναφέρθηκαν στο 

4.4.1. Στις δύο από τις τρεις κατηγορίες, δηλαδή την επαγγελματική έκθεση και την έκθεση του 

κοινού, πρέπει να αιτιολογείται η κάθε πρακτική, καθορίζοντας κατά πόσο η χρήση της 

συγκεκριμένης ακτινολογικής διαδικασίας αναμένεται να αποφέρει οφέλη στα άτομα που 

υποβάλλονται σε αυτή καθώς και στην κοινωνία που αντισταθμίζει τη βλάβη που μπορεί να 

επέλθει λόγω της διαδικασίας. 

Για την τρίτη κατηγορία, η οποία είναι οι ιατρικές εκθέσεις, απαιτείται μία ειδική προσέγγιση για 

την εφαρμογή της αρχής της αιτιολόγησης, με τη χρήση τριών επιπέδων. Στο πρώτο επίπεδο 
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γίνεται μια ιατρική έκθεση στην οποία γενικά αιτιολογείται ότι η ορθή χρήση της ακτινοβολίας 

για ιατρικούς σκοπούς είναι περισσότερο επωφελής παρά επιβλαβής. Στο δεύτερο επίπεδο η 

γενική αιτιολόγηση μιας συγκεκριμένης ακτινολογικής διαδικασίας απαιτείται να 

πραγματοποιείται σύμφωνα με την υγειονομική αρχή αλλά και με τους κατάλληλους 

επαγγελματικούς φορείς. Να τονιστεί επίσης ότι σε αυτό το επίπεδο πρέπει να εξετάζεται η 

πιθανότητα ακούσιας ή και τυχαίας έκθεσης. Για το τρίτο στάδιο αιτιολόγησης, θα πρέπει να 

εξεταστεί η εφαρμογή της ακτινολογικής διαδικασίας για ένα συγκεκριμένο άτομο. Αυτά που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι συγκεκριμένοι στόχοι της έκθεσης, οι κλινικές περιστάσεις και 

τα χαρακτηριστικά του ατόμου που εμπλέκεται. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται εθνικές ή 

διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές παραπομπής, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από επαγγελματικούς 

φορείς μαζί με τις υγειονομικές αρχές. Σημειώνεται επίσης ότι, για το επίπεδο τρία, η αιτιολόγηση 

της ιατρικής έκθεσης για ένα μεμονωμένο ασθενή εξαρτάται από το αν είναι μια διαγνωστική 

διαδικασία, μια παρέμβαση καθοδηγούμενη από την εικόνα ή μια θεραπεία. [26]. 

 

4.5.2 Αρχή της βελτιστοποίησης 

Η βελτιστοποίηση της προστασίας και της ασφάλειας, όταν εφαρμόζεται στην έκθεση των 

εργαζομένων και των μελών του κοινού καθώς και των «φροντιστών και παρηγορητών» των 

ασθενών οι οποίοι υποβάλλονται σε ακτινολογικές διαδικασίες, αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει 

ότι το μέγεθος καθώς και η πιθανότητα έκθεσης αλλά και ο αριθμός των ατόμων που εκτίθενται 

σε αυτή είναι τόσο χαμηλή αλλά και λογικά εφικτή σύμφωνα με την αρχή ALARA (ALARA–As 

Low As Reasonably Achievable). Ταυτοχρόνως όμως λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικοί, 

κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Επομένως, και δίνοντας έμφαση στις επικρατούσες 

συνθήκες, στόχος είναι το επίπεδο προστασίας και ασφάλειας  να είναι το καλύτερο δυνατό.  

Αντίστοιχα, όπως και στην αρχή της αιτιολόγησης, η εφαρμογή των απαιτήσεων βελτιστοποίησης 

στην ιατρική έκθεση των ασθενών αλλά και σε αυτή των εθελοντών στο πλαίσιο ενός 

προγράμματος βιοϊατρικής έρευνας χρειάζεται ειδική προσέγγιση. Σε αυτή την περίπτωση, πολύ 

χαμηλή δόση ακτινοβολίας θα μπορούσε να είναι τόσο κακή όσο η πολύ υψηλή δόση 

ακτινοβολίας. Αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τη μη θεραπεία του καρκίνου ή ακόμη 

και τη μη επαρκή διαγνωστική ποιότητα κατά τη λήψη των εικόνων και έτσι δεν θα έχουμε το 

απαιτούμενο κλινικό αποτέλεσμα. Η βελτιστοποίηση λοιπόν, είναι μια προοπτική και 

επαναληπτική διαδικασία όπου χρειάζεται η λήψη αποφάσεων,  χρησιμοποιώντας τόσο ποιοτικές 

όσο και ποσοτικές πληροφορίες. Τέλος να αναφερθεί ότι τα διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς 

αποτελούν ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση της προστασίας και της 

ασφάλειας [26]. 
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4.5.3 Αρχή των ορίων δόσεων 

Τα όρια δόσης ισχύουν για επαγγελματική έκθεση αλλά και για έκθεση του κοινού που προκύπτει 

από οποιαδήποτε χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών εφαρμογών. 

Επομένως, αυτές οι ατομικές εκθέσεις στην ακτινοβολία πρέπει να υπόκεινται στα όρια δόσης ή 

στα όρια κινδύνων όπου η υπέρβαση τους θεωρείται μη αποδεκτή. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα 

όρια δόσεων για τους επαγγελματικά εκτιθέμενους και για μεμονωμένα άτομα του κοινού 

διαφέρουν μεταξύ τους [10].  

 

4.6 Τρόποι περιορισμού ακτινοβολίας 
Για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης του ατόμου στην ακτινοβολία, οι τρεις βασικοί κανόνες που 

τη διέπουν είναι ο χρόνος, η απόσταση και η θωράκιση.  

• Χρόνος: για τα άτομα τα οποία εκτίθενται στην ακτινοβολία, εκτός από την ακτινοβολία 

του φυσικού περιβάλλοντος κρίνεται αναγκαία η μείωση ή η ελαχιστοποίηση του χρόνου 

έκθεσης, καθώς η προσλαμβανόμενη δόση ακτινοβολίας είναι ευθέως ανάλογη του 

χρόνου έκθεσης του ατόμου. 

 

• Απόσταση: η αύξηση της απόστασης μεταξύ του ατόμου και της λυχνίας ακτίνων Χ είναι 

ο απλούστερος τρόπος για την ελάττωση της τελικής δέσμης που θα φτάσει στο 

εκτεθειμένο άτομο. Η πράξη αυτή καθίσταται αποτελεσματική διότι η ένταση της ακτίνας 

Χ είναι αντιστρόφως ανάλογη με το τετράγωνο της απόστασης. Ο αντίστοιχος νόμος είναι 

ο νόμος του αντιστρόφου τετραγώνου όπου η εξίσωση που τον αποτελεί δίδεται από την 

ακόλουθη σχέση: 

𝛪1

𝛪2
= (

𝑑2

𝑑1
)

2
                                                         (4.1) 

όπου Ι1 η αρχική ένταση της δέσμης της ακτινοβολίας σε απόσταση d1 από την πηγή ενώ 

Ι2 η τελική ένταση της δέσμης σε τελική απόσταση d2.  

 

Στο πιο κάτω διάγραμμα παρουσιάζεται ο νόμος του αντιστρόφου τετραγώνου, από τον 

οποίο μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι με το διπλασιασμό της απόστασης μεταξύ του 

ατόμου και της πηγής υποδιπλασιάζεται η ολική προσλαμβανόμενη δόση.  
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Διάγραμμα 4-1: Νόμος του αντιστρόφου τετραγώνου [27] 

 

• Θωράκιση: ο τρίτος κανόνας για τη μείωση του ρυθμού της δόσης είναι η χρήση της 

θωράκισης. Η αποτελεσματική θωράκιση βασίζεται  στο είδος, το πάχος αλλά και την 

πυκνότητα του υλικού που χρησιμοποιείται. Το υλικό που χρησιμοποιείται έχει μεγάλο 

ατομικό αριθμό Ζ, και ως εκ τούτου μεγαλύτερο συντελεστή απορρόφησης. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την ελάττωση της έντασης της δέσμης στα επιθυμητά όρια και όχι το 

μηδενισμό της.   

 

4.7 Ιατρικές εκθέσεις 
Σε αυτή την ενότητα γίνεται αναφορά στα άτομα που έρχονται σε επαφή με την ακτινοβολία για 

ιατρικούς σκοπούς καθώς και για τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για την ασφαλέστερη 

πραγματοποίηση των εξετάσεων. Μια αρκετά σημαντική εξέταση όπου θα πρέπει να δίνεται 

αρκετή έμφαση στη δοσολογία της ακτινοβολίας είναι η εγκυμονούσα γυναίκα. Η ακτινοβόληση 

του αγέννητου παιδιού (εμβρύου) προκαλεί διαφορετικές βιολογικές επιπτώσεις από ένα μέσο 

άνθρωπο και ως εκ τούτου καθίσταται απαραίτητη η προσοχή στη χορήγηση ακτινοβολίας στις 

εγκυμονούσες γυναίκες. Θεμέλιος κανόνας είναι η αποφυγή ακτινολογικών εξετάσεων σε πιθανόν 

εγκυμονούσες γυναίκες, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ισχυροί κλινικοί λόγοι. Αυτό 

γιατί προκαλείται ανησυχία για τυχόν επιδράσεις που μπορεί να προκληθούν στο έμβρυο. Ακόμη, 

οι γυναίκες υποχρεούνται να ενημερώνουν το προσωπικό εάν εγκυμονούν, αλλά ακόμα και όταν 

πιστεύουν ότι πιθανόν να εγκυμονούν. Η αιτιολόγηση της ακτινολογικής διαδικασίας είναι 

εξαιρετικά σημαντική και σε περίπτωση που δεν δύναται να αντικατασταθεί η εξέταση με κάποια 

άλλη χαμηλότερης δόσης ή με εξετάσεις χωρίς ακτινοβολία, αλλά ούτε επιτραπεί η αναβολή της 

κάτω από διαβούλευση του ιατρού και του ακτινολόγου, τότε η εξέταση θα πραγματοποιηθεί. Η 

εμβρυική δόση που δίδεται σε ακτινολογικές διαδικασίες διαφέρει πολύ, αλλά είναι γνωστό ότι 

στην πυελική περιοχή η δόση είναι σαφώς υψηλότερη. Ωστόσο, γενικά θεωρείται ότι, όταν η 



49 
 

εμβρυική δόση είναι μικρότερη από 100 mGy, όπως και στις περισσότερες διαγνωστικές 

εξετάσεις, δεν είναι δικαιολογημένος ο τερματισμός της εγκυμοσύνης εξαιτίας του κινδύνου της 

ακτινοβολίας [7]. 

Σε περίπτωση ακούσιας  ιατρικής έκθεσης ή ατυχήματος, απαιτείται ο προσδιορισμός των 

σχετικών δόσεων του ασθενούς και ο προσδιορισμός τυχόν διορθωτικών ενεργειών για να 

αποφευχθεί η επανάληψη και να επιτευχθεί η εφαρμογή διορθωτικών μέτρων. Υπάρχει 

πιθανότητα επίσης σε τέτοιες περιπτώσεις να απαιτηθεί και η αναφορά του συμβάντος στο 

ρυθμιστικό φορέα [7]. 

 

4.8 Υφιστάμενη Κυπριακή Νομοθεσία 
Η υφιστάμενη Κυπριακή Νομοθεσία έχει ως στόχο την προστασία των ασθενών, των 

εργαζομένων αλλά και άλλων ατόμων από την έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία με τον Περί 

Προστασίας από Ιονίζουσες ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και 

Προστασίας Νόμο του 2018 και με τη σχετική σειρά Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει του 

νόμου αυτού [28]. 

Πρωταρχικός σκοπός της Υπηρεσίας Ελέγχου είναι η προστασία του πληθυσμού καθώς και των 

εργαζόμενων από πιθανούς κινδύνους που μπορούν να προκύψουν λόγω της χρήσης ιονίζουσων 

ακτινοβολιών αλλά και ακόμη από την έκθεσή τους σε αυτές.  Επιπρόσθετα, έχει ως σκοπό την 

προστασία του πληθυσμού από κινδύνους απελευθέρωσης ή διασποράς ραδιενεργών ουσιών ή 

ραδιενεργού μιάνσεως, περιλαμβανόμενης της προστασίας από κινδύνους που οφείλονται σε 

ιονίζουσες ακτινοβολίες.  

Τα Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς για ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις καθορίζονται από την 

Υπηρεσία Ελέγχου, εφαρμόζοντας τις αρμοδιότητες που της παρέχονται από τον Κανονισμό 

46(2). Η Υπηρεσία Ελέγχου καθορίζει ως διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς για ακτινοδιαγνωστικές 

εξετάσεις τα συνιστώμενα Ευρωπαϊκά διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς, ως εξής:  

 

(α) Τις τιμές που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα ως διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς για 

ακτινολογικές και ακτινοσκοπικές εξετάσεις, 
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Πίνακας 4-2: Διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς για ακτινολογικές και ακτινοσκοπικές εξετάσεις [29]  
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(β) τις τιμές που παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα ως διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς για 

εξετάσεις υπολογιστικής τομογραφίας, 

 

 

Πίνακας 4-3:Διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς για εξετάσεις υπολογιστικής τομοραφίας [29] 

 

Τα διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς συμβάλλουν στο να διασφαλιστεί ότι οι δόσεις που λαμβάνουν 

οι ασθενείς κατά τις ιατρικές εκθέσεις είναι σύμφωνες με την αρχή της βελτιστοποίησης, όπως 

περιγράφεται στο άρθρο 10(β) του Νόμου. Δηλαδή, αυτό που διασφαλίζουν είναι ότι θα 

χρησιμοποιείται όσο το δυνατό χαμηλότερη δόση, η οποία είναι συνεπής με την απαιτούμενη 

ποιότητα της λαμβανόμενης εικόνας και την απόκτηση των επιθυμητών διαγνωστικών 

αποτελεσμάτων. Επίσης, τα διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 

ατομικές εκθέσεις ασθενών αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά ως προς την 

επαγγελματική και επιστημονική κρίση του ιατρού. 
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Η επιχείρηση ή ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζουν ότι:  

(i) Δεν γίνεται συστηματική υπέρβαση των διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς κατά τις 

τυποποιημένες διαδικασίες, εφόσον εφαρμόζεται ορθή πρακτική όσον αφορά τη διάγνωση και τις 

τεχνικές επιδόσεις του εξοπλισμού 

(ii) Σε περίπτωση συστηματικής υπέρβασης των διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς διεξάγονται 

κατάλληλοι τοπικοί έλεγχοι και λαμβάνονται άμεσα και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση 

διορθωτικά μέτρα 

(iii) Κατάλληλος εμπειρογνώμονας ιατρικής φυσικής, ο οποίος νομιμοποιείται να εκτελεί 

πρακτικές πτυχές κατά τις διαδικασίες ιατρικής έκθεσης, συμμετέχει στη διαδικασία της 

βελτιστοποίησης και ανάλογα με την ιατρική ακτινολογική πρακτική συμβάλλει, μεταξύ άλλων, 

στη βελτιστοποίηση της προστασίας των ασθενών και άλλων ατόμων που υποβάλλονται σε 

ιατρική έκθεση, περιλαμβανομένης της εφαρμογής και χρήσης διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς.  

Οι εκθέσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς εξακολουθούν να 

υπόκεινται στις απαιτήσεις βελτιστοποίησης, λαμβάνοντας όταν χρειάζεται υπόψη την έκθεση που 

χρησιμοποιείται για παρόμοιες διαδικασίες. 
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Κεφάλαιο 5 : Αρχή Λειτουργίας των Μηχανημάτων 

 

 

5.1 Εισαγωγή 
Σε αυτό το Κεφάλαιο θα γίνει αναφορά  στις αρχές λειτουργιών των μηχανημάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς επιτέλεσης αυτής της Διπλωματικής Εργασίας. Αναφορά θα γίνει 

επίσης για το ακτινογραφικό μηχάνημα (Radiography), το μαστογράφο (Mammography) αλλά και 

την υπολογιστική/αξονική τομογραφία (Computed Tomography).  

 

5.2 Ακτινογραφικό μηχάνημα 
Ακτινογραφία ορίζεται ως η απεικόνιση των δομών του σώματος ή των μερών του σώματος, 

χρησιμοποιώντας ακτίνες Χ. Οι ακτίνες Χ, όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενο Κεφάλαιο, είναι 

μια μορφή ακτινοβολίας η οποία χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό επίπεδο ενέργειας, 

επιτρέποντας έτσι τη δέσμη ακτίνων Χ να διεισδύσει στο σώμα και να δημιουργήσει μια εικόνα.  

Το ακτινογραφικό μηχάνημα είναι ο απλούστερος τρόπος για ιατρικές απεικονίσεις 

χρησιμοποιώντας ακτίνες Χ, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα απεικόνισης 3D αντικειμένων σε 2D. 

Η απεικόνιση των ακτίνων Χ είναι η συλλογή σκιών εξασθένησης που προβάλλονται από μια 

ιδανική πηγή ακτίνων Χ σε ένα δέκτη εικόνας. Ακριβέστερα, αυτό σημαίνει ότι μία απεικόνιση 

οφείλεται σε διαφορετικές απορροφήσεις ακτίνων Χ, από διαφορετικές δομές ή μέρη του 

σώματος. Μια πυκνή δομή, όπως το οστό, απορροφά ένα υψηλό ποσοστό ακτινοβολίας (που 

εμφανίζεται με ανοιχτό γκρι/λευκό χρώμα στην εικόνα), ενώ οι δομές χαμηλής πυκνότητας, όπως 

οι μαλακοί ιστοί και ο αέρας απορροφούν ένα μικρό ποσοστό (το οποίο αποτυπώνεται με σκούρο 

χρώμα/μαύρο στην εικόνα), ενώ οι υπόλοιπες περιοχές παρουσιάζονται με γκρι αποχρώσεις. Το 

σώμα έχει πολλές διαφορετικές δομές με διαφορετική πυκνότητα και αυτή η διαφορά δημιουργεί 

μια εικόνα (Διάγραμμα 5-1). Οι πέντε ακτινολογικές πυκνότητες είναι ο αέρας, τα μαλακά μόρια, 

το λίπος, τα οστά και το μέταλλο [7]. 
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Διάγραμμα 5-1: Ακτινογραφία Θώρακος 

 

 Στην ακόλουθη διάταξη παρουσιάζεται ένα σύστημα ακτινογραφίας προβολής ακτίνων Χ. 

  

 

Διάγραμμα 5-2: Συστατικά ενός συστήματος προβολής ακτινογραφίας [7] 
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Τα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν το πιο πάνω σύστημα είναι η λυχνία ακτίνων Χ, η οποία 

εκπέμπει ακτίνες Χ (X ray tube)  (έχει εξηγηθεί στο Κεφάλαιο 3), η ακτινολογική τράπεζα και ο 

ορθοστάτης (για εξετάσεις σε όρθια στάση). Επιπλέον, η κονσόλα χειρισμού από την οποία ο 

χειριστής καθορίζει την ποιότητα και την ποσότητα της δέσμης. Αντιθέτως, τα στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται προαιρετικά, ανάλογα με την εργασία απεικόνισης, είναι το πλέγμα-

αντιδιαχυτικό διάφραγμα (grid) και η αυτόματη ελεγχόμενη έκθεση (automatic exposure control 

- AEC). Σε ειδικές περιπτώσεις προστίθενται φίλτρο διαχωρισμού (shaped filtration) και συσκευές 

συμπίεσης ή συγκράτησης (shaped filtration, compression). Το ιδανικό φάσμα ακτίνων Χ που 

χρειάζεται κατά την εξέταση μίας διαγνωστικής απεικόνισης είναι μονοχρωματικό. Εφαρμόζεται 

όταν ληφθούν υπόψη  η δόση του εξεταζόμενου, η ποιότητα της εικόνας αλλά και η λειτουργία 

της λυχνίας ακτίνων Χ [7].  

Στην ψηφιακή ακτινογραφία που χρησιμοποιείται ευρέως στις μέρες μας εφαρμόζεται ένα 

σύστημα ανιχνευτή έτσι ώστε να εκτιμάται η απόδοση του συστήματος. Κατά κύριο λόγο η 

ποιότητα της εικόνας που προέρχεται από την απεικόνιση των ακτίνων Χ καθορίζεται από τον 

αριθμό των φωτονίων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μιας εικόνας [7]. Το μεγαλύτερο 

πλεονέκτημα της ψηφιακής ακτινογραφίας είναι η αμεσότητα της απεικόνισης στον υπολογιστή.  

Ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την ποιότητα της εικόνας είναι η αντίθεση (contrast). 

Η αντίθεση είναι ανάλογη της διαφοράς στη φωτεινότητα για μια μικρή λεπτομέρεια (ΔΒ) και 

αντιστρόφως ανάλογη  με τη φωτεινότητα της εικόνας (ή η απόχρωση του γκρι) σε μια περιοχή 

φόντου (Β). Επομένως, η αντίθεση μπορεί να οριστεί ως C=ΔB/B [7]. Στην περίπτωση όπου το 

ΔB παίρνει μικρές τιμές, υποθέτουμε τη γραμμικότητα της φωτεινότητας με την ένταση ακτίνων 

Χ (I), και επομένως μπορεί να οριστεί ξανά η αντίθεση με ΔI/I, όπου ΔΙ η διαφορά της αρχικής 

με την τελική ένταση και Ι η αρχική ένταση. Σύμφωνα με το νόμο της εξασθένησης γνωρίζουμε 

ότι η ένταση των ακτίνων Χ σχετίζεται με το πάχος, επομένως συμπεραίνουμε ότι η αντίθεση 

εξαρτάται από το πάχος του στόχου και όχι από το πάχος του περιβάλλοντος ιστού [7]. Επιπλέον, 

ένας άλλος παράγοντας ο οποίος επηρεάζει την αντίθεση είναι το kV. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε 

από το γεγονός ότι οι τιμές μ (γραμμικός συντελεστής εξασθένησης) μειώνονται καθώς αυξάνεται 

η ενέργεια των φωτονίων, και κατ’ επέκταση αυτού φαίνεται ότι η αντίθεση είναι αντιστρόφως 

ανάλογη με τη ρύθμιση kV. Επιπρόσθετα, η αναλογία σκέδασης (ο λόγος της ενέργειας 

δευτερογενών ακτίνων Es ως προς αυτή των πρωτογενών ακτίνων Ep) επηρεάζει την αντίθεση [7]. 

Η κατάλληλη αντίθεση για κάθε προβολή επιλέγεται με τη ρύθμιση κατάλληλου kV ούτως ώστε 

να καθορίζεται ο βαθμός σκέδασης ή απορρόφησης, ο οποίος εξαρτάται κυρίως από την ενέργεια 

της δέσμης των ακτίνων Χ, τον ατομικό αριθμό Ζ και την πυκνότητα των βιολογικών ιστών [30].  

Σύμφωνα με τις ενέργειες που χρησιμοποιούνται για τη διαγνωστική ακτινολογία, η 

απορροφούμενη ακτινοβολία οφείλεται κατά κύριο λόγο στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο ενώ η 

σκέδαση τους προέρχεται κυρίως από το φαινόμενο Compton. Για χαμηλές τιμές του kV 

παρατηρείται η αντίθεση να είναι υψηλή, εξαιτίας της επικράτησης του φωτοηλεκτρικού 

φαινομένου. Από την άλλη, για υψηλό kV επικρατεί το φαινόμενο Compton (βλ. Κεφάλαιο 2), 
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δίνοντας χαμηλή αντίθεση. Επομένως, αυτές οι αλληλεπιδράσεις διαφέρουν μεταξύ τους από τον 

τρόπο που επιδρούν στην ποιότητα της εικόνας. Πιο συγκεκριμένα, εξαιτίας του φωτοηλεκτρικού 

φαινομένου επιτυγχάνεται ικανοποιητική αντίθεση στην εικόνα, αλλά η προσφερόμενη ενέργεια 

των φωτονίων απορροφάται ολοκληρωτικά από τον ασθενή. Αντιθέτως, κατά την αλληλεπίδραση 

Compton προστίθεται ο λεγόμενος θόρυβος στην εικόνα, πράγμα που είναι ανεπιθύμητο, διότι 

προστίθεται επιπλέον αχρείαστη οπτική πυκνότητα στην εικόνα [7].  

Καταλήγουμε λοιπόν στο ότι η ακτινοβολία σκέδασης περιέχει την πλειονότητα της ακτινοβολίας 

που ανιχνεύεται από το σύστημα του υποδοχέα εικόνας για εξετάσεις με μεγάλες περιοχές 

σώματος. Ωστόσο, απαραίτητη είναι η χρήση ενός πλέγματος κατά της σκέδασης (anti-scatter 

grid) για να αποφευχθεί μία θολή εικόνα, το οποίο πρέπει να τοποθετείται ανάμεσα στον 

εξεταζόμενο και τον ανιχνευτή. Αυτά τα πλέγματα είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο  ώστε να 

επιτρέπουν σε ένα μεγάλο ποσοστό των πρωταρχικών φωτονίων τα οποία παρέχουν ανατομικές 

πληροφορίες της απεικονιζόμενης περιοχής να φτάνουν στον υποδοχέα εικόνας, ενώ συγχρόνως 

αφαιρείται μια καλή αναλογία των σκεδαζόμενων φωτονίων που καθίσταται ανεπιθύμητη λόγω 

υποβάθμισης της αντίθεσης από το πεδίο ακτινοβολίας [30]. Επιπλέον, μία αρκετά χρήσιμη 

τεχνική για τη μείωση της σκέδασης, και κατ΄ επέκταση της αναλογίας της πρωτογενούς 

σκέδασης, είναι η τεχνική κενού (air gap). Τοποθετώντας κενό ανάμεσα στον ασθενή και τον 

υποδοχέα δεν σημαίνει αύξηση της δόσης του ασθενούς, αλλά καθώς η πηγή των σκεδαζόμενων 

φωτονίων είναι πιο κοντά στον υποδοχέα από ότι τα πρωτεύοντα φωτόνια, τότε λιγότερα 

σκεδαζόμενα φωτόνια θα φτάσουν στον υποδοχέα. Επομένως, η δημιουργία μιας ιατρικής 

απεικόνισης οφείλεται στην δέσμη ακτίνων Χ, η οποία αλληλεπιδρά με την ανατομική περιοχή 

και ανάλογα με την αντίστοιχη σύσταση η ακτινοβολία απορροφάται ή σκεδάζεται. Αυτή η 

τροποποιημένη δέσμη που εξέρχεται από τον ασθενή προσπίπτει στο μέσο καταγραφής από το 

οποίο αποτυπώνεται στην εικόνα [7]. 

Όπως έχει προαναφερθεί, οι ακτινογραφίες είναι μια 2D αναπαράσταση ενός 3D αντικείμενου. Σε 

μία 2D απεικόνιση γίνεται υπέρθεση των δομών, οδηγώντας σε σημαντική απώλεια της αντίθεσης 

της εικόνας, η οποία παρείχε ένα από τα κύρια κίνητρα για την ανάπτυξη σαρωτών CT. Η 

υπέρθεση οδηγεί επίσης σε απώλεια όλων των πληροφοριών βάθους και ασάφεια στα σχετικά 

μεγέθη αντικειμένων σε διαφορετικά βάθη. Επιπλέον, επικαλύπτει άμεσα αντικείμενα με τέτοιο 

τρόπο ώστε να μπορεί να γίνει δύσκολη ή αδύνατη η διάκριση του ενός από το άλλο, ή ακόμη και 

για να προσδιοριστούν ορισμένα από τα αντικείμενα.  
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Διάγραμμα 5-3: (α) Επίδραση του βάθους των αντικειμένων στο προβλεπόμενο μέγεθος τους [7] 

 

Διάγραμμα 5-3: (β) επίδραση της γωνιάς στο προβλεπόμενο μήκος γωνιακού αντικειμένου [7] 

        

Η γεωμετρική παραμόρφωση μπορεί να είναι σημαντική αλλά συνάμα μπορεί να προκαλέσει 

σύγχυση στην προβολή της ακτινογραφίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι η μεγέθυνση των 

αντικειμένων στην εικόνα. Όσο πιο μακριά από τον υποδοχέα εικόνας (image receptor) 

τοποθετείται το αντικείμενο, τόσο μεγαλύτερο είναι το OID (Object to Image Distance), αλλά 

ταυτόχρονα η μεγέθυνση. Επομένως, το μέγεθος των αντικειμένων της εικόνας εξαρτάται από το 

πραγματικό μέγεθος, την OID και την κατεύθυνση της προβολής, οδηγώντας σε αμφισημία 

(Διάγραμμα 5.3 (α)). Οι τρεις σφαίρες A, B και C που απεικονίζονται στο Διάγραμμα 5.3 (α) έχουν 

το ίδιο μέγεθος, αλλά προβάλλονται σε διαφορετικά μεγέθη εξαιτίας των διαφορετικών OID τους.  

Επιπλέον, οι παραμορφώσεις που εμφανίζονται στην εικόνα οφείλονται στην ανομοιόμορφη 
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μεγέθυνση των αντικειμένων (Διάγραμμα 5.3 (β)) [30]. Αυτό επειδή οι ασθενείς είναι μία 3D 

μορφή με όγκο, και η ανατομία που είναι πιο κοντά στον ανιχνευτή θα εμφανίζεται μικρότερη από 

την ανατομία που είναι πιο κοντά στη λυχνία ακτίνων Χ.  

Να σημειωθεί ότι η αποκοπή και ο περιορισμός του πεδίου ακτίνων Χ για το μέγεθος που απαιτεί 

η εξέταση επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός αποκοπέα δέσμης (collimator). Με την αποκοπή της 

δέσμης έχει κανείς διπλά οφέλη. Πιο συγκεκριμένα, μειώνει κανείς τη δόση του ασθενούς και 

ταυτόχρονα βελτιώνει την αντίθεση της εικόνας λόγω της μείωσης της ακτινοβολίας σκέδασης.  

Ένα σύστημα AEC είναι υποχρεωτικό για την επίτευξη σταθερής ποιότητας της εικόνας ή της 

πυκνότητας φιλμ. Η AEC τερματίζει την έκθεση όταν ο υποδοχέας εικόνας λάβει ένα 

προκαθορισμένο επίπεδο ακτινοβολίας [30]. Το σύστημα AEC αποτελείται από ένα έως τρεις 

ανιχνευτές ακτινοβολίας (θαλάμους ιονισμού ή ανιχνευτές στερεάς κατάστασης). Η έκθεση 

διακόπτεται όταν επιτευχθεί το επιλεγμένο επίπεδο ακτινοβολίας. Σε περίπτωση όμως που η AEC 

δεν τερματίσει την έκθεση, ένας εφεδρικός χρονοδιακόπτης καθορίζει ένα χρονικό όριο [7].  

 

5.3 Μαστογράφος 
Ο καρκίνος του μαστού είναι ένας από τους λόγους με το μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας στις 

γυναίκες. Έχει αποδειχτεί πλέον ότι 1 στις 8 γυναίκες έχει πιθανότητα να αναπτύξει καρκίνο του 

μαστού. Αυτό συνεπάγει την έγκυρη πρόβλεψη και εξέταση του μαστού. Η μαστογραφία είναι μια 

ακτινογραφική διαδικασία η οποία είναι η πλέον εξειδικευμένη εξέταση όσον αφορά το μαστό. Η 

εξέταση αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση συμπτωματικών ασθενών (διαγνωστική μαστογραφία), 

στον έλεγχο ασυμπτωματικών γυναικών σε επιλεγμένες ηλικιακές ομάδες αλλά και παράλληλα 

στην καθοδήγηση βιοψιών. Για πολλές γυναίκες, η μαστογραφία είναι ένα πολύ αποτελεσματικό 

μέσο ανίχνευσης καρκίνου του μαστού ο οποίος είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο.  

Η ψηφιακή μαστογραφία, που ονομάζεται επίσης και full field, είναι το σύστημα μαστογραφίας 

στο οποίο έχει αντικατασταθεί το φιλμ ακτίνων Χ από εξειδικευμένα ηλεκτρονικά τα οποία 

μετατρέπουν τις ακτίνες Χ σε ψηφιακές μαστογραφικές εικόνες [31]. Μια τυπική μαστογραφική 

εξέταση αποτελείται από μία ή δύο εξετάσεις κάθε στήθους. Οι κοινές προβολές περιλαμβάνουν 

τις Cranial-Caudal (CC) και Medial-Lateral (MLO), ένα παράδειγμα των οποίων φαίνεται στο πιο 

κάτω διάγραμμα [7]. 
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Διάγραμμα 5-4: Μια μεσοπλευρική-πλάγια (MLO) μαστογραφία. Σε αυτήν την προβολή, ο θωρακικός μυς 

απεικονίζεται μέχρι το επίπεδο της θηλής. Σε αυτήν τη μαστογραφία, χαρακτηριστική καλοήθης φαίνεται [7] 

 

Το σύστημα ενός μαστογράφου (Διάγραμμα 5-5) αποτελείται από μια λυχνία ακτίνων Χ και έναν 

υποδοχέα εικόνας, τοποθετημένα στις αντίθετες πλευρές ενός μηχανικού συστήματος. Να 

σημειωθεί ότι η ακτινοβολία που εξέρχεται από τη λυχνία ακτίνων Χ διέρχεται από ένα μεταλλικό 

φίλτρο φασματικής διαμόρφωσης (spectral shaping filter), ένα άνοιγμα καθορισμού δέσμης και 

μια πλαστική πλάκα η οποία συμπιέζει το στήθος στην πλατφόρμα στήριξης του μαστού. Επιπλέον 

χρησιμοποιούνται anti-scatter πλέγματα αλλά και μηχανισμοί AEC οι οποίοι λειτουργούν όπως 

εξηγήθηκε στην Ενότητα 5.2. Ακόμη, επειδή το στήθος πρέπει να απεικονιστεί κάτω από 

διαφορετικές πλευρές, το μηχάνημα (assembly) μπορεί να περιστραφεί γύρω από ένα οριζόντιο 

άξονα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5-5. Το ύψος συναρμολόγησης μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα 

με το ύψος του κάθε εξεταζόμενου.  

Το σύστημα της μαστογραφίας διαφέρει από εκείνο του ακτινογραφικού μηχανήματος ως προς το 

πεδίο ακτινοβόλησης του αντικειμένου με τη λυχνία ακτίνων Χ. Στο Διάγραμμα 5-6 (α) φαίνεται  

η γεωμετρική διάταξη όπου μια κατακόρυφη γραμμή από το εστιακό σημείο της πηγής ακτίνων 

Χ διαπερνά το θωρακικό τοίχωμα του ασθενούς και τέμνει ορθογώνια με την άκρη του υποδοχέα 

εικόνας πλησιέστερα στον ασθενή. Εάν η ακτίνα Χ βρισκόταν στο κέντρο, πάνω από το στήθος 

(Διάγραμμα 5-6 (b)), μέρος του ιστού κοντά στο θωρακικό τοίχωμα δεν θα απεικονιζόταν.  

 



60 
 

 

Διάγραμμα 5-5: Σχηματική απεικόνιση του μαστογράφου [7] 

 

 

 

Διάγραμμα 5-6: Η γεωμετρία του συστήματος για λήψη εικόνων: (α) σωστή ευθυγράμμιση και (β) εσφαλμένη 

ευθυγράμμιση με χαμένο ιστό [7] 
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Στο ακόλουθο διάγραμμα 5-7 (α) παρουσιάζονται συντελεστές εξασθένησης ακτίνων Χ (μ) 

συναρτήσει της ενέργειας, για τρία διαφορετικά δείγματα που βρέθηκαν στο στήθος (το λιπώδη 

ιστό, το φυσιολογικό ινογνδιδικό ιστό του μαστού και το διηθητικό καρκίνωμα του πόρου). 

Σύμφωνα με το διάγραμμα αυτό παρατηρούμε ότι οι γραμμικοί συντελεστές εξασθένησης 

μειώνονται καθώς αυξάνεται η ενέργεια των ακτίνων Χ που έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο τη 

μείωση της ακτινοβολούμενης δόσης που απαιτείται για την παραγωγή εικόνας, αλλά και τη 

μείωση της αντίθεσης της απεικόνισης. Στο διάγραμμα 5-7 (β) παρουσιάζεται η εξάρτηση της 

αντίθεσης της εικόνας συναρτήσει της ενέργειας. Και πάλι παρατηρείται η μείωση της αντίθεσης 

που γίνεται με ταυτόχρονη αύξηση της ενέργειας των ακτίνων Χ [7].  

 

 

Διάγραμμα 5-7: (α) Εξάρτηση του γραμμικού συντελεστή εξασθένησης ακτίνων Χ, μ με  την ενέργεια των ακτίνων Χ 

[7] 

 

Διάγραμμα 5-7: (β) Εξάρτηση της αντίθεσης στην εικόνα ακτίνων Χ, με την ενέργεια των ακτίνων Χ [7]  
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Σύμφωνα με τα πιο πάνω διαγράμματα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η αντίθεση είναι μικρή 

όταν οι γραμμικοί συντελεστές εξασθένησης των υλικών είναι παραπλήσιοι μεταξύ τους, και αυτό 

φαίνεται από τις καμπύλες που συμπίπτουν μεταξύ τους. Κυρίως για τους ιστούς του μαστού, η 

αντίθεση είναι μειωμένη και για το λόγο αυτό απαιτείται η χρήση φασμάτων ακτίνων Χ με χαμηλή 

ενέργεια, έτσι ώστε να τονίζονται οι συνθέσεις των ιστών  του μαστού. 

Σημαντικός παράγοντας κατά τη λειτουργία του μαστογράφου είναι η ορθή επιλογή φάσματος. 

Γνωρίζουμε ότι, το φασματικό σχήμα καθορίζεται από τη ρύθμιση της τάσης της λυχνίας, την 

επιλογή του υλικού στόχου, τον τύπο αλλά και το πάχος του μεταλλικού φίλτρου που τοποθετείται 

μεταξύ της λυχνίας ακτίνων Χ και του μαστού [7]. Έχει παρατηρηθεί ότι για τη βελτιστοποίηση 

του φάσματος ακτίνων Χ για τη ψηφιακή μαστογραφία, χρησιμοποιώντας μονοενεργητικά 

μοντέλα μαστογραφικής απεικόνισης,  πρέπει να χρησιμοποιούνται λυχνίες εξοπλισμένες με υλικό 

στόχου το βολφράμιο (W). Επιπλέον, η μέση ενέργεια της δέσμης μπορεί να αυξηθεί, 

χρησιμοποιώντας φίλτρα υψηλότερου ατομικού αριθμού από το μολυβδαίνιο, ενώ για περαιτέρω 

βελτίωση της απόδοσης απεικόνισης μπορεί να επιτευχθεί συντονίζοντας την αποτελεσματική 

φασματική ενέργεια χρησιμοποιώντας άλλα υλικά στόχου σε συνδυασμό με κατάλληλα φίλτρα. 

Συνήθως τα φίλτρα αποτελούνται από αλουμίνιο (Al), ρόδιο (Rh) ή άργυρο (Ag) και 

χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση του φάσματος βολφραμίου. Καταλήγουμε λοιπόν στους 

διαφορετικούς συνδυασμούς που μπορεί να χρησιμοποιηθούν όπως, Mo/Rh ή Rh/Rh στα 28 ή 29 

kV ή στόχος βολφραμίου με Ag ή Rh. 

Κατά τη διεξαγωγή μίας εξέτασης μαστού απαιτείται η συμπίεση του για διάφορους λόγους. 

Αρχικά η συμπίεση βελτιώνει την ευκρίνεια των δομών καθώς εξαπλώνονται οι διαφορετικοί ιστοί 

του μαστού, με αποτέλεσμα να ελαττώνεται κατά πολύ η υπέρθεση των επιπέδων. Αυτό συμβαίνει 

επειδή διαφορετικοί ιστοί που αποτελούν το μαστό έχουν διαφορετικές ελαστικότητες, και 

αυτόματα συνεπάγεται ότι οι διάφοροι ιστοί θα εξαπλώνονται με διαφορετικές ποσότητες και έτσι 

είναι ευκολότερο να φανεί ο καρκίνος. Όπως και σε άλλους τομείς της ακτινογραφίας, η 

ακτινοβολία σκέδασης θα υποβαθμίσει την αντίθεση στο μαστογράφημα, γι’ αυτό είναι σκόπιμο 

να εφαρμοστεί μία μέθοδος που θα το αποτρέπει. Επομένως, με τη συμπίεση επιτυγχάνεται η 

μείωση της αναλογίας των σκεδάσεων. Επιπλέον, με τη συμπίεση του μαστού μειώνεται η 

γεωμετρική ανισότητα, αφού μειώνεται επίσης η απόσταση από οποιοδήποτε επίπεδο εντός του 

μαστού προς τον υποδοχέα εικόνας. Ακόμη, η συμπίεση αυτή ωφελεί στο ότι μειώνεται η δόση 

της ακτινοβολίας, αφού ο συμπιεσμένος μαστός παρέχει χαμηλότερη συνολική εξασθένιση στην 

προσπίπτουσα ακτίνα Χ [7], αλλά επίσης και πιο ομοιόμορφη εξασθένηση στην εικόνα. Τέλος, η 

συμπίεση παρέχει μια δράση σύσφιξης, η οποία μειώνει την ανατομική κίνηση κατά τη διάρκεια 

της έκθεσης, μειώνοντας έτσι αυτή την πηγή απερίσκεπτης εικόνας [7]. 

Εκτός από τη μείωση της αντίθεσης, η καταγραφή της ακτινοβολίας σκέδασης μειώνει το χρήσιμο 

δυναμικό εύρος του δέκτη εικόνας και προσθέτει στοχαστικό θόρυβο στην εικόνα. Στο σύγχρονο 

εξοπλισμό της μαστογραφίας το πλέγμα είναι αναπόσπαστο μέρος του συστήματος και κατά τη 

διάρκεια της έκθεσης  μετακινείται για να θολώσει την εικόνα του διαφράγματος του πλέγματος 

για να αποφευχθεί η αποσπασματική ανάμιξη αντικειμένων στη μαστογραφία. Είναι σημαντικό 
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ότι αυτή η κίνηση είναι ομοιόμορφη και επαρκούς πλάτους για να αποφευχθούν μη ομοιομορφίες 

στην εικόνα. 

Οι σύγχρονοι μαστογράφοι είναι εξοπλισμένοι με σύστημα AEC έτσι ώστε να εκτιμάται η 

εξασθένιση του μαστού. Η αρχή λειτουργίας τους αλλά και το που είναι τοποθετημένοι ισχύουν 

με αυτά που αναφέρθηκαν για το ακτινογραφικό μηχάνημα. Μία διαφορά είναι ότι η θέση του 

αισθητήρα AEC είναι ρυθμιζόμενη έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί πίσω από την κατάλληλη 

περιοχή του μαστού για να επιτευχθεί σωστή έκθεση. Επιπρόσθετα, στους πλέον εξελιγμένους 

μαστογράφους το σύστημα AEC παρέχει επίσης αυτόματο έλεγχο της τάσης του σωλήνα ή του 

συνδυασμού τάσης στόχου/φίλτρου/ της λυχνίας. Κατά τη συμπίεση του μαστού τα συστήματα 

αυτά αισθάνονται το συμπιεσμένο πάχος του στήθους και το μεταδιδόμενο ποσοστό έκθεσης και 

με τη χρήση ενός αλγόριθμου γίνεται αυτόματα η επιλογή του στόχου (άνοδος) και / ή του φίλτρου 

δέσμης ως τάση σωλήνα.  

Η μεγέθυνση στη μαστογραφία έχει καθοριστικό ρόλο, καθώς  χρησιμοποιείται αρκετά για τη 

βελτίωση της διαγνωστικής ποιότητας της εικόνας. Με την ανύψωση του στήθους  πάνω από τον 

υποδοχέα εικόνας επιτυγχάνεται η μείωση της εστίασης  απόστασης αντικειμένου και ταυτόχρονα 

αυξάνεται η απόσταση ανάμεσα στο αντικείμενο και τον δέκτη εικόνας.  

Η ψηφιακή μαστογραφία έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότερη και ακριβέστερη μέθοδος για τον 

έλεγχο του μαστού ανεξάρτητα από τη μορφή (π.χ. πυκνότητα) του μαστού. Αυτό επιτυγχάνεται 

με την 3D απεικόνιση, τη λεγόμενη τομοσύνθεση, στην οποία μειώνεται ή αποφεύγεται η 

επικάλυψη της υπέρθεσης των ιστών κατά μία ιατρική απεικόνιση. Η ψηφιακή τομοσύνθεση του 

μαστού πραγματοποιείται με την ένωση των πολλών λήψεων εικόνων του μαστού από 

διαφορετικές γωνίες, δημιουργώντας έτσι μια τρισδιάστατη απεικόνιση του μαστού [31]. Το 

αποτέλεσμα αυτό συμβαίνει με την περιστροφή του βραχίονα όπου στηρίζεται η λυχνία ακτίνων 

Χ σε ένα σημείο, ενώ ο μαστός παραμένει ακίνητος. Συνήθως το εύρος των γωνιών περιστροφής 

είναι από τις ± 7° έως ± 30° όπου λαμβάνεται ένας μικρός αριθμός προβολών με χαμηλή δόση [7]. 

Λόγω του περιορισμένου εύρους των γωνιών, δεν σχηματίζουν ένα πλήρες σετ, έτσι ώστε η 

ανακατασκευασμένη εικόνα να μην είναι στην πραγματικότητα τρισδιάστατη αναπαράσταση του 

μαστού. Στις τρισδιάστατες μαστογραφίες, σε αντίθεση με τις ψηφιακές, χρησιμοποιείται φάσμα 

υψηλών ενεργειών (π.χ. το φάσμα W/Al). Ακόμη, σε αυτό τον τρόπο απεικόνισης η  λυχνία 

ακτίνων Χ μπορεί να μετακινηθεί με συνεχή ή διακριτό τρόπο, το λεγόμενο «step and shoot».  

 

5.4 Αξονικός Τομογράφος 
Η υπολογιστική ή αξονική τομογραφία (CT) αναπτύχθηκε για να αποδίδει μια ευέλικτη 3D 

απεικόνιση ολόκληρου του σώματος για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Το CT εφαρμόζεται για 

διάγνωση και μελέτες παρακολούθησης ασθενών, για προγραμματισμό ακτινοθεραπείας, ακόμη 

και για έλεγχο υγιών υποπληθυσμών με συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου, καθώς αναδεικνύει 

και τις μικρές διαφορές ανάμεσα στους ιστούς. 
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Η διαδικασία απόκτησης εικόνας CT διαφέρει από τις υπόλοιπες ακτινογραφικές διαδικασίες. 

Στην αξονική τομογραφία δεν πραγματοποιείται σε ευρεία περιοχή η εξέταση, αλλά 

περιστρέφοντας το σύστημα της λυχνίας ακτίνων Χ γύρω από τον ξαπλωμένο εξεταζόμενο [32]. 

Με την περιστροφή αυτή μπορεί να ληφθεί ένας μεγάλος αριθμός προβολών αλλά και με τη χρήση 

δεκάδων ή ακόμη και εκατοντάδων σειρών ανιχνευτών ευθυγραμμισμένων κατά μήκος του άξονα 

περιστροφής, που επιτρέπει ακόμη πιο γρήγορη απόκτηση της απεικόνισης (Διάγραμμα 5-8). Το 

CT δηλαδή προσθέτει μία τρισδιάστατη μορφή όταν οι δισδιάστατες προβολές ανασυνθέτονται 

μεταξύ τους [7]. 

 

Διάγραμμα 5-8: Απόκτηση εικόνας CT που δείχνει τη μετάδοση ακτίνων Χ μέσω του ασθενούς χρησιμοποιώντας μια 

σειρά ανιχνευτή (a), με περιστροφή του σωλήνα ακτίνων Χ και του ανιχνευτή (b) και από πολλαπλούς ανιχνευτές (c) 

[7] 

 

Για την απόκτηση μίας εικόνας CT, μετρά κανείς την εξασθένηση των ακτίνων Χ μέσω ενός 

ασθενούς για μεγάλο αριθμό προβολών. Για κάθε προβολή μετράμε την ένταση ακτίνων Χ 

εισόδου I(0) (πρωτεύουσα δέσμη) και την εξασθενημένη ένταση ακτίνων Χ, I(x), για ομοιόμορφο 

αντικείμενο σύμφωνα με το νόμο του Beer (Κεφάλαιο 2). Να υπενθυμίσουμε ότι ο συντελεστής 

γραμμικής εξασθένησης εξαρτάται από τη σύνθεση του υλικού, την πυκνότητα του υλικού και την 

ενέργεια των φωτονίων [7]. Στην ουσία, για την απόκτηση μίας εικόνας στο CT συνίσταται να 

ανασυνθέτονται οι συντελεστές εξασθένησης της κατανομής από τις προβολές που λήφθηκαν για 

κάθε τομή [32]. Επομένως, ο νόμος του Beer πρέπει να εφαρμόζεται για όλες τις ενέργειες 

φωτονίων. Καθώς μια ακτίνα Χ μεταδίδεται διά του ασθενούς συναντά διαφορετικούς ιστούς από 

διαφορετικούς συντελεστές γραμμικής εξασθένησης. Επομένως, για ένα μη ομοιόμορφο 

αντικείμενο μπορούμε να χωρίσουμε το αντικείμενο σε επιμέρους ομοιόμορφα στοιχεία 

(Διάγραμμα 5-9), με αποτέλεσμα ο νόμος του Βeer να ανάγεται σε [7]: 

 

𝐼(𝑑) = 𝐼(0)𝑒∑ −𝜇𝑛𝛥𝑥𝑛
𝑛=1                                               (5.6) 
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Διάγραμμα 5-9: Η αρχή της εξασθένησης μιας ακτίνας X σε ένα απλοποιημένο πίνακα 4×4 [7] 

 

Μετά από προκλινική έρευνα και ανάπτυξη, στις αρχές της δεκαετίας του 1970 το CT 

αναπτύχθηκε γρήγορα ως απαραίτητη δυνατότητα απεικόνισης στη διαγνωστική ακτινολογία. Η 

πρώτη γενιά των CT αποτελείτο από ευθυγραμμισμένη δέσμη ακτίνων Χ και ένα μόνο ανιχνευτή 

ο οποίος περιστρεφόταν μέσω διαφορετικών γωνιών προβολής. Έπρεπε για κάθε σημείο της 

εκτιθέμενης περιοχής να ακτινογραφείται από όλες τις πλευρές για να προβάλλεται μια εικόνα 

από περιστροφή 180 μοιρών [7]. Μεγάλο μειονέκτημα τους ήταν οι μεγάλοι χρόνοι σάρωσης που 

κρατούσε αρκετά λεπτά ανά φέτα. Η δεύτερη γενιά, αποτελείτο από μια πηγή ακτίνων Χ με 

γεωμετρία δέσμης εκπομπής (fan geometry beam) (γωνία 10deg) και μία διάταξη ανιχνευτών από 

30 στοιχεία. Απαιτείται και σε αυτή την εκδοχή γραμμική μετακίνηση. Ακόμη, όσο αφορά τον 

χρόνο διάρκειας της εξέτασης μειώθηκε, καθώς διαρκούσε λίγα λεπτά ανά φέτα, ενώ για εξετάσεις 

κεφαλής ο εξεταζόμενος απαγορευόταν να κάνει οποιαδήποτε κίνηση. Η τρίτη γενιά κατέχει μία 

πλατύτερη ακτίνα εκπομπής (γωνία δέσμης 40-60 βαθμοί) με αυξανόμενο αριθμό ανιχνευτών, 

δηλαδή 1000 στοιχεία. Μεγάλο πλεονέκτημα είναι η ταυτόχρονη ακτινογράφηση ολόκληρου του 

πεδίου μέτρησης και δεν απαιτείται μετακίνηση. Τέλος, η 4η γενιά είναι παρόμοια με την τρίτη, 

μόνο που αποτελείται από περισσότερους στατικούς ανιχνευτές τοποθετημένους γύρω από ένα 

σκελετό (gantry) και από περιστρεφόμενες λυχνίες ακτίνων Χ που βρίσκονται εντός ή εκτός του 

δακτυλίου των ανιχνευτών. Ένας πλήρης ανιχνευτής CT αποτελείται από πολλές μονάδες 

ανιχνευτών που είναι τοποθετημένοι ο ένας δίπλα στον άλλο κατά μήκος ενός τόξου. Οι 

ανιχνευτές του CT είναι καμπυλωμένοι στο αξονικό επίπεδο (x–y) και ορθογώνιοι κατά μήκος 

του διαμήκους άξονα (z) [7]. Στους σύγχρονους αξονικούς τομογράφους οι περισσότεροι σαρωτές 

αποτελούνται από πολλές σειρές ανιχνευτών (MDCT) και ταυτόχρονα η εξεταστική τράπεζα 

μετακινείται προκαλώντας έτσι ελικοειδείς σαρώσεις. Η έλικα είναι το μονοπάτι του 

περιστρεφόμενου σωλήνα όπως παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα:  
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Διάγραμμα 5-10: MDCT ελικοειδές CT [7] 

 

Να αναφερθεί, ότι ο λόγος της μετακίνησης της τράπεζας ανά περιστροφή του σωλήνα κατά 360° 

σε σχέση με το πλάτος δέσμης, στο ελικοειδές CT αναφέρεται ως ο παράγοντας βήματος (pitch) 

[7]. Όσο αυξάνεται η τιμή του pitch, τόσο χαμηλότερη δόση θα δίδεται. Ο χρόνος περιστροφής 

των σαρωτών CT μίας φέτας είναι 1-2 δευτερόλεπτα και το πάχος της φέτας (και ονομαστικό 

πλάτος δέσμης) στις περισσότερες κλινικές εφαρμογές είναι 5-10 mm. Σε εξετάσεις κεφαλής 

πραγματοποιείται με λειτουργία βημάτων και λήψης, δηλαδή ακινητοποιείται η τράπεζα και 

γίνεται η λήψη ενώ σε άλλες εξετάσεις ο ασθενής κινείται με σταθερή ταχύτητα [7]. 

Ο μεταφορέας (gantry) περιέχει όλα τα στοιχεία του συστήματος που απαιτούνται για την 

καταγραφή προφίλ μετάδοσης (transmission profiles) του ασθενούς. Δεδομένου ότι τα 

transmission profiles πρέπει να καταγράφονται σε διαφορετικές γωνίες, αυτά τα εξαρτήματα 

τοποθετούνται σε ένα στήριγμα μέσα στο σκελετό που μπορεί να περιστραφεί. Στοιχεία που 

εμπεριέχονται μέσα σε αυτό είναι, η λυχνία ακτίνων Χ με γεννήτρια υψηλής τάσης και σύστημα 

ψύξης των λυχνιών, ο αποκοπέας δέσμης, τα φίλτρα διαμόρφωσης της δέσμης, το τόξο ανιχνευτή 

(detector arc) και το σύστημα απόκτησης δεδομένων. Η μηχανική αυτών των συστατικών είναι 

περίπλοκη, καθώς πρέπει να είναι σε θέση να αντέχουν την ισχυρή φυγόκεντρο δύναμη που 

εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της γρήγορης περιστροφής του σκελετού [7]. Οι προβολές που 

καταγράφονται μεταφέρονται αυτομάτως από το gantry στον υπολογιστή μέσω ασύρματων 

τεχνολογιών επικοινωνίας. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του τραπεζιού, αλλά και του σκελετού, 

κρίνεται σημαντικός καθώς  πρέπει να επιτυγχάνεται η ακριβής απόκτηση  των δεδομένων σε 

υψηλές περιστροφικές ταχύτητες [7]. Η ιατρική τράπεζα πρέπει να είναι φτιαγμένη από υλικό 

χαμηλού ατομικού αριθμού Ζ, αλλά επίσης να αντέχει σε μεγάλα βάρη χωρίς κάμψη.  
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Λόγω της υψηλής σταθερής ροής ακτίνων Χ που απαιτείται για το CT, η λυχνία ακτίνων Χ 

χρησιμοποιεί βολφράμιο για υλικό ανόδου, που είναι σχεδιασμένη να αντέχει και διαλύει υψηλά 

φορτία θερμότητας (high heat loads). Επιπρόσθετα, στο μηχάνημα CT χρειάζεται αποκοπέας 

δέσμης έτσι ώστε να εξασφαλίσει την καλή ποιότητα εικόνας, αλλά παράλληλα βοηθάει και στη 

μείωση της περιττής δόσης που πρόκειται να λάβει ο  ασθενής. Η ακτίνα X πρέπει να συγκλίνει 

στις επιθυμητές διαστάσεις, με το πλάτος της δέσμης να είναι γενικά μικρό στο διαμήκη άξονα. 

Επίσης, χρησιμοποιούνται φίλτρα διαμόρφωσης δέσμης (Bowtie) τα οποία είναι τοποθετημένα 

πριν από το επίπεδο φίλτρο για να επιτευχθεί η επιθυμητή διαβάθμιση, έτσι ώστε να 

αντισταθμίζουν το μεταβλητό μήκος διαδρομής του ασθενούς κατά μήκος του οπτικού πεδίου 

(FOV). Το πάχος αυξάνεται από το κέντρο προς την περιφέρεια και μειώνει τη δόση του δέρματος. 

Να σημειωθεί ότι για διαφορετικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται διαφορετικά μεγέθη φίλτρων 

(π.χ. Ενήλικες, παιδιατρική, κεφαλή) [7]. 

Τα βασικά φυσικά χαρακτηριστικά των ανιχνευτών CT είναι η καλή ανίχνευση, η αποδοτικότητα 

και η γρήγορη ανταπόκριση με afterglow. Επί του παρόντος χρησιμοποιούνται οι ανιχνευτές 

στερεάς κατάστασης, καθώς έχουν απόδοση ανίχνευσης σχεδόν 100%. Οι ανιχνευτές στερεάς 

κατάστασης είναι γενικά σπινθηριστές, που σημαίνει ότι οι ακτίνες Χ αλληλεπιδρούν με τον 

ανιχνευτή παράγοντας φως. Αυτό το φως μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα από φωτοδιόδους που 

είναι προσαρτημένες στο πίσω μέρος του σπινθηριστή, το οποίο πρέπει να έχει καλή διαφάνεια 

για να διασφαλιστεί η βέλτιστη ανίχνευση. Συνήθως, ένα πλέγμα κατά της σκέδασης είναι 

τοποθετημένο στο μπροστινό μέρος του ανιχνευτή, ο οποίος αποτελείται από μικρές λωρίδες από 

πολύ εξασθενητικό υλικό (π.χ. βολφράμιο), ευθυγραμμισμένο κατά μήκος του διαμήκους άξονα 

(z) του σαρωτή CT, σχηματίζοντας ένα 1D πλέγμα αντι-σκέδασης [7].  
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Κεφάλαιο 6 : Δοσιμετρικά Μεγέθη 
 

 

6.1 Εισαγωγή 
Είναι αδιαμφισβήτητο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό έκθεσης του ανθρώπου σε τεχνητές 

ακτινοβολίες οφείλεται στις απαιτούμενες διαγνωστικές διαδικασίες. Κατ’ επέκταση, 

δημιουργείται η ανάγκη για μέτρηση αλλά και για έλεγχο των δόσεων που παρέχονται στον 

άνθρωπο. Στην ουσία, δοσιμετρία ορίζεται ως η μεταφορά ενέργειας προς την ύλη κατά την 

αλληλεπίδραση της με την ιονίζουσα ακτινοβολία. Αυτό επιτυγχάνεται με τις διαδικασίες που 

αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 2. Η ενέργεια που εναποτίθεται στην ύλη και απορροφάται, είναι 

εκείνη που θα καθορίσει το αποτέλεσμα της επίδρασης που θα έχει σε βιολογικό επίπεδο. Ως εκ 

τούτου, η γνώση δοσιμετρίας επιβάλλεται για σκοπούς αξιολόγησης αλλά και για τη 

βελτιστοποίηση των δόσεων της ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται για ιατρικές απεικονίσεις. 

Επιπλέον, επιβάλλεται επίσης για τον καθορισμό των διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς (DRLs) 

[33]. Έπεται δε η ανάγκη να σημειωθεί ότι οι επιτρεπτές ποσότητες-δόσεις έκθεσης 

προσδιορίζονται με βάση τις προδιαγραφές που εκδίδονται από τη Διεθνή Επιτροπή Μονάδων και 

Μέτρησης Ακτινοβολίας (ICRU-International Commission on Radiation Units and 

Measurements), που υπάρχουν από το 1957 [7].  

 

6.2 Πεδία ακτινοβολίας: Ροή και Ενεργειακή Ροή 
Σε οποιοδήποτε σημείο του πεδίου ακτινοβολίας, μπορούν οι ποσότητες πεδίου ακτινοβολίας να 

προσδιοριστούν. Οι ποσότητες αυτές κατηγοριοποιούνται σε δύο κατηγορίες, στην περίπτωση που 

αναφέρονται στον αριθμό των σωματιδίων ή στην ενέργεια που καταθέτουν τα σωματίδια στην 

ύλη. Η ροή και η ενεργειακή ροή ανήκουν σε αυτές τις δύο κατηγορίες αντίστοιχα [34].  

Η ροή είναι μία φυσική και μη στοχαστική ποσότητα, που όπως αναφέρθηκε προηγουμένως 

μπορεί να υπολογιστεί σε ένα πεδίο ακτινοβολίας [7]. Η ροή Φ έχει μονάδες μέτρησης m-2 και 

εκφράζεται σύμφωνα με την πιο κάτω εξίσωση: 

𝛷 =  
𝑑𝑁

𝑑𝑎
                                                             (6.1) 

όπου dN η διαφορά (differential)/αριθμός των τρεχόντων σωματιδίων που προσπίπτουν σε μια 

σφαίρα με όγκο V και περιοχή da γύρω από ένα σταθερό σημείο Ρ, όπως φαίνεται στο πιο κάτω 

σχήμα. 
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Διάγραμμα 6-1: Η ακτινοβολία που διαπερνά μέσα στη σφαίρα με όγκο V και κέντρο το Ρ [7] 

 

Να προστεθεί σε αυτό το σημείο ότι ο προσανατολισμός των σωματιδίων που περιλαμβάνονται 

στη ροή Φ είναι δυνατός προς όλες τις κατευθύνσεις, πράγμα που εντοπίζεται στο σχήμα 6-1. Η 

ακτινοβολία που εκπέμπεται αναλογεί σε ένα τύπο σωματιδίων, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα 

τόσο στα φωτόνια όσο και στα ηλεκτρόνια να υπολογίζονται ξεχωριστά οι αντίστοιχες ροές τους.  

Εάν τώρα αθροιστούν όλες οι επιμέρους ενέργειες ακτινοβολίας των τρεχόντων σωματιδίων, θα 

υπολογιστεί με αυτό τον τρόπο η ενεργειακή ροή. Η ενεργειακή ροή Ψ έχει μονάδες μέτρησης 

J/m2 και εκφράζεται σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση: 

𝛹 =  
𝑑𝑅

𝑑𝑎
                                                           (6.2) 

με το dR να ισούται με τη διαφορική ενέργεια ακτινοβολίας για κάθε σωματίδιο που συγκρούεται 

στην περιοχή da. 

Στην περίπτωση όπου τα σωματίδια βρίσκονται σε ένα πεδίο ακτινοβολίας και κατέχουν την ίδια 

ενέργεια Ε, τότε η ενεργειακή ροή συσχετίζεται με τη ροή (εξίσωση 6.1), με αποτέλεσμα να 

προκύπτει η ακόλουθη σχέση:  

𝛹 =  𝛦𝛷                                                         (6.3) 

 

6.3 Μεταφερόμενη ενέργεια Ɛtr 
Κατά τη διαδικασία της αλληλεπίδρασης ενός αφόρτιστου σωματιδίου με την ύλη, είναι προφανής 

η μεταφορά ενέργειας σε διάφορα γεγονότα αλληλεπίδρασης. Αυτή η μεταφερόμενη ενέργεια Ɛ tr 
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ορίζεται ως το άθροισμα των αρχικών κινητικών ενεργειών που αποκτούν τα φορτισμένα 

σωματίδια που απελευθερώνονται κατά την αλληλεπίδραση. Για την περίπτωση των 

διαγνωστικών εξετάσεων τα αφόρτιστα σωματίδια αντιστοιχούν στα φωτόνια (ακτίνες Χ), ενώ τα 

φορτισμένα στα ηλεκτρόνια. Να τονιστεί ότι, η εκπομπή ενός ηλεκτρονίου πραγματοποιείται κατά 

το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Ωστόσο, κάποια ενέργεια θα μεταφερθεί μέσω ακτινοβολημένων 

φωτονίων Bremsstrahlung ή και ακόμη για μεγαλύτερες ενέργειες (Ε > 1.022 ΜeV) σύμφωνα με 

τη διαδικασία παραγωγή ζεύγους. 

Η καθαρή ενέργεια που μεταφέρεται καθορίζεται από την αφαίρεση της ενέργειας φωτονίων 

Bremsstrahlung (hvBrem) και της ενέργειας καταστροφής των φωτονίων (Τann) σε ποζιτρόνια από 

την ενέργεια μεταφοράς Ɛtr. Η σχέση αυτή εκφράζεται στην ακόλουθη εξίσωση:  

Ɛ𝑡𝑟
𝑛𝑒𝑡 =  Ɛ𝑡𝑟 − ∑ ℎ𝜈𝐵𝑟𝑒𝑚 − ∑ 𝑇𝑎𝑛𝑛                                      (6.4) 

 

Στη μεταφερόμενη ενέργεια Ɛtr λαμβάνεται υπόψη η αρχική κινητική ενέργεια των φορτισμένων 

σωματιδίων ανεξάρτητα από το αν περιορίζονται ή όχι στον όγκο V. Το ίδιο ισχύει για τις 

αντίστοιχες ενέργειες που αποτελούν την καθαρή μεταφερόμενη ενέργεια.  

Τέλος, να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις που αφορούν τη διαγνωστική ακτινοβολία, η ενέργεια 

που μεταφέρεται είναι ισοδύναμη με την καθαρή ενέργεια μεταφοράς, αφού χρησιμοποιούνται 

υλικά με χαμηλό ατομικό αριθμό Ζ, πράγμα που καθιστά απίθανη την εκπομπή ακτινοβολίας 

πέδησης και την παραγωγή ζεύγους. 

 

6.4 Μεταδιδόμενη ενέργεια Ɛ 
Η μεταδιδόμενη ενέργεια είναι πολύ σημαντική καθώς είναι αυτή που εκφράζει την ενέργεια της 

ακτινοβολίας που εναποτίθεται στην ύλη. Αυτή η ποσότητα σχετίζεται με το μέρος της 

ακτινοβολούμενης ενέργειας η οποία παράγεται από διάφορα φαινόμενα και μεταδίδεται στον 

ακτινοβολούμενο όγκο V. Η μεταδιδόμενη ενέργεια Ɛ δίνεται από την πιο κάτω εξίσωση:  

Ɛ =  𝑅𝑖𝑛 −  𝑅𝑜𝑢𝑡 + 𝐸𝑚→𝑅 − 𝐸𝑅→𝑚                                       (6.5) 

όπου Rin είναι η ακτινοβολούμενη ενέργεια που εισέρχεται στον όγκο, ενώ η Rout εκείνη που 

εξέρχεται από αυτόν. Οι ποσότητες Εm→R και ΕR→m είναι αντίστοιχα οι ενέργειες που 

μετατρέπονται όταν η μάζα ηρεμίας του σωματιδίου αλλάζει σε ακτινοβολούμενη ενέργεια ή όταν 

μετατρέπεται η ενέργεια ενός φωτονίου σε μάζα [7]. Αυτές οι δύο ποσότητες μηδενίζονται στην 

περίπτωση της διαγνωστικής ακτινοβολίας. 
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6.5 Κέρμα (Αir Kerma) 
Η ποσότητα Air Kerma (Kinetic Energy Released in Matter) είναι μια φυσική, μη στοχαστική 

ποσότητα, η οποία ορίζεται από το πηλίκο της μεταφερόμενης ενέργειας από ένα αφόρτιστο 

σωματίδιο σε ένα φορτισμένο, εκφραζόμενη σε όγκο V ανά μονάδα μάζας ενός υλικού. Το Air 

Κerma εκφράζεται από τη σχέση: 

𝛫 =  
𝑑Ɛ𝑡𝑟

𝑑𝑚
                                                            (6.6) 

όπου Ɛtr η κινητική ενέργεια που απελευθερώνεται στο ηλεκτρόνιο που προκύπτει από τον ιονισμό 

του αέρα λόγω της έκθεσής του στις ακτίνες Χ σε μάζα dm. Οι μονάδες μέτρησης στο SI είναι 

J/kg και ονομάζονται Gray (Gy). 

Η ροή Kerma μπορεί να υπολογιστεί από το πηλίκο dΚ ως προς dt, όπου dΚ χαρακτηρίζει την 

αύξηση του Κerma σε ένα χρονικό διάστημα dt. Επομένως, οι μονάδες μέτρησης είναι Gy/s. 

Είναι απαραίτητο να τονιστούν κάποια σημεία που αφορούν το Kerma. Αρχικά, να πούμε ότι το 

Κ μπορεί να προσδιοριστεί σε οποιοδήποτε υλικό, για σκοπούς δοσιμετρίας, και υπολογίζεται 

στον αέρα ή στο νερό. Δεύτερο σημείο που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι το Κ ορίζεται για την 

έμμεσα ιονίζουσα ακτινοβολία, δηλαδή για αφόρτιστα σωματίδια, όπως τα φωτόνια και τα 

νετρόνια, και σε πρώτο στάδιο μεταφέρεται η ενέργεια στην ύλη, μεταφέροντας την στη συνέχεια 

στα δευτερεύοντα σωματίδια. Αυτά τα σωματίδια πιθανότατα να απελευθερώνουν ενέργεια εκτός 

του όγκου V όπου ορίζεται το Κ. 

Η μεταφερόμενη ενέργεια προς τα φορτισμένα σωματίδια από την έμμεσα ιονίζουσα ακτινοβολία 

μπορεί να επιτευχθεί είτε από ιονισμούς που προέρχονται από συγκρούσεις είτε από μετατροπή 

σε φωτόνια. Κατά συνέπεια το Kerma K μπορεί να ορισθεί ως: 

𝛫 =  𝐾𝑐𝑜𝑙 +  𝐾𝑟𝑎𝑑                                                    (6.7)  

Παρατηρούμε ότι το Κ πλέον διαχωρίζεται σε Κcol και σε Krad. Κcol είναι η ποσότητα που σχετίζεται 

με το μέρος της κινητικής ενέργειας των δευτερευόντων φορτισμένων σωματιδίων που χάνεται 

μέσω των συγκρούσεων, καταλήγοντας έτσι σε ένα ιονισμένο ή διεγερμένο άτομο [7]. Επομένως 

η ποσότητα Κcol ισούται με: 

𝛫𝑐𝑎𝑙 =  
𝑑Ɛ𝑡𝑟

𝑛𝑒𝑡

𝑑𝑚
                                                          (6.8) 

όπου Ɛ𝑡𝑟
𝑛𝑒𝑡αντιστοιχεί στην εξίσωση 6.4. 

Η αντίστοιχη ποσότητα  Krad, η ακτινοβολούμενη Κerma, είναι ανάλογη με την αρχική κινητική 

ενέργεια των δευτερογενών ηλεκτρονίων τα οποία μετατρέπονται στην ενέργεια των φωτονίων 

[7]. Συνεπάγεται λοιπόν, 

𝛫𝑟𝑎𝑑 = 𝐾 −  𝐾𝑐𝑜𝑙                                                      (6.9) 
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6.6 Έκθεση X 
Η ποσότητα έκθεσης (Exposure) Χ, καθορίζεται στην περίπτωση που ακτίνες Χ ή γάμμα 

αλληλεπιδρούν με τον αέρα [7].  Κατά τον Οργανισμό ICRU η έκθεση Χ ορίζεται από την πιο 

κάτω σχέση: 

𝛸 =  
𝑑𝑄

𝑑𝑚
                                                          (6.10) 

όπου Q αντιστοιχεί στα ιόντα που παράγονται στον αέρα όταν όλα τα ηλεκτρόνια που 

απελευθερώνονται/αποδεσμεύονται από τα φωτόνια στον αέρα με μάζα dm σταματούν στον αέρα 

[7]. Οι μονάδες μέτρησης σύμφωνα με το σύστημα SI, είναι C/kg αλλά χρησιμοποιείται και η 

μονάδα Roentgen από παλαιότερα, όπου 1 R = 2.580x10-4 C/kg. 

Με βάση τον πιο πάνω ορισμό, πρέπει να προστεθεί ότι η ενέργεια που καταναλώνεται 

προκειμένου να παραχθεί το φορτίο dQ αντιστοιχεί στην ποσότητα 𝑑Ɛ𝑡𝑟
𝑛𝑒𝑡 η οποία είναι η καθαρή 

ενέργεια που μεταδίδεται στα φορτισμένα σωματίδια στον αέρα. Οι δύο αυτές ποσότητες 

σχετίζονται με μία μετρήσιμη ποσότητα Wair, η οποία ορίζεται ως η μέση ενέργεια που δαπανάται 

στον ξηρό αέρα έτσι ώστε να σχηματιστεί ένα ζεύγος ιόντων. Η Wair ισούται με 33.97 eV/ion pair, 

ή ισοδύναμα 33.97 J/C. 

Η εξάρτηση ανάμεσα στη σύγκρουση στον αέρα για το Kerma και την έκθεση Χ μπορεί να 

εκφραστεί σύμφωνα με την πιο κάτω σχέση: 

(𝐾𝑐𝑜𝑙)𝑎𝑖𝑟 = 𝑊𝑎𝑖𝑟 𝑋 =  0.876 × 10−2 𝑋                                (6.11) 

σε μονάδες R, ενώ σε μονάδες Gy: 

(𝐾𝑐𝑜𝑙)𝑎𝑖𝑟 = 𝑊𝑎𝑖𝑟 𝑋 =  33.97 𝑋                                         (6.12) 

 

6.7 Απορροφούμενη δόση D 
Η απορροφούμενη δόση D είναι μία βασική ποσότητα για την ακτινοβολία στη βιολογία, την 

ακτινολογία αλλά και συνάμα στην ακτινολογική προστασία. Να σημειωθεί ότι χρησιμοποιείται 

για όλους τους τύπους της ιονίζουσας ακτινοβολίας [34].  

Η απορροφούμενη δόση D ορίζεται ως το πηλίκο της μέσης ενέργειας dε που απορροφάται από 

το υλικό προς τη στοιχειώδη μάζα του υλικού dm και εκφράζεται από την ακόλουθη σχέση: 

𝐷 =  
𝑑𝜀

𝑑𝑚
                                                             (6.13) 

Η δόση D εκφράζεται σε μονάδες joules per kilogram (J/kg) ή σε Gray (Gy) όπως και στο Kerma. 

Η απορρόφηση της ενέργειας του φωτονίου από τη μάζα dm πραγματοποιείται με βάση τους 
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μηχανισμούς αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας με την ύλη που αναπτύξαμε στο Κεφάλαιο 2, 

υποθέτοντας ότι ένα υλικό ακτινοβολείται ομοιόμορφα.  

 

6.8 Ισοδύναμη δόση HT 

Για διαφορετικούς τύπους ιονίζουσας ακτινοβολίας μπορεί να προκληθούν στοχαστικά 

αποτελέσματα για διαφορετικά μεγέθη της ίδιας ποσότητας της απορροφούμενης δόσης D. Έτσι, 

για να λάβει κανείς υπόψη του την τροποποίηση του βιολογικού αποτελέσματος για συγκεκριμένη 

δόση από το είδος της ακτινοβολίας, απαιτείται η χρήση της ισοδύναμης δόσης Η Τ. Για να 

υπολογιστεί η ΗΤ που έλαβε ένας ιστός Τ, απαιτείται η γνώση της απορροφούμενης δόσης οργάνου 

DΤ αλλά και συνάμα ο συντελεστής στάθμης ακτινοβολίας WR, ο οποίος διαφέρει σύμφωνα με 

την ακτινοβολία [16]. Επομένως, η αντίστοιχη σχέση που δίνει την ισοδύναμη δόση είναι:  

𝐻𝑇 = 𝐷𝑊𝑅                                                      (6.14)                

όπου οι μονάδες μέτρησής  της είναι Sievert (Sv).  

Ο συντελεστής στάθμισης ακτινοβολίας WR αντιπροσωπεύει τη σχετική βιολογική 

αποτελεσματικότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας στην παραγωγή στοχαστικών επιδράσεων 

για χαμηλές δόσεις, είτε στους ιστούς είτε σε κάποιο όργανο Τ [7]. Ο παρακάτω πίνακας 

παρουσιάζει τις τιμές των WR για την κάθε ακτινοβολία. 

 

 

Πίνακας 6-1:  Ο συντελεστής WR για τις αντίστοιχες ακτινοβολίες [16] 

 

Παρατηρούμε ότι η βιολογική βλάβη που προκαλείται από τα σωματίδια α είναι εικοσαπλάσια 

από εκείνη που προκαλούν τα φωτόνια. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι ο συντελεστής στάθμισης 

της ακτινοβολίας εξαρτάται από την ευαισθησία των ιστών και των οργάνων συγκριτικά με την 

προσπίπτουσα ακτινοβολία. Οι τιμές των ποσοτήτων αυτών προσδιορίζονται από την ICRP 

(International Commission on Radiological Protection). 
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6.9 Ενεργός δόση Εeff 

Η έκθεση του ανθρώπου στην ακτινοβολία προκαλεί διάφορα ποσοστά πιθανότητας ζημιάς για  τα 

διάφορα όργανα και άτομα. Προκειμένου να παρθούν προστατευτικά μέτρα, το ICRP εισήγαγε 

την ενεργό δόση Εeff . Η ενεργός δόση, ως μέτρο των συνδυασμένων ζημιών από στοχαστικές 

επιδράσεις στα όργανα και τους ιστούς ενός μέσου ενήλικα ατόμου, λαμβάνει υπόψη τόσο την 

επικινδυνότητα όσο και την ευαισθησία στην ακτινοβολία διαφορετικών ιστών και οργάνων. Η 

ποσότητα αυτή αποτελείται από το άθροισμα όλων των οργάνων και ιστών των σταθμισμένων 

ισοδύναμων δόσεων. Η αντίστοιχη σχέση δίδεται από την πιο κάτω σχέση:  

𝛦 =  ∑ 𝑤𝛵𝑇 𝐻𝑇                                                        (6.15) 

όπου wT o συντελεστής στάθμισης ιστού για τον ιστό ή όργανο Τ και όπου ΗΤ η ισοδύναμη δόση. 

Στο σύστημα SI η μονάδα για την ενεργό δόση είναι το Sievert (Sv), η οποία είναι ίδια με εκείνη 

της ισοδύναμης δόσης [7]. 

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι διάφοροι συντελεστές στάθμισης για τους διαφορετικούς 

ιστούς. 

 

Πίνακας 6-2: Ο συντελεστής WΤ για διαφορετικούς ιστούς [16] 

 

6.10 Entrance Surface Dose Air Kerma (ESD)  
Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν γίνεται μέτρηση στην επιφάνεια του ασθενούς, η ποσότητα της 

ακτινοβολίας που οπισθοσκεδάζεται συμπεριλαμβάνεται στη μέτρηση. Η μετρούμενη αυτή 

ποσότητα είναι γνωστή ως το Entrance Surface air Kerma (δόση εισόδου στο δέρμα) Κe. Αυτή 

είναι η ποσότητα που μετριέται στον κεντρικό άξονα της δέσμης, στο σημείο όπου οι ακτίνες 

εισέρχονται στον ασθενή (διάγραμμα 6-2). Η συνεισφορά της οπισθοσκέδασης ακτινοβολίας 

δίδεται από την ακόλουθη εξίσωση: 

𝐾𝑒 = 𝐵 ∙ 𝐾𝑖                                                           (6.16) 
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όπου Ki το προσβεβλημένο air Kerma και Β ο παράγοντας οπισθοσκέδασης, ο οποίος έχει 

εξάρτηση από το μέγεθος του πεδίου, την ποιότητα ακτινοβολίας και τη διασπορά της 

οπισθοσκέδασης [7]. Η μονάδα μέτρησης για την ποσότητα Ke είναι το Gray (Gy). 

 

Διάγραμμα 6-2: Ειδικές ποσότητες εφαρμογής [7] 

 

6.11 Δοσιμετρικά μεγέθη για τα μηχανήματα 

6.11.1  Dose Area Product (DAP) 

Η ποσότητα DAP είναι ακρωνύμιο του «Dose Area Product». Το μέγεθος αυτό μπορεί να ορισθεί 

από το γινόμενο της δόσης D που απορροφάται σε μία επιφάνεια εμβαδού Α επί αυτή την 

επιφάνεια, και μετράται σε μονάδες μέτρησης το Gy·cm2 

𝐷𝐴𝑃 = 𝐷 × 𝐴                                                        (6.17) 

Πιο συγκεκριμένα, η ποσότητα αυτή είναι η ολοκληρωτέα ποσότητα της δόσης στην επιφάνεια 

του πεδίου ακτινοβολίας, όπου η ολική ποσότητα ακτινοβολίας που χρησιμοποιήθηκε καθορίζεται 

από την έκθεση του εξεταζομένου αλλά και από την έκθεση των εργαζομένων που τυχόν να έχουν 

οπιανδήποτε ανάμειξη κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Κατά την μέτρηση της ποσότητα DAP, 

δημιουργείται αυτόματα η δυνατότητα υπολογισμού της δόσης δέρματος και της ενεργού δόσης 

του ασθενούς. Η ποσότητα DAP μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας τους θαλάμους ιονισμού, 

τοποθετώντας τους μεταξύ της λυχνίας των ακτίνων Χ και του ασθενή. 

Η απόσταση μεταξύ του επιπέδου μέτρησης και της πηγής ακτινοβολίας δεν επηρεάζουν την 

μετρούμενη ποσότητα DAP.  Αυτό συμβαίνει για τον λόγο ότι, ο ρυθμός δόσης είναι αντιστρόφως 
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ανάλογος του τετραγώνου της απόστασης ενώ η επιφάνεια του πεδίου είναι ευθέως ανάλογη. 

Επομένως, η επίδραση αναιρείται. Στους σύγχρονους ακτινογράφους και ακτινοσκόπους η τιμή 

αυτή εμφανίζεται απευθείας στην ακτινογραφική εικόνα [16]. 

 

6.11.2  Mean Glandular Dose (MGD) 

Αδιαμφισβήτητα, ο καθορισμός της δόσης που παίρνει ο κάθε εξεταζόμενος από το μαστογράφο 

έχει μεγάλη σημασία, καθώς οι ιστοί που εκτίθενται στην ιονίζουσα ακτινοβολία διατρέχουν 

υψηλό κίνδυνο καρκινογένεσης. Για το λόγο αυτό, προτείνεται από τη Διεθνή Επιτροπή για την 

Ακτινολογική Προστασία (ICRP) αλλά και από την ICRU η χρήση της μέσης δόσης στους 

αδενικούς ιστούς στο στήθος για δοσιμετρία του μαστού στη διαγνωστική ακτινοβολία [7].  

Συγκεκριμένα, η μέση αδενική δόση (MGD) εκτιμάται από το μέσο όρο της απορροφούμενης 

δόσης στους αδενικούς ιστούς κατά τη διάρκεια της εξέτασης μαστού και οι μονάδες μέτρησης 

είναι Gray (Gy) [35]. Η εξίσωση που προσδιορίζει την τιμή αυτή δίδεται ως ακολούθως:  

𝑀𝐺𝐷 = 𝐾𝑔𝑐𝑠                                                        (6.18) 

όπου Κ η δόση εισόδου στο δέρμα, και g ο συντελεστής μετατροπής για το αδενικό στήθος στο 

50% με βάση το πάχος και το HVL. Ο συντελεστής διόρθωσης c βασίζεται στη μη τυποποιημένη 

αδενότητα, ενώ το s είναι ο συντελεστής διόρθωσης βασισμένος σε συνδυασμό ανόδου/φίλτρου 

χωρίς την ύπαρξη μολυβδαινίου [35]. 

Ο υπολογισμός αυτός γίνεται αυτόματα στους σύγχρονους μαστογράφους κατά τη διεξαγωγή της 

εξέτασης. 

 

6.11.3  CTDI (Computed Tomography Dose Index) 

Οι συνθήκες ακτινοβόλησης για τον υπολογιστικό τομογράφο (CT) διαφέρουν κατά πολύ από τις 

2D απεικονίσεις. Για τον λόγο αυτό, ειδικές δοσιμετρικές ποσότητες και τεχνικές απαιτείται να 

χρησιμοποιούνται. Οι μετρήσεις μπορούν να μετρηθούν στον αέρα ή με την βοήθεια ομοιώματος-

phantom.  

Συνήθως για τη μέτρηση του CTDI χρησιμοποιούνται δύο κυλινδρικά ομοιώματα- phantom. Το 

πρώτο με μέγεθος 32 cm το οποίο χρησιμοποιείται για εξετάσεις σώματος (body phantom) και 

αντιπροσωπεύει την τυπική απορρόφηση στην ακτινοβολούμενη περιοχή ενός ενήλικα. Σε αυτή 

την περίπτωση η δόση στην περιφέρεια είναι διπλάσια από ότι στο κέντρο. Σε εξετάσεις κεφαλής 

ή παιδιατρικές εξετάσεις, εφαρμόζεται το δεύτερο ομοίωμα μεγέθους 16 cm το οποίο αποτυπώνει 

την κεφαλή ενός ενήλικα ή τον κορμό ενός παιδιού. Η δόση αυτού του ομοιώματος είναι η 

διπλάσια του πρώτου, και δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της μετρούμενης δόσης είτε στο κέντρο 

είτε στην περιφέρεια του.   
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Ο δείκτης CT air Kerma, Ca,100 μετριέται ελεύθερα στον αέρα με την πραγματοποίηση μιας 

περιστροφής μιας αξονικής σάρωσης και καθορίζεται από το πηλίκο της ολοκληρωτέας 

ποσότητας του air Kerma (Κ(z)) κατά μήκος μίας παράλληλης γραμμής προς τον άξονα 

περιστροφής ενός CT σαρωτή μήκους 100mm και από το 1/Ν∙Τ. Όπου N ο αριθμός των 

ταυτόχρονα απεικονιζόμενων τομών κατά τη σάρωση και Τ το πάχος των απεικονιζόμενων τομών. 

Σημειώνεται επίσης ότι το εύρος της ολοκλήρωσης τοποθετείται συμμετρικά ως προς τον όγκο 

που έγινε η σάρωση. Η ακόλουθη σχέση εκφράζει την Ca,100 : 

𝐶𝑎,100 =  
1

𝑁𝑇
∫ 𝐾(𝑧)𝑑𝑧

+50

−50
                                             (6.19) 

συνήθως εκφράζεται σε μονάδα mGy [7]. Με λίγα λόγια το CTDI αντιπροσωπεύει την εκτιμώμενη 

ποσότητα της μέσης απορροφούμενης δόσης στην κεντρική περιοχή του ακτινοβολούμενου όγκου 

κάτω από διαδοχικές περιστροφές και ακτινοβολήσεις.  

Ο δείκτης CΡΜΜΑ,100 χρησιμοποιείται όταν η μέτρηση γίνεται με την χρήση phantom και ορίζεται 

παρόμοια με την εξίσωση 6.19 [7].  

Από την εξίσωση 6.19 μπορεί να  παρουσιαστεί η Ca,100  ότι είναι το ύψος ενός επιπέδου 

ορθογωνίου της απορροφούμενης δόσης Κ(z) προς την z κατεύθυνση και με πλάτος Ν∙Τ. Στο 

διάγραμμα 6-2 απεικονίζεται αυτό για μία απλή φέτα από ένα σαρωτή [7]. Το εμβαδόν κάτω από 

την καμπύλη που φαίνεται πιο κάτω αναπαριστά την πειραματικά κατανομή της Ca,100. 

 

Διάγραμμα 6-3: Απεικόνιση CΡΜΜΑ,100 [7] 
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6.11.4  Σταθμισμένο CTDIw και μέση δόση 

Όπως έχει σημειωθεί νωρίτερα, η χρήση του ομοιώματος phantom παρέχεται μόνο σε δύο είδη 

ομοιωμάτων, αυτό της κεφαλής (16 cm) και και αυτό του σώματος (32 cm).  Επομένως, ορίζεται 

ο σταθμισμένος δείκτης CT Κerma (Cw) και ο οποίος συνδυάζει ταυτόχρονα τις τιμές CΡΜΜΑ,100 

μετρούμενες στο κέντρο (CΡΜΜΑ,100,c) αλλά και την περιφέρεια (CΡΜΜΑ,100,p) αυτών των 

ομοιωμάτων phantom. H ποσότητα CPMMM,100,c μετριέται στο κέντρο του τυπικού CT 

δοσιμετρικού ομοιώματος ενώ η ποσότητα CPMMM,100,c αντιστοιχεί στον μέσο όρο των τιμών που 

μετριέται σε τέσσερις θέσεις γύρω από την περιφέρεια του ομοιώματος. Η σχέση που εκφράζει 

την Cw δίδεται ως ακολούθως [7]: 

        𝐶𝑤 =  
1

3
(𝐶𝑃𝑀𝑀𝑀,100,𝑐 +  2𝐶𝑃𝑀𝑀𝐴,100,𝑝)                               (6.20)   

 

Να σημειωθεί ότι oι αντίστοιχοι συντελεστές 1/3 και 2/3 είναι οι παράγοντες βάρους . Εν ολίγης 

η Cw είναι μια προσέγγιση που αντιστοιχεί στον μέσο air Kerma του ομοιώματος phantom που 

μετρήθηκε με μία μόνο περιστροφή του σαρωτή [7]. 

 

6.11.5  CTDIvol 

 Είναι απαραίτητα σημαντικό να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο τυχόν επικαλύψεων ή κενών μεταξύ 

των διαδοχικών πεδίων ακτινοβολίας σε περίπτωση που πρέπει να γίνει η εκτίμηση της δόσης. 

Στην περίπτωση της υπολογιστικής τομογραφίας όπου παρέχει ελικοειδείς διαδοχικές αξονικές 

σαρώσεις, η μετακίνηση του κρεβατιού σε σχέση με το εύρος της δέσμης Ν∙Τ καθορίζουν εάν 

υπάρχουν επικαλύψεις ή κενά. Αυτός ο παράγοντας ονομάζεται pitch (p) και ορίζεται: 

𝑝 =  
𝑙

𝑁𝑇
                                                           (6.21) 

όπου l, η απόσταση που μετακινείται το κρεβάτι ανά ελικοειδή περιστροφή ή μεταξύ διαδοχικών 

σαρώσεων μιας αξονική σάρωσης και N, ο αριθμός των απεικονιζόμενων τομών Ν και το 

αντίστοιχο τους πάχος T [38].  

Στην περίπτωση που η τιμή p είναι μεγαλύτερη από το εύρος της δέσμης, τότε δημιουργούνται 

κενά ενώ σε αντίθετη περίπτωση δημιουργούνται επικαλύψεις. Στις αντίστοιχες περιπτώσεις 

οδηγεί σε μείωση της δόσης που θα λάβει ο ασθενής και συνάμα της ποιότητας της εικόνας, και 

στην αντίθετη περίπτωση αύξηση της δόσης αλλά καλύτερη ποιότητα εικόνας [39]. 

Επομένως το μέγεθος CTDIvol (Cvol), η ογκομετρική CTDI  χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της 

μέσης δόσης της ακτινοβολούμενης περιοχής από μια ελικοειδή σάρωση ή μια σειρά διαδοχικών 

αξονικών σαρώσεων. Η ογκομετρική CTDI καθορίζεται από την εξής σχέση [7]: 
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𝐶𝑣𝑜𝑙 =  𝐶𝑤
𝑁𝑇

𝑙
=  

𝐶𝑤

𝑝
                                                 (6.22) 

Το CTDIvol είναι το καταλληλότερο μέγεθος για την μέτρηση της δόσης του ασθενή για μία 

ολοκληρωμένη εξέταση καθώς σχετίζεται με την επίπτωση στη δόση προς τον ασθενή. Είναι 

αναμφίβολα η ποσότητα που συνιστάται για τον καθορισμό των διαγνωστικών επιπέδων 

αναφοράς.   

  

6.11.6  Dose Length Product (DLP) 

Στο CT, η συνολική ποσότητα ακτινοβολίας που ακτινοβολείται όλη η διάμετρος του ασθενή, 

είναι γνωστή ως Dose Length Product (DLP). Η ποσότητα αυτή καθορίζεται από το γινόμενο του 

CTDIvol επί του μήκους σάρωσης (σε εκατοστά). Η αντίστοιχη εξίσωση δίδεται πιο κάτω [38]:  

𝐷𝑃𝐿 = (𝐶𝑇𝐷𝐼𝑣𝑜𝑙) ∗ 𝐿                                             (6.23) 

 

Η ποσότητα DLP μετριέται σε mGy∙cm. Επομένως τα δεδομένα DLP, δείχνουν τη συνολική 

ποσότητα ακτινοβολίας που χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση της εξέτασης CT και 

ποσοτικοποιήθηκαν σε κυλινδρικό ομοίωμα phantom συγκεκριμένου μεγέθους (16 ή 32 cm) [36]. 

Τονίζεται επίσης ότι η μετρούμενη ποσότητα δεν λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του ασθενούς αλλά 

ούτε αποτελεί μέτρο της απορροφούμενης δόσης. Από αυτή την ποσότητα όμως μπορεί να 

υπολογιστεί η απαρροφούμενη δόση (absorbed dose). 

Επιπλέον είναι σημαντικό να προσθέσουμε ότι η DLP δεν είναι η ενεργός δόση (effective dose) 

του ασθενούς. Η ενεργός δόση εξαρτάται από άλλους παράγοντες, όπως το μέγεθος του ασθενούς 

και η περιοχή του σώματος που σαρώνεται [37]. Να αναφερθεί ότι τόσο η CTDIvol όσο και η 

DLP ποσότητες, χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς για 

μία αξονική τομογραφία. 
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Κεφάλαιο 7 : Μεθοδολογία 

 

 

7.1 Εισαγωγή 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η αναγκαιότητα καθορισμού των Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς 

στο Κεφάλαιο 4, έτσι κρίνεται επιτακτικός ο καθορισμός τους τόσο σε τοπικό όσο και εθνικό 

επίπεδο για την Κύπρο σύμφωνα με το ΚΔΠ 374 374/2018 (46). Στα πλαίσια αυτής της 

Διπλωματικής Εργασίας καθορίζονται τα Τοπικά Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς (ΤΔΕΑ). Σε 

αυτό το Κεφάλαιο γίνεται αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε έως ότου 

ορισθούν τα Τοπικά Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς για το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζ ας 

Κύπρου, με βάση τις οδηγίες της ICRP 135.      

 

7.2 Μεθοδολογία   
Κατά τον καθορισμό των ΤΔΕΑ ακολουθήθηκε μία σειρά βημάτων. Αρχικά να αναφερθεί η άμεση 

ανάγκη για τον έλεγχο των μηχανημάτων προτού παρθούν οι απαραίτητες μετρήσεις για το σκοπό 

της Εργασίας αυτής. Συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν οι δοσιμετρικές ποσότητες για τα αντίστοιχα 

μηχανήματα, το ακτινογραφικό μηχάνημα (DAP), το μαστογράφο (MGD) και τον αξονικό 

τομογράφο (CTDIvol, DLP), για το εάν ήταν σύμφωνες με τις μετρούμενες τιμές που προέκυπταν  

χρησιμοποιώντας θάλαμο ιονισμού και βαθμονομημένο δοσίμετρο στερεάς κατάστασης. Με την 

προϋπόθεση ότι οι προκύπτουσες τιμές ήταν έγκυρες, μας επιτρεπόταν η χρήση των δεδομένων 

για κάθε εξέταση από το dose report των εξεταζομένων.  

Ο καθορισμός των Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς μπορεί να θεωρηθεί ως μια ερευνητική 

διεργασία και επομένως προέκυψε η ανάγκη για τη λήψη ενός ικανοποιητικού αριθμού δεδομένων 

ώστε η έρευνα να θεωρείται έγκυρη και αξιόπιστη. Σύμφωνα με την ICRP 135, για μία 

συγκεκριμένη εξέταση κανονικά συνεπάγεται συλλογή δεδομένων για τουλάχιστον 20 ασθενείς 

όσον αφορά τις  ακτινογραφικές τους εξετάσεις. Για τη μαστογραφία απαιτούνται 50 μετρήσεις 

ασθενών λόγω των διακυμάνσεων του συμπιεσμένου μαστού και όσον αφορά τις εξετάσεις που 

πραγματοποιούνται με τον αξονικό τομογράφο χρειάζεται η συλλογή δεδομένων μίας ομάδας με 

30 ασθενείς το λιγότερο [1]. Τα δεδομένα από το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου 

λήφθηκαν κατά τη διάρκεια των μηνών Νοεμβρίου 2020 έως Μαρτίου 2021 από τις διαγνωστικές 

εξετάσεις που έγιναν. Οι μετρήσεις αφορούσαν τις ακόλουθες ανατομικές περιοχές: 

Ακτινογράφος μηχάνημα:  

i. Θώρακας 

ii. Κοιλία 
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iii. Ισχίο 

iv. Σπονδυλική Στήλη 

v. Ώμος 

vi. Γόνατο 

vii. Πύελος 

Μαστογράφος: 

i. Μαστός 

Αξονικός Τομογράφος: 

i. Μαστός 

ii. Θώρακας 

iii. Λαιμός 

iv. Κεφαλή 

v. Γυναικολογικά 

vi. Προστάτης 

Πρέπει να σημειωθεί ότι για το πρώτο μηχανήμα οι ακτινολογικές εξετάσεις που 

πραγματοποιηθήκαν και από τις οποίες λήφθηκαν οι τιμές αφορούν διαγνωστικούς σκοπούς, ενώ 

για τον μαστογράφο οι εξετάσεις αποσκοπούσαν στην αξιολόγηση της νόσου. Για τον αξονικό 

τομογράφο οι τιμές που πάρθηκαν ανήκουν σε εξετάσεις για το σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας 

(planning) καθώς τα ΤΔΕΑ για τις διαγνωστικές εξετάσεις έχουν ήδη καθοριστεί. 

Τα δεδομένα που χρειάστηκε να ληφθούν μετριόνταν και καταγράφονταν αυτομάτως στην 

αντίστοιχη ακτινογραφία. Αυτό ισχύει για τις απλές ακτινογραφίες αλλά και τις μαστογραφίες. 

Όσον αφορά τις ιατρικές απεικονίσεις που προέρχονταν από αξονική τομογραφία, εμφανίζονταν 

αυτομάτως στο dose report από το οποίο διαβάζονταν οι απαραίτητες τιμές. Επιπλέον, πέραν των 

δοσιμετρικών ποσοτήτων DAP, MGD, ESD, CTDIv και DLP που έπρεπε να καταγραφούν, 

συλλέγονται και άλλα δεδομένα από τα χαρακτηριστικά της εξέτασης (π.χ. παράμετροι έκθεσης) 

τα οποία χρειάζονται για την αξιολόγηση καθώς και τη λήψη αποφάσεων ούτως ώστε να 

καθοριστούν τα DRL. Ακόμη, συμπεριλήφθηκαν και στατιστικές πληροφορίες (π.χ. μεγέθη 

δειγμάτων) τα οποία τεκμηριώνονταν και κατά προτίμηση αναφέρονταν [21]. Επομένως, 

σημειώθηκαν οι σταθερές παράμετροι από τα πρωτόκολλα του κάθε μηχανήματος που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση της κάθε εξέτασης ενώ οι υπόλοιπες μετρήσεις που 

σημειώθηκαν ήταν, η τιμή του kV, mAs, EXI (Exposure index) για ακτινογράφο και μαστογράφο.  

Επιπλέον, στο μαστογράφο μετρήθηκε το πάχος του μαστού, η δύναμη που ασκήθηκε κατά τη 

συμπίεση του, η γωνία περιστροφής καθώς και το υλικό του φίλτρου. Στην περίπτωση των 

εξετάσεων για σκοπό σχεδιασμού, εγγράφονταν τιμές για τα kV, mAs, το μέγεθος του ομοιώματος 

(για εξετάσεις κεφαλής 16 cm ενώ για εξετάσεις σώματος 32 cm) και το πάχος των φετών (cSL- 

multislice CT the number of detector row (N) x nominal thickness of detector row (T)). Σε 
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μετέπειτα στάδιο, πολύ σημαντικός παράγοντας ήταν η εύρεση του βάρους του κάθε 

εξεταζομένου, το οποίο θεωρείται στατιστική πληροφορία που είναι αναγκαία για τον καθορισμό 

των ΔΕΑ [21]. Για την πραγμάτωση αυτού απαιτήθηκε η πρόσβαση στα αρχεία του Ογκολογικού 

Κέντρου και συγκεκριμένα στον ιατρικό φάκελο του κάθε ασθενούς.  Η συλλογή των δεδομένων 

αυτών περιόρισε τον αριθμό των δειγμάτων καθώς κρατήθηκαν μετρήσεις για άτομα από 50 μέχρι 

90 κιλά, αφού θεωρήσαμε ως μέσο άνθρωπο ένα με 70 κιλά (±20) [1]. Για τις εξετάσεις του 

αξονικού τομογράφου δεν χρειάστηκε η καταγραφή του βάρους των εξεταζομένων (βλ. Ενότητα 

8.2.2). Επομένως οι μικρότερες και οι μεγαλύτερες τιμές απορρίφθηκαν. Έτσι και για τον 

μαστογράφο απορρίφθηκαν αρκετές τιμές, αφού επιλέξαμε ένα εύρος τιμών μεταξύ των 40 και 70 

mm να είναι το μέσο πάχος του μαστού. Λόγω του περιορισμού αυτού αλλά και του γεγονότος ότι 

ορισμένες εξετάσεις γίνονται σε μικρότερες συχνότητες, δεν μπορούσαμε να έχουμε απεριόριστες 

μετρήσεις. Παράλληλα, ο διαθέσιμος χρόνος ήταν επίσης περιορισμένος, με αποτέλεσμα να 

έχουμε λιγότερες μετρήσεις για κάποιες εξετάσεις. 

Ο καθορισμός των Τοπικών Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς έγινε με βάση τις οδηγίες της 

ICRP 135. Αρχικά υπολογίστηκαν με τη βοήθεια της Excel οι μέσοι όροι, οι ενδιάμεσες τιμές 

(median/50th percentile), η τυπική απόκλιση του μέσου όρου, το 25ο εκατοστημόριο αλλά και το 

75ο εκατοστημόριο των δοσιμετρικών μεγεθών για κάθε εξέταση. Λόγω του ότι απορρίφθηκαν οι 

ασθενείς με μάζα μικρότερη από 50 kg αλλά και  με μεγαλύτερη από 90 kg [1], η τιμή του μέσου 

όρου και η τιμή του διάμεσου αριθμού αναμενόταν να μην διαφέρουν πολύ. Αυτό ισχύει 

αντίστοιχα και για τις μετρήσεις του μαστογράφου.  

Ακολούθως, θεωρήσαμε ότι οι τιμές από την τιμή του 25ου εκατοστημορίου μέχρι την τιμή του 

75ου εκατοστημορίου είναι οι τιμές όπου καθορίζονται τα διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς. Τα 

ΤΔΕΑ βασίζονται στο 75ο εκατοστημόριο [21]. Σε περίπτωση που η τιμή του διάμεσου αριθμού 

είναι μικρότερη από το 25ο εκατοστημόριο, αυτό συνεπάγεται αύξηση της δόσης. Σε αντίθετη 

περίπτωση, δηλαδή όταν η τιμή του διάμεσου αριθμού της δόσης είναι μεγαλύτερη από το 75ο 

εκατοστημόριο αυτό συνεπάγεται ότι η δόση πρέπει να μειωθεί. 
 

Σύμφωνα με την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει τουλάχιστο μία φορά τον χρόνο η κάθε χώρα να 

συγκρίνει τις τοπικές δόσεις των ασθενών με τις τιμές των ΤΔΕΑ ή των Εθνικών ΔΕΑ. Επιπλέον, 

οι τιμές των ΤΔΕΑ πρέπει να συγκρίνονται με τα Εθνικά ΔΕΑ και οι τιμές των Εθνικών ΔΕΑ με 

αυτές των Ευρωπαϊκών ΔΕΑ, όποτε αυτές δημιουργηθούν ή εκσυγχρονιστούν [21]. Από τη στιγμή 

που η Κύπρος δεν έχει καθορίσει Εθνικά ΔΕΑ και επίσης ελάχιστα νοσοκομεία έχουν τοπικά 

ΔΕΑ, αυτομάτως η σύγκριση γίνεται μεταξύ των τιμών των τοπικών και των Ευρωπαϊκών ΔΕΑ 

αλλά και με άλλων χωρών. Για το ακτινογραφικό μηχάνημα η σύγκριση έγινε με τα Ευρωπαϊκά 

ΔΕΑ [40] και της Γαλλίας [47], για το μαστογράφο με τα ΔΕΑ της δυτικής Αυστραλίας [41] και 

της Ισπανίας [48], ενώ για τον αξονικό τομογράφο με τα ΔΕΑ της Αγγλίας [42]. Σε αυτό το σημείο 

πρέπει να τονιστεί ότι η σύγκριση για τα ΤΔΕΑ του μαστογράφου με τα διεθνή 

πραγματοποιήθηκαν μόνο για CC προβολές, καθώς τα αντίστοιχα διεθνή ΔΕΑ είναι καθορισμένα 

μόνο για screening. 
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Σε μετέπειτα στάδιο έγινε ο υπολογισμός της ενεργού δόσης (Ενότητα 6.10), στοχεύοντας στην 

εύρεση του βαθμού της βιολογικής βλάβης που προκαλείται λόγω της ακτινοβολίας. Τέλος, 

κατασκευάστηκαν οι γραφικές παραστάσεις της δόσης της ακτινοβολίας συναρτήσει της μάζας 

έτσι ώστε να συσχετιστούν τα δύο μεγέθη. 
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Κεφάλαιο 8 : Παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων 

 

 

8.1 Εισαγωγή 
Σε αυτό το Κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται οι μετρούμενες δόσεις, με απώτερο στόχο 

την πραγμάτωση του σκοπού της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, δηλαδή τον καθορισμό των 

τοπικών διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς. Επιπρόσθετα υπολογίζεται η ενεργός δόση και 

σχολιάζεται η συσχέτιση ανάμεσα στο βάρος του ασθενούς και την αντίστοιχη δόση.  

 

8.2 Παρουσίαση των μετρήσεων 
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι μετρήσεις που λήφθηκαν με τα μηχανήματα, το 

ακτινογραφικό μηχάνημα, το μαστογράφο και τον αξονικό τομογράφο για τις αντίστοιχες 

εκτιθέμενες περιοχές του σώματος. Η διεξαγωγή των εξετάσεων πραγματοποιείται κυρίως σε 

τρεις θέσεις, την οπίσθια - ΑΡ (Anterior-Posterior), την πρόσθια - ΡΑ (Posteroanterior) και την 

πλάγια – LAT (Lateral) όσον αφορά το ακτινογραφικό μηχάνημα. Στις εξετάσεις για το 

μαστογράφο οι δύο θέσεις είναι η μεσοπλευρική πλάγια/mediolateral oblique προβολή (MLO) και 

η craniocaudal προβολή (CC). Υπενθυμίζεται ότι οι ακόλουθες τιμές αφορούν ασθενείς από 50 

μέχρι 90 kg και για γυναίκες με πάχος μαστού 40-70 mm. 

 

8.2.1 Μετρήσεις ακτινογραφικού μηχανήματος 

Στις εξετάσεις που ακολουθούν χρησιμοποιήθηκε πλέγμα (grid). Επιπλέον, η απόσταση 

εστίασης στον ανιχνευτή παραμένει αμετάβλητη στα 180 cm  για τις εξετάσεις θώρακος, 

ενώ για τις υπόλοιπες στα 150 cm. 

 

i. Θώρακας PA/LAT: 

Σε αυτές τις εξετάσεις ο εξεταζόμενος προβαίνει σε δύο προβολές. Η παράμετρος που 

αφορά τις ακτίνες Χ και διατηρείται σταθερή είναι η τάση που εφαρμόζεται στη λυχνία  

και ισούται με 124.9 kV.  

Ακολουθούν οι πίνακες με τις μετρήσεις: 
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No of 

patients 

Patient 

Weight 

(kg) 

PA 

Projection 

DAP dose 

(μGy×m2) 

Exposure 

setting:(Tube 

current x 

time) 

mAs 

Clinical 

EXI 

1 74 4.49 1.00 107 

2 74 4.79 1.10 112 

3 58 4.49 1.0 102 

4 79.2 5.30 1.20 75 

5 53 3.72 0.90 114 

6 70 6.21 1.40 107 

7 - 5.16 1.20 91 

8 - 4.02 0.90 92 

9 69 6.03 1.30 89 

10 70 3.69 0.90 93 

11 - 3.26 0.80 145 

12 - 4.74 1.10 92 

13 81.2 4.02 0.90 92 

14 69 6.03 1.30 89 

15 70 3.69 0.90 93 

16 - 3.26 0.80 145 

17 79 4.08 1.10 72 

18 83 4.04 0.90 116 

19 72 8.82 1.90 149 

20 81.2 5.13 1.20 86 

21 85 4.74 1.10 81 

22 63 3.55 0.80 118 

23 81.2 3.96 0.90 100 

24 81.2 5.23 1.20 119 

25 72 7.83 1.70 129 

26 83 4.04 0.90 116 

27 81.2 6.46 1.40 107 

28 - 4.26 1.00 130 

29 74 6.66 1.40 108 

30 72 7.32 1.60 128 

31 - 4.88 1.00 88 

32 83.4 7.02 1.50 131 

33 86 3.50 0.80 103 

34 71 3.52 0.80 91 

35 70 3.55 0.80 117 

36 56 4.20 1.00 100 

37 63 4.83 1.10 86 

38 79 6.59 1.40 102 
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39 81.2 8.65 1.80 144 

40 81.2 7.51 1.60 142 

41 76 6.06 1.30 102 

42 66 4.35 1.00 98 

43 68 5.03 1.10 105 

44 85 4.67 1.10 98 

45 64 4.21 1.00 112 

46 - 8.42 1.80 176 

47 69 4.79 1.10 80 

48 54 3.99 0.90 97 

49 61 3.72 0.90 107 

50 - 5.07 1.10 93 

51 68 5.03 1.10 105 

52 76 6.06 1.30 102 

53 87.1 4.87 1.10 83 

54 67 4.32 1.00 77 

55 72 11.48 2.20 161 

56 53 3.60 0.90 123 

57 85 4.93 1.10 108 

58 79 4.06 0.90 75 

59 70 5.33 1.20 105 

60 58 3.93 0.90 86 

61 - 5.65 1.30 149 

62 72 4.29 1.00 111 

63 78 4.47 1.00 91 

64 89 5.88 1.30 59 

65 82 6.80 1.40 92 

66 72 5.22 1.20 98 

67 85 4.51 1.00 112 

68 85 4.74 1.10 95 
Πίνακας 8-1: Μετρήσεις θώρακος-PA 

 

 

No of 

patients 
Patient 

Weight 

(kg) 

LAT 

Projection 

DAP dose 

(µGy x m2) 

Exposure 

setting:(Tube 

current x time) 

mAs 

Clinical 

EXI 

1 74 23.78 5.50 205 

2 79.2 11.62 2.90 90 

3 53 9.80 2.00 104 

4 - 14.55 3.10 144 

5 - 10.97 2.20 74 
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6 - 31.66 6.80 240 

7 69 29.95 5.60 107 

8 70 14.83 3.00 149 

9 - 9.10 2.10 186 

10 - 10.97 2.20 74 

11 81.2 31.66 6.80 240 

12 69 29.95 5.60 107 

13 70 14.83 3.00 149 

14 - 9.10 2.10 186 

15 79 10.20 2.40 88 

16 - 26.66 5.00 155 

17 81.2 12.79 2.50 74 

18 - 24.11 4.60 148 

19 85 15.42 3.20 100 

20 63 14.87 3.30 176 

21 81.2 30.92 5.80 207 

22 72 62.78 11.6 137 

23 - 11.09 2.20 103 

24 81.2 43.88 10.0 198 

25 - 11.28 2.20 100 

26 74 41.16 7.60 158 

27 72 52.10 9.80 134 

28 - 27.55 5.40 212 

29 83.4 23.81 4.80 178 

30 86 15.18 2.90 177 

31 71 13.64 2.60 208 

32 70 9.98 2.00 91 

33 56 20.97 4.70 231 

34 63 11.98 2.70 73 

35 79 14.96 3.10 88 

36 81.2 45.08 8.30 206 

37 76 21.12 4.00 139 

38 66 10.76 2.10 75 

39 68 19.90 3.80 139 

40 85 32.33 6.00 184 

41 64 12.82 2.60 114 

42 - 44.77 9.90 202 

43 69 20 3.80 116 

44 54 9.80 2.00 112 

45 61 14.79 3.40 183 

46 - 22.06 5.90 142 

47 68 19.90 3.80 139 

48 76 21.12 4.00 139 
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49 87.1 8.52 1.90 80 

50 67 20.24 3.80 194 

51 53 6.72 1.40 84 

52 79 17.92 3.70 138 

53 70 11.89 2.30 91 

54 58 31.19 5.80 254 

55 - 32.47 7.10 205 

56 72 17.08 3.20 147 

57 78 17.44 3.60 170 

58 89 30.83 5.90 151 

59 82 72.88 13.5 212 

60 72 12.9 2.70 128 

61 85 44.96 8.30 179 
Πίνακας 8-2: Μετρήσεις θώρακος-LAT 

 

ii. Κοιλία ΑΡ: 

Σε αυτές τις εξετάσεις ο εξεταζόμενος προβαίνει σε μία προβολή. Η παράμετρος που 

αφορά τις ακτίνες Χ και διατηρείται σταθερή, είναι η τάση που εφαρμόζεται στη λυχνία  

και ισούται με 80.1 kV.  

Ακολουθεί ο πίνακας με τις μετρήσεις: 

 

 

No of 

patients 

Patient 

Weight 

(kg) 

AP 

Projection 

DAP dose 

(µGy x m2) 

Exposure 

setting:(Tube 

current x 

time) 

mAs 

Clinical 

EXI 

1 70 53.09 12.9 166 

2 70 48.74 11.8 172 

3 65 38.84 11.0 190 

4 66 96.67 23.3 308 

5 - 34.45 8.40 133 

6 - 43.4 10.4 110 

7 - 109.49 26.3 275 

8 60.7 51.06 14.3 178 

9 - 46.43 11.3 182 

10 82 142.55 34.3 296 

11 - 45.98 11.1 149 

12 - 82.24 19.7 260 

13 - 58.57 14.1 184 

14 - 60.07 14.4 209 

15 - 33.16 8.00 124 
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16 80 154.13 36.9 232 

17 52 19.5 4.70 112 

18 71 99.41 23.8 244 

19 - 27.18 6.60 133 

20 - 22.65 5.50 121 

21 63.3 56.08 13.5 154 

22 63.3 56.08 13.5 154 

23 79.4 91 25.8 192 

24 86 71.22 17.2 154 

25 86 92.69 22.4 221 

26 - 49.61 12.0 165 

27 - 49.61 12.0 165 

28 82 130.87 36.9 241 

29 - 52.94 12.8 148 

30 85 61.99 15.0 201 

31 - 17.42 4.30 93 

32 - 148.39 35.7 219 

33 72 42.52 12.1 141 

34 72 46.37 13.2 153 

35 - 158.14 39.5 235 

36 58 37.27 9.00 185 

37 82 94.54 26.9 165 

38 - 198.71 56.3 204 

39 82 55.49 13.3 162 

40 80 152.05 43.1 172 

41 82 48.34 13.7 144 

42 - 119.87 33.9 194 

43 - 127.86 34.6 166 

44 63 45.76 11.0 182 

45 - 31.59 9.00 138 

46 64 82.12 19.8 181 

47 85 65.62 15.9 180 

48 - 95.52 23.7 219 

49 65 42.61 10.3 147 

50 - 273.14 65.6 251 

51 71 222.5 53.7 235 

52 71 239.97 57.9 264 

53 - 190.5 53.9 304 

54 - 129.59 36.7 254 

55 82 43.13 10.4 164 

56 - 121.19 29.2 239 

57 - 192.93 46.5 276 

58 - 130.73 31.4 250 
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59 80.5 189.6 45.9 240 

60 - 63.23 15.3 164 

61 - 197.35 47.7 237 

62 - 267.07 64.5 247 

63 - 252.66 71.9 222 

64 53 33.29 8.00 200 

65 79 92.97 26.3 207 

66 79 63.44 18.0 164 

67 72 45.16 12.8 168 
Πίνακας 8-3: Μετρήσεις κοιλίας-AP 

 

iii. Ισχίο ΑΡ: 

Σε αυτές τις εξετάσεις ο εξεταζόμενος προβαίνει σε δύο προβολές. Η παράμετρος που 

αφορά τις ακτίνες Χ και διατηρείται σταθερή, είναι η τάση που εφαρμόζεται στη λυχνία  

και ισούται με 76.8 kV.  

Ακολουθεί ο πίνακας με τις μετρήσεις: 

 

 

No of 

patients 

Patient 

Weight 

(kg) 

AP 

Projection 

DAP dose 

(µGy x m2) 

Exposure 

setting:(Tube 

current x 

time) 

mAs 

Clinical 

EXI 

1 84 52.44 8.70 232 

2 - 24.99 6.60 218 

3 - 50.66 13.4 243 

4 - 24.72 4.10 181 

5 - 22.28 4.20 168 

6 55 21.12 3.50 192 

7 73 21.87 4.30 162 

8 70 32.89 6.10 192 

9 70 21.94 3.60 94 

10 - 55.06 9.10 201 

11 - 46.84 7.70 148 

12 64 24.91 4.50 170 

13 64 11.35 2.10 199 

14 78.9 61.3 16.1 268 

15 78.9 23.37 5.30 215 

16 - 46.14 12.2 207 

17 - 36.92 16.0 213 
Πίνακας 8-4: Μετρήσεις ισχίου-AP 
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iv. Σπονδυλική Στήλη AP / LAT: 

Σε αυτές τις εξετάσεις ο εξεταζόμενος προβαίνει σε δύο προβολές. Η παράμετρος που 

αφορά τις ακτίνες Χ και διατηρείται σταθερή για την πρώτη και δεύτερη προβολή, είναι η 

τάση που εφαρμόζεται στη λυχνία  και ισούται με 87.3 kV και 89.8 kV.  

Ακολουθούν οι πίνακες με τις μετρήσεις: 

 

 

No of 

patients 

Patient 

Weight 

(kg) 

AP 

Projection 

DAP dose 

(µGy x m2) 

Exposure 

setting:(Tube 

current x 

time) 

mAs 

Clinical 

EXI 

1 - 57.61 14.5 293 

2 - 51.43 11.8 319 

3 - 141.14 32.3 363 

4 - 20.75 3.70 257 

5 - 186.55 37.8 357 

6 - 159.15 32.3 342 

7 - 18.04 8.80 314 

8 - 67.01 15.4 314 

9 58 39.87 5.30 267 

10 50 41.18 9.50 333 

11 - 77.33 13.0 289 

12 - 77.43 17.9 296 

13 66 58.17 11.7 349 

14 66 126.15 25.3 372 

15 55 45.59 10.4 302 

16 76.5 82.84 13.0 338 

17 74 92.51 18.6 336 

18 86 86.81 18.9 327 

19 50 61.41 12.2 371 

20 54.6 30.19 7.40 339 

21 58 22.68 4.10 308 
Πίνακας 8-5: Μετρήσεις σπονδυλικής στήλης-AP 
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No of 

patients 

Patient 

Weight 

(kg) 

LAT 

Projection 

DAP dose 

(µGy x m2) 

Exposure 

setting:(Tube 

current x time) 

mAs 

Clinical 

EXI 

1 - 190.3 32.2 316 

2 - 114.94 24.9 269 

3 - 286.43 62.5 339 

4 - 83.77 16.0 382 

5 - 97.40 17.4 447 

6 - 111.18 17.8 185 

7 58 83.77 18.4 318 

8 50 190.64 40.7 448 

9 50 106.6 22.8 379 

10 - 286.94 47.6 438 

11 - 133.27 29.5 428 

12 66 93.53 18.0 239 

13 55 51.92 11.3 155 

14 76.5 132.58 29.7 265 

15 74 176.55 31.4 317 

16 86 187.36 40.7 252 

17 50 196.37 41.5 510 

18 50 131.84 27.9 491 

19 54.6 75.32 18.1 186 

20 58 89.21 15.5 477 
Πίνακας 8-6: Μετρήσεις σπονδυλικής στήλης-LAT 

 

v. Ώμος AP / LAT: 

Σε αυτές τις εξετάσεις ο εξεταζόμενος προβαίνει σε δύο προβολές. Η παράμετρος που 

αφορά τις ακτίνες Χ και διατηρείται σταθερή, είναι η τάση που εφαρμόζεται στη λυχνία  

και ισούται με 65.9kV.  

Ακολουθούν οι πίνακες με τις μετρήσεις: 

 

 

No of 

patients 

Patient 

Weight 

(kg) 

AP 

Projection 

DAP dose 

(µGy x m2) 

Exposure 

setting:(Tube 

current x time) 

mAs 

Clinical 

EXI 

1 - 24 7.30 228 

2 - 9.69 5.00 144 

3 - 9.76 4.00 81 
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4 73 15.93 5.50 120 

5 73 19.03 6.70 145 

6 77 36.42 9.40 209 

7 - 29.8 8.50 178 

8 75 9.84 3.50 173 

9 75 9.74 3.50 155 

10 75 10.15 3.70 168 

11 75 9.26 3.30 140 

12 - 6.57 5.50 162 

13 70 24.52 6.50 191 

14 70 20.69 5.50 164 

15 - 11.54 2.50 93 

16 - 12.9 2.80 94 

17 - 11.64 2.50 95 

18 67.6 26.67 5.80 153 

19 78 11.8 3.60 105 

20 58 9.35 2.20 137 

21 58 10.08 2.30 153 
Πίνακας 8-7: Μετρήσεις ώμου-AP 

 

 

 

No of 

patients 

Patient 

Weight 

(kg) 

LAT 

Projection 

DAP dose 

(µGy x m2) 

Exposure 

setting:(Tube 

current x time) 

mAs 

Clinical 

EXI 

1 - 23.29 5.60 208 

2 67.6 8.84 2.00 65 

3 71 6.29 3.20 139 

4 71 5.54 3.30 154 

5 71 13.25 6.30 286 

6 71 11.34 6.40 259 

7 70 24.54 6.50 191 

8 70 20.69 5.50 164 

9 78 27.8 9.20 234 

10 - 30.58 10.3 242 

11 - 3.73 5.00 190 

12 47.7 23.29 5.60 208 

13 71 14.51 4.10 38 

14 71 20.37 5.70 85 

15 67.6 17.64 5.50 137 
Πίνακας 8-8: Μετρήσεις ώμου-LAT 
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vi. Γόνατο ΑΡ / LAT: 

Σε αυτές τις εξετάσεις, ο εξεταζόμενος προβαίνει σε δύο προβολές. Η παράμετρος που 

αφορά τις ακτίνες Χ και διατηρείται σταθερή είναι η τάση που εφαρμόζεται στη λυχνία  

και ισούται με 59.8kV.  

Ακολουθούν οι πίνακες με τις μετρήσεις: 

 

 

No of 

patients 

Patient 

Weight 

(kg) 

AP 

Projection 

DAP dose 

(µGy x m2) 

Exposure 

setting:(Tube 

current x time) 

mAs 

Clinical 

EXI 

1 80 1.14 0.80 21 

2 80 12.12 8.40 122 

3 80 1.44 2.50 69 

4 - 36.01 15.9 558 

5 68 18.49 4.90 202 

6 65 16.72 9.60 300 

7 85 1.88 0.50 13 

8 85 16.63 8.60 254 

9 - 29.15 10.1 239 

10 - 15.02 7.00 227 

11 79 23.43 12.3 222 

12 67 3.30 0.90 25 

13 60 20.16 12.0 356 

14 60 8.28 5.00 194 

15 60 4.10 2.50 131 
Πίνακας 8-9: Μετρήσεις γονάτων-AP 

 

 

 

No of 

patients 

Patient 

Weight 

(kg) 

LAT 

Projection 

DAP dose 

(µGy x m2) 

Exposure 

setting:(Tube 

current x time) 

mAs 

Clinical 

EXI 

1 - 23 9.40 272 

2 - 7.5 2.30 168 

3 - 2.18 0.70 35 

4 68 9.53 6.80 237 

5 59 5.76 2.80 116 

6 65 11.45 4.20 154 

7 85 18.17 4.80 193 
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8 - 17.11 7.80 253 

9 - 16.23 7.40 230 

10 64 9.29 5.00 181 

11 - 9 5.70 225 

12 - 9.35 5.90 236 

13 - 19.04 7.90 212 

14 - 22.98 7.70 214 

15 79 23.1 10.0 245 

16 67 14.96 8.00 206 

17 67 19.29 10.9 228 

18 60 6.04 3.60 215 

19 60 4.92 3.00 125 
Πίνακας 8-10: Μετρήσεις γονάτων-LAT 

 

vii. Πύελος ΑΡ: 

Σε αυτές τις εξετάσεις ο εξεταζόμενος προβαίνει σε δύο προβολές. Η παράμετρος που 

αφορά τις ακτίνες Χ και διατηρείται σταθερή είναι η τάση που εφαρμόζεται στη λυχνία  

και ισούται με 82.8kV.  

Ακολουθεί ο πίνακας με τις μετρήσεις: 

 

 

No of 

patients 

Patient 

Weight 

(kg) 

AP 

Projection 

DAP dose 

(µGy x m2) 

Exposure 

setting:(Tube 

current x time) 

mAs 

Clinical 

EXI 

1 - 93.38 13.5 407 

2 82 112.48 27.4 362 

3 82 109.98 26.8 370 

4 82 106.68 26.0 363 

5 - 69.14 10.0 382 

6 63.6 56.88 13.2 350 

7 63.6 56.88 13.2 350 

8 - 111.22 16.1 384 

9 - 31.31 4.60 241 

10 80 40.78 9.50 326 

11 - 80.4 11.7 404 

12 50 50.44 7.30 341 

13 - 70.25 10.2 339 

14 76 90.62 21.0 407 

15 - 57.4 8.30 361 

16 66 36.6 5.30 330 
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17 66 55.17 8.00 354 

18 - 53.94 7.90 395 

19 79 92.11 13.3 371 

20 - 51.17 7.40 378 

21 74 148.41 21.3 338 

22 - 40.05 9.50 398 

23 - 42 9.90 335 

24 - 53.76 7.90 400 

25 - 50.73 7.40 312 

26 60 41.94 6.50 204 

27 83 162.1 23.3 418 

28 70 53.11 10.0 313 

29 - 41.18 12.8 315 

30 80 190.86 27.6 419 

31 80 51.48 7.50 137 

32 82 209.43 30.1 429 

33 63 36.66 5.30 485 

34 63 36.58 5.30 409 

35 63 42.66 6.20 361 

36 - 110.57 25.2 346 

37 - 51.73 11.8 215 

38 52 40.58 9.30 344 

39 - 57.74 8.60 468 
Πίνακας 8-11: Μετρήσεις πυέλου-ΑΡ 

 

8.2.2 Μετρήσεις μαστογράφου 

Σε αυτές τις εξετάσεις ο εξεταζόμενος προβαίνει σε δύο προβολές για κάθε μαστό τόσο για τη 

διαδικασία Flat field όσο και για την Tomosynthesis. Επομένως, πραγματοποιούνται συνολικά 

οκτώ εξετάσεις για κάθε ασθενή. Σημειώνεται ότι το υλικό κατασκευής της ανόδου είναι 

βολφράμιο (W), ενώ στις Flat field εξετάσεις χρησιμοποιείται φίλτρο από ρόδιο (Rh) ή άργυρο 

(Ag) για μεγάλο πάχος μαστού και για τις εξετάσεις Tomosynthesis αργίλιο (Al).  
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i. Αριστερός μαστός LCCκαι LMLO (Flat field): 

 

 

No of 

patients 

Projection 

MGD 

dose 

(mGy) 

Projection 

ESD dose 

(mGy) 

Tube 

Voltage: 

kVp 

Exposure 

setting: 

(Tube 

current x 

time) 

mAs 

Filter 
Thickness 

(mm) 

Force 

(N) 

C-arm 

Angle 

(⁰) 

Clinical 

EXI 

1 1.13 3.49 28 88 Rh 43 88.8 0 380 

2 1.65 6.56 31 123 Rh 62 121.6 0.1 498 

3 1.09 3.77 29 86 Rh 50 82.7 0 401 

4 2.19 8.45 31 159 Rh 60 105.7 0 496 

5 1.12 4.29 30 88 Rh 58 111.9 0 434 

6 0.79 2.73 28 68 Rh 49 95 0 385 

7 1.06 3.86 30 80 Rh 55 83.2 0 421 

8 1.52 5.74 30 118 Rh 57 93.9 0.1 442 

9 1.41 5.54 31 104 Rh 61 101.4 0 486 

10 1.61 6.94 32 119 Rh 69 67.1 0.1 555 

11 0.62 5.98 30 123 Rh 56 96 0 450 

12 0.84 2.54 28 65 Rh 42 79.4 0 381 

13 1.4 5.44 30 111 Rh 59 84 0 448 

14 1.75 7.06 31 132 Rh 63 54.1 0 489 

15 1.27 4.45 29 101 Rh 51 73 0 388 

16 0.89 3.16 29 71 Rh 52 79.4 0 376 

17 1.54 6.22 31 116 Rh 63 112.2 0 497 

18 2.08 8.56 32 148 Rh 66 81 0 81 

19 1.16 4.05 29 92 Rh 51 117.7 0 381 

20 1.39 5.72 32 99 Rh 66 81.3 0 556 

21 1.73 7.01 32 122 Rh 65 102 0.1 553 

22 1.47 5.84 31 110 Rh 62 107.2 -0.1 499 

23 1.33 5.14 31 97 Rh 60 80.2 0.1 481 

24 1.47 6.33 32 108 Rh 69 74.2 0 560 

25 0.97 3.52 29 79 Rh 53 47.2 0 389 

26 1.52 5.63 30 116 Rh 56 99.9 0 445 

27 1.79 7.03 31 132 Rh 61 88.2 0 488 

28 2.28 9.4 32 162 Rh 66 93.4 0 551 

29 2.4 4.98 29 112 Rh 52 38.9 -0.1 401 

30 1.49 5.77 31 109 Rh 60 53.2 0 482 

31 0.72 2.48 29 56 Rh 50 71.3 0.1 381 

32 1.19 4.36 29 98 Rh 54 71.9 0 389 

33 0.9 3.09 29 70 Rh 50 83.7 0 388 

34 1.51 6.19 31 115 Rh 64 99.4 0 493 

35 1.13 4.26 30 87 Rh 57 68.8 0 448 
Πίνακας 8-12: Μετρήσεις αριστερού μαστού-LCC (Flat field) 
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No of 

patients 

Projection 

MGD 

dose 

(mGy) 

Projection 

ESD dose 

(mGy) 

Tube 

Voltage: 

kVp 

Exposure 

setting: 

(Tube 

current x 

time) 

mAs 

Filter 
Thickness 

(mm) 

Force 

(N) 

C-arm 

Angle 

(⁰) 

Clinical 

EXI 

1 1.36 4.70 29 107 Rh 50 104.7 44.8 398 

3 1.17 4.08 28 101 Rh 49 105.7 44.9 404 

4 1.71 6.31 30 130 Rh 56 126.8 44.8 452 

5 1.62 6.58 32 114 Rh 65 129.5 44.9 569 

6 2.27 9.47 30 155 Ag 70 168.8 44.9 644 

7 1.25 4.84 31 91 Rh 60 82 44.9 491 

8 1.59 6.35 31 119 Rh 62 95.7 44.8 489 

9 1.85 7.49 31 140 Rh 64 91.9 44.9 503 

10 1.38 5.19 30 106 Rh 57 129.5 44.9 451 

11 1.63 6.64 32 115 Rh 65 104.5 44.8 564 

12 1.71 6.27 29 141 Rh 54 105.6 44.8 409 

13 1.02 3.23 28 82 Rh 44 73.9 44.9 388 

14 1.72 7.06 31 132 Rh 64 81 44.9 501 

15 2.71 11.49 32 197 Rh 68 96.3 44.8 569 

16 1.27 4.93 31 93 Rh 60 74.8 44.8 486 

17 1.74 7.14 31 133 Rh 64 107.8 44.9 503 

18 1.92 8.17 32 140 Rh 68 91 44.9 563 

19 1.74 7.39 32 127 Rh 68 126.7 44.9 569 

20 1.45 6.25 31 93 Ag 75 62.9 44.8 631 

21 1.6 6.81 32 117 Rh 68 70.4 44.9 569 

22 1.24 4.75 30 97 Rh 58 101 44.9 444 

23 0.94 3.15 28 79 Rh 47 87.2 44.9 397 

24 1.7 6.58 31 124 Rh 60 78.2 44.9 495 

25 1.73 6.49 30 133 Rh 57 114.4 44.9 442 

26 2.51 10.81 32 185 Rh 69 48 44.9 572 

27 2.04 8.42 32 146 Rh 66 75.1 44.8 564 

28 0.17 4.54 31 86 Rh 60 99.4 44.8 484 

29 1.86 7.41 31 139 Rh 62 77.3 44.9 502 

30 0.79 2.92 29 66 Rh 54 63.9 44.9 393 

31 1.87 7.83 32 135 Rh 67 109.2 44.8 570 

32 1.69 6.91 31 129 Rh 64 119.5 44.9 512 
Πίνακας 8-13: Μετρήσεις αριστερού μαστού-LMLO (Flat field) 

 

ii. Δεξιός μαστός RCC και RMLO (Flat field): 
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No of 

patients 

Projection 

MGD 

dose 

(mGy) 

Projection 

ESD dose 

(mGy) 

Tube 

Voltage: 

kVp 

Exposure 

setting: 

(Tube 

current x 

time) 

mAs 

Filter 
Thickness 

(mm) 

Force 

(N) 

C-arm 

Angle 

(⁰) 

Clinical 

EXI 

1 1.21 3.9 28 98 Rh 45 103.2 0 404 

3 2.58 10.13 31 190 Rh 61 93.7 0 520 

4 2.51 10.46 30 171 Ag 70 88.2 0 663 

5 2.37 10.22 32 175 Rh 69 106 -0.1 585 

6 1.04 3.83 30 79 Rh 56 70 0 444 

7 1.1 4.13 30 85 Rh 57 74.9 0.1 445 

8 1.59 7.4 32 99 Ag 64.6 0 0 641 

9 2.39 9.51 31 178 Rh 62 77.3 0 514 

10 1.32 5.18 31 97 Rh 61 140.3 -0.1 504 

11 1.86 7.23 30 147 Rh 59 112.6 0 456 

12 1.91 8.14 32 140 Rh 68 65.4 0 584 

13 1.43 5.79 31 108 Rh 63 72.2 0.1 501 

14 1.28 4.43 29 101 Rh 50 81.5 0 405 

15 1.66 6.34 30 130 Rh 58 76 0 459 

16 1.81 7.06 30 144 Rh 59 78 0 463 

17 1.53 5.32 28 132 Rh 49 81.5 0.1 408 

18 2.07 8.23 31 154 Rh 62 83.1 0 502 

19 0.89 3.05 28 76 Rh 48 82.8 0 389 

20 1.61 6.74 32 116 Rh 67 87.8 0 570 

21 1.62 6.78 32 117 Rh 67 76.5 0 579 

22 0.89 3.06 29 70 Rh 50 99.4 0 391 

23 1.21 4.46 29 100 Rh 54 122.5 0 398 

24 1.43 5.97 30 98 Ag 70 43.3 0.1 648 

25 1.59 6.22 31 117 Rh 61 82.5 0.1 511 

26 1.62 6.44 31 121 Rh 62 78 0 515 

27 1.23 4.62 30 95 Rh 57 79.8 0.1 442 

28 1.57 6.11 30 124 Rh 59 125.3 -0.1 465 

29 0.84 2.49 28 64 Rh 41 79.5 0 399 

30 0.96 3.49 29 79 Rh 53 79.1 53 392 

31 2.66 11.47 32 196 Rh 69 51.3 0 583 

32 1.33 4.61 28 115 Rh 49 38.7 -0.1 411 

33 0.84 3.06 29 69 Rh 53 33.4 0 390 

34 0.7 2.35 28 59 Rh 47 85.4 0.1 392 

35 1.42 5.16 30 106 Rh 55 80.1 0 450 

36 1.29 5.15 31 97 Rh 62 93.4 0 501 
Πίνακας 8-14: Μετρήσεις δεξιού μαστού-RCC (Flat field) 
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No of 

patients 

Projection 

MGD dose 

(mGy) 

Projection 

ESD dose 

(mGy) 

Tube 

Voltage: 

kVp 

Exposure 

setting: 

(Tube 

current x 

time) 

mAs 

Filter 
Thickness 

(mm) 

Force 

(N) 

C-arm 

Angle 

(⁰) 

Clinical 

EXI 

1 1.41 4.56 28 115 Rh 45 117.8 -44.9 393 

3 2.18 8.05 30 166 Rh 56 111 -44.9 450 

4 2.29 9.74 32 167 Rh 68 167 -44.9 568 

5 1.14 4.45 30 91 Rh 59 72.4 -44.9 441 

6 1.69 7.08 32 122 Rh 67 66.7 -44.9 552 

7 3.04 12.54 32 217 Rh 66 968.6 -44.9 581 

8 1.73 6.98 31 130 Rh 63 127.5 -45 492 

9 1.7 6.52 30 133 Rh 58 110.9 -44.9 453 

10 1.52 6.45 32 111 Rh 68 73.9 -44.9 555 

11 1.57 6.44 31 120 Rh 64 94.4 -44.9 485 

12 0.28 4.21 28 106 Rh 46 106.3 -44.9 395 

13 1.87 7.46 31 140 Rh 62 67.7 -44.9 500 

14 2.77 11.96 32 205 Rh 69 94.8 -44.9 563 

15 2.44 9.58 31 180 Rh 61 59.8 -44.8 496 

16 2.6 10.83 30 177 Ag 70 100 -44.9 634 

17 0.92 3.13 28 78 Rh 48 96.2 -44.9 382 

18 1.34 5.03 30 103 Rh 57 125.7 -44.9 445 

19 1.7 6.88 31 128 Rh 63 89 -44.9 503 

20 1.7 7.33 32 126 Rh 69 65.9 -44.9 567 

21 1.73 7.01 32 122 Rh 65 87 -44.9 561 

22 1.86 7.63 31 142 Rh 64 109.3 -44.9 499 

23 1.36 5.71 32 98 Rh 67 58.5 -44.9 559 

24 1.4 5.43 31 102 Rh 60 71.2 -45 503 

25 0.96 3.48 29 78 Rh 53 77.4 -44.9 394 

26 1.14 3.92 29 89 Rh 50 85.7 -44.9 397 

27 0.99 3.66 29 82 Rh 54 62.9 -44.9 387 

28 2.6 11.21 32 192 Rh 69 92.4 -44.9 554 

29 1.43 4.99 29 113 Rh 51 74.7 -44.9 390 

30 0.9 3.17 29 71 Rh 51 78.3 -44.9 382 

31 1.08 4.23 30 86 Rh 59 60.4 -44.9 437 

32 1.31 4.67 29 106 Rh 52 92.1 -44.9 393 

33 0.59 1.77 28 45 Rh 41 85.3 -44.9 381 

34 1.61 6.57 32 116 Rh 67 102 -44.9 568 
Πίνακας 8-15: Μετρήσεις δεξιού μαστού-RMLO (Flat field) 

 

iii. Αριστερός μαστός LCCκαι LMLO(Tomosynthesis): 
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No of 

patients 

Projection 

MGD dose 

(mGy) 

Projection 

ESD dose 

(mGy) 

Tube 

Voltage: 

kVp 

Exposure 

setting: 

(Tube 

current x 

time) 

mAs 

Filter 
Thickness 

(mm) 

Force 

(N) 

C-arm 

Angle 

(⁰) 

Clinical 

EXI 

1 1.28 4.06 29 49 Al 43 88.8 0 300 

2 2.15 7.83 33 63 Al 62 121.6 0.1 615 

3 1.5 4.96 31 49 Al 50 82.7 0 419 

4 2.01 7.15 33 58 Al 60 105.7 0 478 

5 1.94 6.92 32 61 Al 58 111.9 0 584 

6 1.47 4.97 30 53 Al 49 95 0 450 

7 1.75 6.11 31 59 Al 54 80.4 0.1 541 

8 1.89 6.65 32 59 Al 57 93.9 0.1 491 

9 2.09 7.52 33 61 Al 61 101.4 0 642 

10 1.85 6.39 32 57 Al 56 96 0 451 

11 1.25 3.88 29 47 Al 42 79.4 0 328 

12 1.98 7.19 32 63 Al 59 84 0 515 

13 2.22 8.19 33 66 Al 63 54.1 0.1 576 

14 1.57 5.25 31 51 Al 51 73 0 376 

15 1.63 5.54 31 54 Al 52 79.4 0 498 

16 2.22 8.19 33 66 Al 63 112.2 0 655 

17 2.41 8.93 34 66 Al 66 81 0 645 

18 1.57 5.24 31 51 Al 51 117.7 0 409 

19 2.41 8.93 34 66 Al 66 81.3 0 802 

20 2.33 8.49 34 63 Al 65 102 0 698 

21 2.15 7.38 33 63 Al 62 107.2 0 626 

22 2.01 7.15 33 58 Al 60 80.2 0.1 601 

23 2.62 10.12 34 74 Al 69 74.2 0 859 

24 0.69 5.84 31 57 Al 53 47.2 0 509 

25 1.85 6.41 32 57 Al 56 99.9 0 488 

26 2.08 7.49 33 61 Al 61 88.2 0 538 

27 2.41 8.93 34 66 Al 66 93.4 0 622 

28 1.63 5.55 31 54 Al 52 38.9 -0.1 379 

29 2.01 7.15 33 58 Al 60 53.2 0 573 

30 1.5 4.95 31 49 Al 50 71.3 0.1 525 

31 1.74 6.1 31 59 Al 54 71.9 0 446 

32 1.5 4.96 31 49 Al 50 83.7 0 477 

33 2.29 8.55 33 68 Al 64 99.4 0 674 

34 0.89 6.65 32 59 Al 57 68.8 0 585 

35 2.62 10.12 34 74 Al 69 67.1 0.1 817 

36 2.62 10.12 34 74 Al 69 67.1 0.1 817 
Πίνακας 8-16: Μετρήσεις αριστερού μαστού-LCC (Tomosynthesis) 
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No of 

patients 

Projection 

MGD 

dose 

(mGy) 

Projection 

ESD dose 

(mGy) 

Tube 

Voltage: 

kVp 

Exposure 

setting: 

(Tube 

current x 

time) 

mAs 

Filter 
Thickness 

(mm) 

Force 

(N) 

C-arm 

Angle 

(⁰) 

Clinical 

EXI 

1 1.50 4.95 31 49 Al 50 104.7 44.8 366 

2 1.47 4.96 30 53 Al 49 105.7 44.9 359 

3 1.85 6.39 32 57 Al 56 126.8 44.9 480 

4 2.33 8.49 34 63 Al 65 129.5 44.9 708 

5 2.77 10.43 35 71 Al 70 168.8 44.9 705 

6 2.01 7.15 33 58 Al 60 82 44.9 656 

7 2.15 7.83 33 63 Al 62 95.7 44.8 593 

8 2.22 8.2 33 66 Al 63 91.9 44.8 572 

9 1.89 6.64 32 59 Al 57 129.5 44.8 525 

10 2.33 8.49 34 63 Al 65 104.5 44.8 692 

11 1.74 6.1 31 59 Al 54 105.6 44.8 398 

12 1.3 4.22 29 51 Al 44 73.9 44.8 315 

13 2.29 8.55 33 68 Al 64 81 44.9 587 

14 2.56 9.74 34 72 Al 68 96.3 44.8 609 

15 2.01 7.15 33 58 Al 60 74.8 44.8 626 

16 2.29 8.55 33 68 Al 64 107.8 44.9 647 

17 2.56 9.72 34 72 Al 68 91 44.9 697 

18 2.56 9.72 34 72 Al 68 126.7 44.9 747 

19 2.56 9.74 34 72 Al 68 70.4 44.9 814 

20 1.94 6.92 32 61 Al 58 101 44.9 559 

21 1.4 4.56 30 49 Al 47 87.2 44.9 387 

22 2.01 7.14 33 58 Al 60 78.2 44.9 550 

23 1.89 6.65 32 59 Al 57 114.4 44.9 461 

24 2.62 10.12 34 74 Al 69 48 44.9 612 

25 2.41 8.93 34 66 Al 66 75.1 44.8 700 

26 2.01 7.15 33 58 Al 60 99.4 44.8 663 

27 2.15 7.83 33 63 Al 62 77.3 44.9 557 

28 1.75 6.11 31 59 Al 54 63.9 44.9 601 

29 2.48 9.31 34 69 Al 67 109.2 44.8 726 

30 2.29 8.55 33 68 Al 64 119.5 44.9 625 
Πίνακας 8-17: Μετρήσεις αριστερού μαστού-LMLO (Tomosynthesis) 
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iv. Δεξιός μαστός RCC και RMLO (Tomosynthesis): 

 

 

No of 

patients 

Projection 

MGD 

dose 

(mGy) 

Projection 

ESD dose 

(mGy) 

Tube 

Voltage: 

kVp 

Exposure 

setting: 

(Tube 

current x 

time) 

mAs 

Filter 
Thickness 

(mm) 

Force 

(N) 

C-arm 

Angle 

(⁰) 

Clinical 

EXI 

1 1.37 4.32 30 47 Al 45 103.2 0 334 

2 2.08 7.49 33 61 Al 61 93.7 0 445 

3 2.76 10.42 35 71 Al 70 88.2 0 711 

4 2.62 10.12 34 74 Al 69 106 0 687 

5 1.85 6.39 32 57 Al 56 70 0 608 

6 1.89 6.64 32 59 Al 57 74.9 0.1 614 

7 2.15 7.82 33 63 Al 62 77.3 0.1 482 

8 2.09 7.51 33 61 Al 61 140.3 0 627 

9 1.98 7.17 32 63 Al 59 112.6 0 475 

10 2.56 9.72 34 72 Al 68 65.4 0 748 

11 2.22 8.19 33 66 Al 63 72.2 0.1 662 

12 1.5 4.94 31 48 Al 50 81.5 0 380 

13 1.94 6.92 32 61 Al 58 76 0 502 

14 1.98 7.17 32 63 Al 59 78 0 469 

15 1.57 5.32 30 57 Al 49 81.5 0 353 

16 2.15 7.83 33 63 Al 62 83.1 0 514 

17 1.43 4.76 30 51 Al 48 82.8 0 412 

18 2.49 9.32 34 69 Al 67 87.8 0 778 

19 2.49 9.32 34 69 Al 67 76.5 0.1 859 

20 1.5 4.95 31 49 Al 50 99.4 0 463 

21 1.75 6.11 31 59 Al 54 122.4 0 480 

22 2.76 10.42 35 71 Al 70 43.4 0.1 986 

23 2.08 7.49 33 61 Al 61 82.5 0.1 614 

24 2.15 7.82 33 63 Al 62 78 -0.1 644 

25 1.89 6.65 32 59 Al 57 79.8 0.1 542 

26 1.98 7.17 32 63 Al 59 125.3 -0.1 507 

27 1.22 3.73 29 45 Al 41 79.5 0 338 

28 1.69 5.84 31 57 Al 53 79.1 0 508 

29 2.62 10.12 34 74 Al 69 51.3 0 622 

30 1.47 4.96 30 53 Al 49 38.7 0 343 

31 1.69 5.83 31 57 Al 53 33.4 0 542 

32 1.39 4.54 30 49 Al 47 85.4 0.1 490 

33 1.8 6.13 32 54 Al 55 80.1 0 469 

34 0.15 7.83 33 63 Al 62 93.4 0 711 
Πίνακας 8-18: Μετρήσεις δεξιού μαστού-RCC (Tomosynthesis) 
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No of 

patients 

Projection 

MGD 

dose 

(mGy) 

Projection 

ESD dose 

(mGy) 

Tube 

Voltage: 

kVp 

Exposure 

setting: 

(Tube 

current x 

time) 

See cell 

comment 

mAs 

Filter 
Thickness 

(mm) 

Force 

(N) 

C-arm 

Angle 

(⁰) 

Clinical 

EXI 

1 1.47 4.64 30 50 Al 45 117.8 -44.9 309 

2 1.93 6.69 32 59 Al 56 111 -44.9 414 

3 2.56 9.72 34 72 Al 68 139.1 -44.9 639 

4 1.98 7.19 32 63 Al 59 72.4 -44.9 595 

5 2.49 9.32 34 69 Al 67 66.7 -44.9 746 

6 2.41 8.93 34 66 Al 66 98.6 -44.9 556 

7 2.21 8.18 33 66 Al 63 127.5 -45 597 

8 1.94 6.94 32 61 Al 58 110.9 -44.9 481 

9 2.56 9.72 34 72 Al 68 73.9 -44.9 816 

10 2.29 8.55 33 68 Al 64 94.4 -44.9 630 

11 1.42 4.54 30 49 Al 46 106.3 -44.9 326 

12 2.15 7.83 33 63 Al 62 67.7 -44.9 548 

13 2.63 10.14 34 74 Al 69 94.8 -44.9 604 

14 2.09 7.51 33 61 Al 61 59.8 -44.8 490 

15 2.77 10.43 35 71 Al 70 100 -44.9 635 

16 1.43 4.76 30 51 Al 48 96.2 -44.9 400 

17 1.89 6.64 32 59 Al 57 125.7 -44.9 504 

18 2.21 8.18 33 66 Al 63 89 -44.9 621 

19 2.62 10.12 34 74 Al 69 65.9 -44.9 887 

20 2.33 8.49 34 63 Al 65 87 -44.9 688 

21 2.29 8.55 33 68 Al 64 109.3 -44.9 617 

22 2.49 9.32 34 69 Al 67 58.5 -44.9 868 

23 2.01 7.15 33 58 Al 60 71.2 -45 659 

24 1.69 5.84 31 57 Al 53 77.4 -44.9 510 

25 1.5 4.95 31 49 Al 50 85.7 -44.9 362 

26 1.75 6.11 31 59 Al 54 62.9 -44.9 522 

27 2.62 10.12 34 74 Al 69 92.4 -44.9 633 

28 1.57 5.24 31 51 Al 51 74.7 -44.9 369 

29 1.57 5.23 31 51 Al 51 78.3 -44.9 495 

30 1.98 7.17 32 63 Al 59 60.4 -44.9 619 

31 1.63 5.55 31 54 Al 52 92.1 -44.9 392 

32 1.22 3.73 29 45 Al 41 85.3 -44.9 410 

33 2.49 9.32 34 69 Al 67 102 -44.9 772 
Πίνακας 8-19: Μετρήσεις δεξιού μαστού-RMLO (Tomosynthesis) 
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8.2.3 Μετρήσεις αξονικού τομογράφου (Planning) 

Στις εξετάσεις σχεδιασμού (planning) δεν ήταν αναγκαία η εύρεση των μαζών των εξεταζομένων. 

Αυτό λόγω του ότι η μονάδα μέτρησης με το χρόνο (mAs) είναι αμετάβλητη για κάθε εξέταση, 

δεν έχει νόημα η καταγραφή της μάζας των ασθενών αφού το CTDIvol παραμένει αμετάβλητο 

όπως φαίνεται και στους ακόλουθους πίνακες. Αυτό ισχύει για όλες τις μετρήσεις που λήφθηκαν. 

i. Μαστός: 

Σε αυτές τις εξετάσεις οι παράμετροι που αφορούν τις ακτίνες Χ και διατηρούνται 

σταθερές είναι η τάση που εφαρμόζεται στη λυχνία και ισούται με 120  kV, ενώ η μονάδα 

μέτρησης με το χρόνο  είναι 95 mAs. Επιπλέον, αμετάβλητη παράμετρος είναι το ομοίωμα 

(phantom) με διάμετρο 32cm αλλά και το cSL που ισούται με 1.2 mm. 

Ακολουθεί ο πίνακας με τις μετρήσεις: 

 

No of 

patients 
CTDIvol 

(mGy) 

DLP 

(mGycm) 

1 8.51 377.07 

2 8.51 384.73 

3 8.51 384.73 

4 8.51 364.3 

5 8.51 374.51 

6 8.51 361.75 

7 8.51 354.08 

8 8.51 389.83 

9 8.51 405.15 

10 8.51 379.62 

11 8.51 392.39 

12 8.51 377.07 

13 8.51 428.14 

14 8.51 369.41 

15 8.51 364.3 

16 8.51 361.75 

17 8.51 374.51 

18 8.51 377.07 

19 8.51 374.51 

20 8.51 377.07 

21 8.51 428.14 

22 8.51 336.21 

23 8.51 377.07 

24 8.51 369.41 

25 8.51 356.64 

26 8.51 371.96 
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27 8.51 356.64 

28 8.51 323.44 

29 8.51 417.92 

30 8.51 387.28 

31 8.51 341.32 

32 8.51 356.64 

33 8.51 359.19 

34 8.51 326 

35 8.51 377.07 

36 8.51 333.76 

37 8.51 348.98 

38 8.51 341.32 

39 8.51 356.64 

40 8.51 341.32 

41 8.51 384.73 
Πίνακας 8-20: Μετρήσεις μαστού 

ii. Θώρακας: 

Σε αυτές τις εξετάσεις οι παράμετροι που αφορούν τις ακτίνες Χ και διατηρούνται 

σταθερές είναι η τάση που εφαρμόζεται στη λυχνία και ισούται με 120 kV, ενώ η μονάδα 

ρεύματος με το χρόνο είναι 95 mAs. Επιπλέον, αμετάβλητη παράμετρος είναι το ομοίωμα 

(phantom) με διάμετρο 32cm αλλά και το cSL που ισούται με 1.2 mm.  

Ακολουθεί ο πίνακας με τις μετρήσεις: 

 

No of 

patients 

CTDIvol 

(mGy) 

DLP 

(mGycm) 

1 8.51 428.14 

2 8.51 401.6 

3 8.51 504.74 

4 8.51 494.53 

5 8.51 392.39 

6 8.51 461.33 

7 8.51 453.67 

8 8.51 405.15 

9 8.51 481.76 

10 8.51 468.99 

11 8.51 468.99 

12 8.51 611.99 

13 8.51 407.71 

14 8.51 328.55 

15 8.51 369.41 

16 8.51 413.67 
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17 8.51 389.83 

18 8.51 361.75 

19 8.51 369.41 

20 8.51 394.94 

21 8.51 400.05 

22 8.51 382.17 

23 8.51 461.33 
Πίνακας 8-21: Μετρήσεις θώρακος 

 

iii. Λαιμός: 

Σε αυτές τις εξετάσεις οι παράμετροι που αφορούν τις ακτίνες Χ και διατηρούνται 

σταθερές είναι η τάση που εφαρμόζεται στη λυχνία και ισούται με 120 kV, ενώ η μονάδα 

ρεύματος με το χρόνο είναι 120 mAs. Επιπλέον, αμετάβλητη παράμετρος είναι το ομοίωμα 

(phantom) με διάμετρο 32cm αλλά και το cSL που ισούται με 0.6 mm.  

Ακολουθεί ο πίνακας με τις μετρήσεις: 

 

Νο of 

patients 

CTDIvol 

(mGy) 

DLP 

(mGycm) 

1 13.03 523.89 

2 13.03 539.52 

3 13.03 707.64 

4 13.03 547.34 

5 13.03 566.89 

6 13.03 594.26 

7 13.03 582.53 

8 13.03 582.53 

9 13.03 469.15 

10 13.03 492.61 

11 13.03 648.18 

12 13.03 633.36 

13 13.03 570.8 

14 13.03 527.8 

15 13.03 629.45 

16 13.03 629.45 

17 13.03 594.26 

18 13.03 656.81 

19 13.03 590.35 
Πίνακας 8-22: Μετρήσεις λαιμού 
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iv. Κεφαλή: 

Σε αυτές τις εξετάσεις οι παράμετροι που αφορούν τις ακτίνες Χ και διατηρούνται 

σταθερές είναι η τάση που εφαρμόζεται στη λυχνία και ισούται με 120 kV, ενώ η μονάδα 

ρεύματος με το χρόνο είναι 320 mAs. Επιπλέον, αμετάβλητη παράμετρος είναι το ομοίωμα 

(phantom) με διάμετρο 16 cm αλλά και το cSL που ισούται με 0.6 mm.  

Ακολουθεί ο πίνακας με τις μετρήσεις: 

 

Νο of 

patients 

CTDIvol 

(mGy) 

DLP 

(mGycm) 

1 71.17 2298.73 

2 71.17 2369.89 

3 71.17 2448.18 

4 71.17 2462.41 

5 71.17 2341.43 

6 71.17 2106.57 

7 71.17 2063.87 

8 71.17 1829.02 

9 71.17 2597.63 

10 71.17 2426.83 

11 71.17 1914.42 

12 71.17 2398.36 

13 71.17 2021.17 

14 71.17 1807.67 

15 71.17 1829.02 

16 71.17 2256.03 

17 71.17 2191.97 

18 71.17 2234.68 

19 71.17 2377.01 

20 71.17 2042.52 

21 71.17 2256.03 

22 71.17 2106.57 

23 71.17 2419.71 

24 71.17 2384.13 

25 71.17 2191.97 

26 71.17 2021.17 

27 71.17 1935.77 

28 71.17 2149.27 

29 71.17 2426.83 

30 71.17 2021.17 

31 71.17 2149.27 
Πίνακας 8-23: Μετρήσεις κεφαλής 
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v. Γυναικολογικά: 

Σε αυτές τις εξετάσεις οι παράμετροι που αφορούν τις ακτίνες Χ και διατηρούνται 

σταθερές είναι η τάση που εφαρμόζεται στη λυχνία  και ισούται με 120 kV, ενώ η μονάδα 

ρεύματος με το χρόνο είναι 190 mAs. Επιπλέον, αμετάβλητη παράμετρος είναι το ομοίωμα 

(phantom) με διάμετρο 32 cm αλλά και το cSL που ισούται με 1.2 mm. 

Ακολουθεί ο πίνακας με τις μετρήσεις: 

 

Νο of 

patients 
CTDIvol 

(mGy) 

DLP 

(mGycm) 

1 17.06 885.22 

2 17.06 1059.19 

3 17.06 972.2 

4 17.06 1033.61 

5 17.06 798.23 

6 17.06 649.84 

7 17.06 1345.73 

8 17.06 1315.03 

9 17.06 823.81 

10 17.06 537.27 

11 17.06 834.05 

12 17.06 537.27 

13 17.06 793.11 

14 17.06 828.93 

15 17.06 741.94 

16 17.06 752.18 

17 17.06 711.24 

18 17.06 695.89 

19 17.06 972.2 

20 17.06 764.12 

21 17.06 813.58 

22 17.06 747.06 
Πίνακας 8-24: Μετρήσεις για γυναικολογικούς λόγους 

 

vi. Προστάτης: 

Σε αυτές τις εξετάσεις οι παράμετροι που αφορούν τις ακτίνες Χ και διατηρούνται 

σταθερές είναι η τάση που εφαρμόζεται στη λυχνία και ισούται με 120 kV, ενώ η μονάδα 

ρεύματος με το χρόνο είναι 190 mAs. Επιπλέον, αμετάβλητη παράμετρος είναι το ομοίωμα 

(phantom) με διάμετρο 32cm αλλά και το cSL που ισούται με 1.2 mm. 

Ακολουθεί ο πίνακας με τις μετρήσεις: 
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Νο of 

patients 

CTDIvol 

(mGy) 

DLP 

(mGycm) 

1 17.06 772.65 

2 17.06 777.76 

3 17.06 1013.14 

4 17.06 788 

5 17.06 839.17 

6 17.06 740.24 

7 17.06 1018.26 

8 17.06 762.41 

9 17.06 910.8 

10 17.06 789.7 

11 17.06 747.06 

12 17.06 885.22 

13 17.06 813.58 

14 17.06 910.8 

15 17.06 701.01 

16 17.06 890.33 

17 17.06 813.58 

18 17.06 747.06 

19 17.06 1002.9 

20 17.06 895.45 

21 17.06 859.63 

22 17.06 788 

23 17.06 782.88 

24 17.06 741.94 

25 17.06 675.43 

26 17.06 788 

27 17.06 716.36 

28 17.06 685.66 

29 17.06 716.36 

30 17.06 808.46 

31 17.06 951.74 

32 17.06 731.71 

33 17.06 1335.5 

34 17.06 660.07 

35 17.06 670.31 

36 17.06 639.61 

37 17.06 588.44 

38 17.06 654.96 

39 17.06 788 
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40 17.06 690.78 

41 17.06 777.76 

42 17.06 762.41 

43 17.06 721.48 

44 17.06 803.35 

45 17.06 701.01 

46 17.06 726.59 

47 17.06 706.13 

48 17.06 808.46 

49 17.06 695.89 

50 17.06 834.05 

51 17.06 788 

52 17.06 839.17 

53 17.06 706.13 

54 17.06 931.27 

55 17.06 634.49 

56 17.06 762.41 

57 17.06 757.30 

58 17.06 1018.26 

59 17.06 782.88 

60 17.06 726.59 

61 17.06 762.41 

62 17.06 654.96 

63 17.06 629.37 

64 17.06 649.84 
Πίνακας 8-25: Μετρήσεις προστάτη 

 

8.3 Ανάλυση των δεδομένων   
Ακολουθούν τα αποτελέσματα για κάθε μηχάνημα με τις αντίστοιχες εκτιθέμενες περιοχές του 

σώματος.  

8.3.1 Απλός Ακτινογράφος 

i. ΕξέτασηΘώρακος PA / LAT: 

Θώρακας-PA: 

 

Μέσος όρος 

DAP 

(μGy×m2) 

Τυπική 

απόκλιση 

25ο 

εκατοστημόριο 

του DAP 

50o 

εκατοστημόριο 

του DAP 

75o 

εκατοστημόριο 

του DAP 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

5.14 1.53 4.04 4.79 5.92 3.26 11.48 
Πίνακας 8-26: Συνοπτικά αποτελέσματα για εξέταση θώρακος (ΡΑ) 
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Θώρακας-LAT: 

 

Μέσος όρος 

DAP (μGy×m2) 

Τυπική 

απόκλιση 

25ο 

εκατοστημόριο 

του DAP 

50o 

εκατοστημόριο 

του DAP 

75o 

εκατοστημόριο 

του DAP 

Ελάχιστη  

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

22.42 13.82 11.98 17.92 29.95 6.72 72.88 
Πίνακας 8-27: Συνοπτικά αποτελέσματα για εξέταση θώρακος (LΑT) 

 

ii. Εξέταση ΚοιλίαςΑΡ: 

Κοιλία-AΡ: 

 

Μέσος όρος 

DAP (μGy×m2) 

Τυπική 

απόκλιση 

25ο 

εκατοστημόριο 

του DAP 

50o 

εκατοστημόριο 

του DAP 

75o 

εκατοστημόριο 

του DAP 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

94.60 65.91 46.18 63.44 130.2 19.5 273.14 
Πίνακας 8-28: Συνοπτικά αποτελέσματα για εξέταση κοιλίας (ΑΡ) 

 

iii. Εξέταση Ισχίου ΑΡ: 

Ισχίο-AΡ: 

 

Μέσος όρος 

DAP (μGy×m2) 

Τυπική 

απόκλιση 

25ο 

εκατοστημόριο 

του DAP 

50o 

εκατοστημόριο 

του DAP 

75o 

εκατοστημόριο 

του DAP 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

34.05 15.00 22.28 24.99 46.84 11.35 55.06 
Πίνακας 8-29: Συνοπτικά αποτελέσματα για εξέταση ισχίου (ΑΡ) 

 

iv. Εξέταση Σπονδυλικής Στήλης AP / LAT: 

Σπονδυλική Στήλη-AΡ: 

 

Μέσος όρος 

DAP (μGy×m2) 

Τυπική 

απόκλιση 

25ο 

εκατοστημόριο 

του DAP 

50o 

εκατοστημόριο 

του DAP 

75o 

εκατοστημόριο 

του DAP 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

73.52 46.13 41.18 61.41 86.81 18.04 186.55 
Πίνακας 8-30: Συνοπτικά αποτελέσματα για εξέταση σπονδυλικής στήλης (ΑΡ) 
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Σπονδυλική Στήλη-LAT: 

 

Μέσος όρος 

DAP (μGy×m2) 

Τυπική 

απόκλιση 

25ο 

εκατοστημόριο 

του DAP 

50o 

εκατοστημόριο 

του DAP 

75o 

εκατοστημόριο 

του DAP 

Ελάχιστη  

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

141 65.86 92.45 123.4 188.1 51.92 286.94 
Πίνακας 8-31: Συνοπτικά αποτελέσματα για εξέταση σπονδυλικής στήλης (LΑT) 

 

v. Εξέταση Ώμου AP / LAT: 

 Ώμος-AΡ: 

 

Μέσος όρος 

DAP (μGy×m2) 

Τυπική 

απόκλιση 

25ο 

εκατοστημόριο 

του DAP 

50o 

εκατοστημόριο 

του DAP 

75o 

εκατοστημόριο 

του DAP 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

15.68 8.24 9.76 11.64 20.69 6.57 36.42 
Πίνακας 8-32: Συνοπτικά αποτελέσματα για εξέταση ώμου (ΑΡ) 

 

Ώμος -LAT: 

 

Μέσος όρος 

DAP (μGy×m2) 

Τυπική 

απόκλιση 

25ο 

εκατοστημόριο 

του DAP 

50o 

εκατοστημόριο 

του DAP 

75o 

εκατοστημόριο 

του DAP 

Ελάχιστη  

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

16.78 8.463 10.09 17.64 23.29 3.73 30.58 
Πίνακας 8-33: Συνοπτικά αποτελέσματα για εξέταση ώμου (LΑT) 

 

vi. Εξέταση Γονάτων ΑΡ / LAT: 

 Γόνατο-AΡ: 

 

Μέσος όρος 

DAP (μGy×m2) 

Τυπική 

απόκλιση 

25ο 

εκατοστημόριο 

του DAP 

50o 

εκατοστημόριο 

του DAP 

75o 

εκατοστημόριο 

του DAP 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

13.86 10.67 3.70 15.02 19.33 1.14 36.01 
Πίνακας 8-34: Συνοπτικά αποτελέσματα για εξέταση γονάτων (ΑΡ) 
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Γόνατο -LAT: 

 

Μέσος όρος DAP 

(μGy×m2) 

Τυπική 

απόκλιση 

25ο 

εκατοστημόριο 

του DAP 

50o 

εκατοστημόριο 

του DAP 

75o 

εκατοστημόριο 

του DAP 

Ελάχιστη  

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

13.10 6.693 8.25 11.45 18.61 2.18 22.98 
Πίνακας 8-35: Συνοπτικά αποτελέσματα για εξέταση γονάτων (LΑT) 

 

vii. Εξέταση Πυέλου ΑΡ: 

Πύελος-AΡ: 

 

Μέσος όρος DAP 

(μGy×m2) 

Τυπική 

απόκλιση 

25ο 

εκατοστημόριο 

του DAP 

50o 

εκατοστημόριο 

του DAP 

75o 

εκατοστημόριο 

του DAP 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

74.06 43.46 42.33 55.17 92.75 36.6 209.43 
Πίνακας 8-36: Συνοπτικά αποτελέσματα για εξέταση πυέλου (ΑΡ) 

 

8.3.2 Μαστογράφος 

i. Εξέταση αριστερού και δεξιού μαστού (Flat field): 

Μαστός-LCC/LMLO 

 

Μέσος όρος 

MGD(mGy) 

Τυπική 

απόκλιση 

25o 

εκατοστημόριο 

του MGD 

50o 

εκατοστημόριο 

του MGD 

75o 

εκατοστημόριο 

του MGD 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

1.40 0.44 1.11 1.38 1.58 0.62 2.40 
Πίνακας 8-37: Συνοπτικά αποτελέσματα για εξέταση μαστού-LCC (Flat field) 

 

Μέσος όρος 

MGD(mGy) 

Τυπική 

απόκλιση 

25ο 

εκατοστημόριο 

του MGD 

50o 

εκατοστημόριο 

του MGD 

75o 

εκατοστημόριο 

του MGD 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

1.58 0.50 1.26 1.69 1.80 0.17 2.71 
Πίνακας 8-38: Συνοπτικά αποτελέσματα για εξέταση μαστού-LMLO (Flat field) 

 

Μαστός-RCC/RMLO 

 

Μέσος όρος 

MGD(mGy) 

Τυπική 

απόκλιση 

25ο 

εκατοστημόριο 

του MGD 

50o 

εκατοστημόριο 

του MGD 

75o 

εκατοστημόριο 

του MGD 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

1.53 0.52 1.21 1.43 1.74 0.70 2.66 
Πίνακας 8-39: Συνοπτικά αποτελέσματα για εξέταση μαστού-RCC (Flat field) 
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Μέσος όρος 

MGD(mGy) 

Τυπική 

απόκλιση 

25ο 

εκατοστημόριο 

του MGD 

50o 

εκατοστημόριο 

του MGD 

75o 

εκατοστημόριο 

του MGD 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

1.60 0.63 1.14 1.57 1.86 0.59 3.04 
Πίνακας 8-40: Συνοπτικά αποτελέσματα για εξέταση μαστού-RMLO (Flat field) 

 

ii. Εξέταση αριστερού και δεξιού μαστού (Tomosynthesis): 

Μαστός-LCC/LMLO 

Μέσος όρος 

MGD(mGy) 

Τυπική 

απόκλιση 

25ο 

εκατοστημόριο 

του MGD 

50o 

εκατοστημόριο 

του MGD 

75o 

εκατοστημόριο 

του MGD 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

1.87 0.45 1.57 1.94 2.19 0.69 2.62 
Πίνακας 8-41: Συνοπτικά αποτελέσματα για εξέταση μαστού-LCC (Tomosynthesis) 

 

Μέσος όρος 

MGD(mGy) 

Τυπική 

απόκλιση 

25ο 

εκατοστημόριο 

του MGD 

50o 

εκατοστημόριο 

του MGD 

75o 

εκατοστημόριο 

του MGD 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

2.11 0.39 1.89 2.15 2.39 1.30 2.77 
Πίνακας 8-42: Συνοπτικά αποτελέσματα για εξέταση μαστού-LMLO (Tomosynthesis) 

 

Μαστός-RCC/RMLO 

 

Μέσος όρος 

MGD(mGy) 

Τυπική 

απόκλιση 

25ο 

εκατοστημόριο 

του MGD 

50o  

εκατοστημόριο 

του MGD 

75o 

εκατοστημόριο 

του MGD 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

1.95 0.44 1.60 1.96 2.15 1.22 2.76 
Πίνακας 8-43: Συνοπτικά αποτελέσματα για εξέταση μαστού-RCC (Tomosynthesis) 

 

Μέσος όρος 

MGD(mGy) 

Τυπική 

απόκλιση 

25ο 

εκατοστημόριο 

του MGD 

50o 

εκατοστημόριο 

του MGD 

75o 

εκατοστημόριο 

του MGD 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

2.07 0.43 1.69 2.09 2.49 1.22 2.77 
Πίνακας 8-44: Συνοπτικά αποτελέσματα για εξέταση μαστού-RMLO (Tomosynthesis) 

 

8.3.3 Αξονικός Τομογράφος (Planning) 

Πρέπει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τις τιμές του CTDIvol, δεν χρειάστηκε να γίνει κάποια 

ανάλυση, επειδή όπως μπορεί να παρατηρηθεί παραμένει σταθερό για κάθε εξέταση. Ο λόγος που 

συμβαίνει αυτό όπως προαναφέρθηκε είναι λόγω του mAs που είναι αμετάβλητο. Επομένως το 
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μόνο που αλλάζει είναι το DLP διότι μεταβάλλεται το εύρος σάρωσης ανάλογα με το μέγεθος του 

ασθενούς. 

i. Εξέταση Μαστού: 

Μαστός: 

 

Μέσος όρος 

DLP 

(mGycm) 

Τυπική 

απόκλιση 

25ο 

εκατοστημόριο 

του DLP 

50o 

εκατοστημόριο 

του DLP 

75o 

εκατοστημόριο 

του DLP 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

369.8 24.16 356.6 372 380.9 323.44 428.14 
Πίνακας 8-45: Συνοπτικά αποτελέσματα για εξέταση μαστού 

 

ii. Εξέταση Θώρακος: 

Θώρακας: 

 

Μέσος 

όρος DLP 

(mGycm) 

Τυπική 

απόκλιση 

25ο 

εκατοστημόριο 

του DLP 

50o 

εκατοστημόριο 

του DLP 

75o 

εκατοστημόριο 

του DLP 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

428.4 61.41 391.1 407.7 467.1 323.44 428.14 
Πίνακας 8-46: Συνοπτικά αποτελέσματα για εξέταση θώρακος 

 

iii. Εξέταση Λαιμού: 

Λαιμός: 

 

Μέσος 

όρος DLP 

(mGycm) 

Τυπική 

απόκλιση 

25ο 

εκατοστημόριο 

του DLP 

50o  

εκατοστημόριο 

του DLP 

75o 

εκατοστημόριο 

του DLP 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

583.5 59.5 543.4 582.5 629.5 469.15 707.64 
Πίνακας 8-47: Συνοπτικά αποτελέσματα για εξέταση λαιμού 

 

iv. Εξέταση Κεφαλής: 

Κεφαλή: 

 

Μέσος 

όρος DLP 

(mGycm) 

Τυπική 

απόκλιση 

25ο 

εκατοστημόριο 

του DLP 

50o 

εκατοστημόριο 

του DLP 

75o 

εκατοστημόριο 

του DLP 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

2188 213.9 2021 2192 2381 1807.67 2597.63 
Πίνακας 8-48: Συνοπτικά αποτελέσματα για εξέταση κεφαλής 
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v. Εξέταση Γυναικολογικά: 

Γυναικολογικά: 

 

Μέσος 

όρος 

DLP 

(mGycm) 

Τυπική 

απόκλιση 

25ο 

εκατοστημόριο 

του DLP 

50o εκατοστημόριο 

του DLP 

75o 

εκατοστημόριο 

του DLP 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

846 206.6 743.22 805.9 950.5 537.3 1345.7 
Πίνακας 8-49: Συνοπτικά αποτελέσματα για εξέταση γυναικολογικά 

 

vi. Εξέταση Προστάτη: 

Προστάτης: 

 

Μέσος 

όρος 

DLP 

(mGycm) 

Τυπική 

απόκλιση 

25ο 

εκατοστημόριο 

του DLP 

50o 

εκατοστημόριο 

του DLP 

75o 

εκατοστημόριο 

του DLP 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

785.5 121.4 706.1 767.5 823.8 629.37 1335.5 
Πίνακας 8-50: Συνοπτικά αποτελέσματα για εξέταση προστάτη 

 

8.4 Υπολογισμός ενεργού δόσης για κάθε εξέταση 
Η ενεργός δόση όπως εξηγήθηκε στο Κεφάλαιο 6 είναι ένα αρκετά σημαντικό δοσιμετρικό 

μέγεθος καθώς είναι εκείνη που θα προσδιορίσει το ρίσκο, σε βιολογικό επίπεδο, που θα επιφέρει 

η ακτινοβόληση. Η εξίσωση που την διέπει είναι η εξής: 

𝐸𝑒𝑓𝑓 =  ∑ 𝑤𝛵𝑇 𝐻𝑇 = ∑ 𝐷(𝑤𝑇 ∙ 𝑤𝑅)                                       (8.1) 

όπου D είναι η τιμή της δόσης DAP/MGD/DLP για τις αντίστοιχες εξετάσεις, WR ο συντελεστής 

ακτινοβολίας και WT ο συντελεστής στάθμισης ιστού Τ. Γνωρίζουμε από τον πίνακα 6-1 ότι η 

τιμή του WR ισούται με 1. Επομένως, πολλαπλασιάζοντας τους δύο συντελεστές προκύπτει ο 

κανονικοποιημένος παράγοντας ΕD, όπου D η αντίστοιχη δόση για κάθε μηχάνημα. Πιο κάτω 

ακολουθούν οι πίνακες με τον αντίστοιχο κανονικοποιημένο παράγοντα για την κάθε εκτιθέμενη 

περιοχή του σώματος για τις εξετάσεις που αξιολογήθηκαν.  
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Είδος εξέτασης ΕDAP(mSv/Gy∙cm2) 

Θώρακας - 

Κοιλία 0.0026 

Ισχύο 0.00175 

Σπονδυλική στήλη 0.0021 

Ώμος 0.00036 

Γόνατο 0.0001 

Πύελος 0.0029 
Πίνακας 8-51: Παράγοντας ΕDAP σύμφωνα με τo εθνικό συμβούλιο ακτινολογικής προστασίας της Αγγλίας [43] 

 

Είδος εξέτασης ΕMGD(mSv/mGy) 

Μαστός 0.1 
Πίνακας 8-52: Παράγοντας ΕMGD σύμφωνα με τo εθνικό συμβούλιο ακτινολογικής προστασίας της Αγγλίας [43] 

 

Είδος εξέτασης ΕDLP (mSv/mGy∙cm) 

Μαστός - 

Θώρακας 0.017 

Λαιμός 0.0054 

Κεφαλή 0.0023 

Πύελος (Γυναικολογικά και 

Προστάτης) 

0.019 

Πίνακας 8-53: Παράγοντας ΕDLP [38] 

 

Μετέπειτα, υπολογίστηκε η ενεργός δόση (Εeff) για κάθε εξέταση ξεχωριστά, σύμφωνα με την 

ακόλουθη εξίσωση: 

𝐸𝑒𝑓𝑓 =  𝐸𝐷 ∙ 𝐷                                                      (8.2) 

Πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι η τιμή D αντιστοιχεί στην ενδιάμεση τιμή (median) της 

αντίστοιχης δοσιμετρικής ποσότητας για κάθε εξέταση. Πιο κάτω ακολουθούν οι πίνακες με τις 

τιμές της ενεργού δόσης: 

Είδος εξέτασης Εeff(mSv) 

Θώρακας PA/LAT - 

Κοιλία AP 0.17 

Ισχύο AP 0.044 

Σπονδυλική στήλη AP/LAT 0.13/0.26 

Ώμος AP/ 0.0042/0.0064 

Γόνατο AP/LAT 0.0015/0.0041 

Πύελος AP 0.16 
Πίνακας 8-54: Ενεργός δόση για εξετάσεις ακτινογραφικού μηχανήματος 
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Είδος εξέτασης Eeff(mSv) 

Μαστός CC (Flat field) 

LCC/RCC 

0.138/0.143 

Πίνακας 8-55: Ενεργός δόση για εξετάσεις μαστογράφου 

 

Είδος εξέτασης Eeff(mSv) 

Μαστός - 

Θώρακας 6.93 

Λαιμός 3.16 

Κεφαλή 5.04 

Πύελος (Γυναικολογικά και 

Προστάτης) 

15.31 

Πίνακας 8-56: Ενεργός δόση για εξετάσεις αξονικού τομογράφου 

 

8.5 Συσχέτιση δόσης ασθενούς με το βάρος του 
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις που κατασκευάστηκαν συναρτήσει 

της δόσης και του βάρους των εξεταζομένων για τις εξετάσεις του ακτινογραφικού μηχανήματος. 

Να σημειωθεί ότι οι γραφικές παραστάσεις που κατασκευάστηκαν ήταν για εξετάσεις με τα 

περισσότερα δεδομένα που έχουμε, έτσι ώστε να συσχετιστούν τα δύο μεγέθη ακριβέστερα. Στην 

περίπτωση των εξετάσεων που έγιναν υπό τη χρήση του μαστογράφου, τα δύο σχετιζόμενα μεγέθη 

που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των γραφικών παραστάσεων είναι η δόση ΜGD και 

το πάχος του μαστού της κάθε γυναίκας. Για τη συσχέτιση των δύο μεγεθών χρειάστηκε η εύρεση 

της καλύτερης ευθείας και μετέπειτα ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης. Για την κατασκευή 

των γραφικών παραστάσεων αλλά και των αυτόματων υπολογισμών που απαιτούνται  

χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα Microsoft Excel. Πιο κάτω ακολουθούν οι γραφικές παραστάσεις 

για τις αντίστοιχες ακτινολογικές εξετάσεις στις οποίες αναγράφονται η τιμή της κλίσης με το 

αντίστοιχο σφάλμα αλλά και ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης R2. Πιο συγκεκριμένα, ο 

συντελεστής R2   προσδιορίζει εάν τα δύο μεγέθη έχουν γραμμική εξάρτηση μεταξύ τους. Εάν η 

τιμή του συντελεστή βρίσκεται στο εύρος 0.5 ≤ R 2 ≤ 1, τότε θεωρείται ότι υπάρχει γραμμική 

συσχέτιση [45]. Είναι λογικό ότι όσο πιο πολύ τείνει προς τη μονάδα τόσο πιο ισχυρή 

γραμμικότητα υπάρχει, έτσι αντίστοιχα όσο πιο χαμηλότερη τιμή έχει από το 0.5 τόσο πιο ασθενή 

γραμμική εξάρτηση έχει. Εάν όμως η τιμή τείνει προς το μηδέν τότε δεν μπορούμε να 

αναφερθούμε σε γραμμική εξάρτηση. Ακολουθούν οι γραφικές παραστάσεις: 
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Γραφική Παράσταση 8-1: DAP dose συναρτήσει του βάρους για εξέταση θώρακα-ΡΑ 

 

 

Γραφική Παράσταση 8-2: DAP dose συναρτήσει του βάρους για εξέταση θώρακα-LΑT 
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Γραφική Παράσταση 8-3: DAP  dose συναρτήσει του βάρους για εξέταση κοιλίας-ΑΡ 

 

 

 

Γραφική Παράσταση 8-4: DAP dose συναρτήσει του βάρους για εξέταση πύελου-ΑΡ 
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Γραφική Παράσταση 8-5: MGD dose συναρτήσει του πάχους του αριστερού μαστού Flat Field-LCC 

 

 

 

Γραφική Παράσταση 8-6: MGD dose συναρτήσει του πάχους του αριστερού μαστού Flat Field-LMLO 
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Γραφική Παράσταση 8-7: MGD dose συναρτήσει του πάχους του δεξιού μαστού Flat Field -RCC 

 

 

 

Γραφική Παράσταση 8-8: MGD dose συναρτήσει του πάχους του δεξιού μαστού Flat Field -RMLO 
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Γραφική Παράσταση 8-9: MGD dose συναρτήσει του πάχους του αριστερού μαστού Tomosynthesis-LCC 

 

 

 

Γραφική Παράσταση 8-10: MGD dose συναρτήσει του πάχους του αριστερού μαστού Tomosynthesis-LMLO 
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Γραφική Παράσταση 8-11: MGD dose συναρτήσει του πάχους του δεξιού μαστού Tomosynthesis-RCC 

 

 

 

Γραφική Παράσταση 8-12: MGD dose συναρτήσει του πάχους του δεξιού μαστού Tomosynthesis-RMLO 
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Κεφάλαιο 9 : Αποτελέσματα και Συμπεράσματα 
 

 

9.1 Αποτελέσματα 

Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τις οδηγίες της ICRP 135, τα ΤΔΕΑ πρέπει να συγκριθούν με 

τα Εθνικά ΔΕΑ ή με τα Διεθνή. Κατά τη σύγκριση των ΔΕΑ μεταξύ των διαφορετικών χωρών 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές διαφορές στη μεθοδολογία. Όσο αφορά τα τελευταία 

Ευρωπαϊκά ΔΕΑ (2020), αυτά καθορίζονται με βάση την κλινική εικόνα (clinical indication) και 

όχι τα μέρη του σώματος [40]. Επιπλέον η μέθοδος συλλογής δεδομένων μπορεί να είναι 

διαφορετική για ορισμένες χώρες (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο) όπου συλλέγουν τα δεδομένα τους 

χάρη σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ένα σταθερό δείγμα νοσοκομείων, ενώ άλλες 

συλλέγουν δεδομένα από όλα τα κέντρα ιατρικής απεικόνισης σε εθνικό επίπεδο (π.χ. η Γαλλία) 

[47].   

Πιο κάτω παρατίθενται οι πίνακες οι οποίοι απεικονίζουν τα ΤΔΕΑ και τα Διεθνή ΔΕΑ.  

 

Είδος 

εξέτασης 

Τοπικά 

Διαγνωστικά 

Επίπεδα 

Αναφοράς - 

DAP (μGy×m2) 

Ευρωπαϊκά 

Διαγνωστικά 

Επίπεδα 

Αναφοράς - 

DAP (μGy×m2) 

Διαγνωστικά 

Επίπεδα 

Αναφοράς 

Γαλλίας - DAP 

(μGy×m2) 

Εθνικά 

Διαγνωστικά 

Επίπεδα 

Αναφοράς - 

DAP (μGy×m2) 

Θώρακας-PA 6 20 20 8.7 

Θώρακας-

LAT 

30 50 60 - 

Κοιλία-AP 130 260 400 - 

ΙσχύοAΡ 47 150 150 - 

Σπονδυλική 

Στήλη-AΡ 

87 200 300 - 

Σπονδυλική 

Στήλη-LAT 

188 340 450 - 

Ώμος-AΡ 21 - - - 

Ώμος-LAT 23 - - - 

Γόνατο-AP  19 - - - 

Γόνατο-LAT  19 - - - 

Πύελος-AΡ 93 250 450 70 
Πίνακας 9-1: Παρουσίαση των τιμών ΔΕΑ για τις εξετάσεις του ακτινογραφικού μηχανήματος 
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 9-1 τα Τοπικά Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς που αφορούν τις 

εξετάσεις για το ακτινογραφικό μηχάνημα συγκριτικά με τα Ευρωπαϊκά ΔΕΑ [40] είναι κατά πολύ 

χαμηλότερα. Με βάση την αρχή ALARA, όντως δίδεται το επιθυμητό αποτέλεσμα έχοντας 

χαμηλότερη δόση. Όσον αφορά τις εξετάσεις ώμου και γόνατος δεν έχουν καθοριστεί ΔΕΑ 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για αυτό δεν έγινε η σύγκριση. Συγκρίνοντας επίσης, με 

τις τιμές των ΔΕΑ της Γαλλίας [47] για τις υπάρχουσες ανατομικές περιοχές, παρατηρείται και 

πάλι ότι οι τιμές των ΤΔΕΑ είναι αρκετά πιο μικρές. Τέλος, συσχετίζοντας τα Εθνικά ΔΕΑ 

(συνιστάμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [21], βλ. Πίνακα 4-2) [44] για τις περιοχές θώρακα 

και κοιλία με τις αντίστοιχές τιμές των ΤΔΕΑ, φαίνεται ότι οι εξετάσεις πυέλου υπερβαίνουν τα 

προτεινόμενα, ενώ για τις εξετάσεις θώρακος ΡΑ είναι αρκετά κοντά. Η διαφορά αυτή, οφείλεται 

στο γεγονός ότι τα Εθνικά ΔΕΑ έχουν καθοριστεί για διαγνωστικές εξετάσεις, ενώ τα ΤΔΕΑ είναι 

για την παρακολούθηση και σταδιοποίηση του καρκίνου (cancer monitoring and staging). Τα 

αποτελέσματα που βρέθηκαν πρέπει να συζητηθούν με το κλινικό προσωπικό (Ακτινολόγους, 

Τεχνολόγους).  

 

 

Είδος εξέτασης 

Τοπικά Διαγνωστικά 

Επίπεδα Αναφοράς 

(Δεξιός/Αριστερός 

μαστός) – MGD 

(mGy) 

Διαγνωστικά 

Επίπεδα Αναφοράς 

Νότιας Αυστραλίας - 

MGD (mGy) 

Διαγνωστικά 

Επίπεδα Αναφοράς 

Ισπανίας - MGD 

(mGy) 

Μαστός CC (Flat 

Field) 

1.7/1.6 2 - 

Μαστός CC 

(Tomosynthesis) 

2.1/2.2 2.3 2.1 

Πίνακας 9-2: Παρουσίαση των τιμών ΔΕΑ για τις εξετάσεις του μαστογράφου 

 

Επιπρόσθετα, καθορίστηκαν τα ΤΔΕΑ για τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν με το 

μαστογράφο και  συγκρίθηκαν μόνο οι εξετάσεις CC με αυτές της Δυτικής Αυστραλίας [41] και 

της Ισπανίας [48]. Κατά τη σύγκριση των ΤΔΕΑ με τα ΔΕΑ της Αυστραλίας παρατηρούμε ότι τα 

αποτελέσματα που αφορούν τόσο τις Flat Field όσο και τις Tomosynthesis εξετάσεις κυμαίνονται 

κοντά στις καθορισμένες διεθνείς τιμές, επομένως κρίνονται καλά καθορισμένες και δεν 

χρειάζεται οποιαδήποτε διόρθωση. Η μικρή διαφορά που παρατηρείται μπορεί να οφείλεται στη 

διακύμανση της σύνθεσης του μαστού του πληθυσμού. Επιπλέον, το ίδιο ισχύει και με την 

σύγκριση ανάμεσα με τα ΔΕΑ της Ισπανίας, καθώς είναι η ίδια η τιμή.  
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Είδος 

εξέτασης 

Τοπικά 

Διαγνωστικά 

Επίπεδα 

Αναφοράς – 

CTDIvol (mGy) 

Διαγνωστικά 

Επίπεδα 

Αναφοράς 

Αγγλίας - 

CTDIvol (mGy) 

Τοπικά 

Διαγνωστικά 

Επίπεδα 

Αναφοράς – 

DLP (mGycm)  

Διαγνωστικά 

Επίπεδα 

Αναφοράς 

Αγγλίας - DLP 

(mGycm) 

Μαστός 8.51 10 381 390 

Θώρακας 8.51 14 467 550 

Λαιμός 13.03 12.25 630 537.5 

Κεφαλή 71.17 50 2381 1500 

Γυναικολογικά 17.06 16 951 610 

Προστάτης 17.06 16 824 570 
Πίνακας 9-3: Παρουσίαση των τιμών ΔΕΑ για τις εξετάσεις του αξονικού τομογράφου 

 

Όσον αφορά τις πλέον καθορισμένες τιμές των ΤΔΕΑ, τόσο του CTDIvol όσο και του DLP για 

τον αξονικό τομογράφο παρατηρούμε ότι οι εξετάσεις του μαστού και του θώρακα είναι κάτω από 

τα προτεινόμενα επίπεδα σύμφωνα με τα αντίστοιχα της Αγγλίας (Πίνακας 9-3) [42]. Από την 

άλλη, τα ΤΔΕΑ της κεφαλής, του λαιμού, των γυναικολογικών αλλά και του προστάτη, ξεπερνούν 

τις προτεινόμενες τιμές κατά πολύ και επομένως απαιτείται η αξιολόγηση και η βελτιστοποίηση 

των δόσεων. 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 8-54 οι τιμές της ενεργού δόσης για τις εξετάσεις του ακτινογραφικού 

μηχανήματος κυμαίνονται από 0.0015 έως 0.17 mSv, ενώ η τιμή της ενεργού δόσης για τον μαστό 

(αριστερό και δεξιό) (Πίνακας 8-55) είναι 0.138/0.143 mSv. Επίσης, όπως έχουν δείξει τα 

αποτελέσματα που βρήκαμε κατά τον υπολογισμό της ενεργού δόσης, παρατηρήσαμε ότι οι τιμές 

των εξετάσεων μέσω του αξονικού τομογράφου είναι υψηλότερες από τις υπόλοιπες. Πράγμα 

όμως που ήταν αναμενόμενο, καθώς γνωρίζουμε ότι ο εξεταζόμενος εκτίθεται σε υψηλά επίπεδα 

δόσης κατά τη διεξαγωγή της εξέτασης. Επομένως, ο υπολογισμός της ενεργού δόσης είναι 

σημαντικός, καθώς παρέχει μία γενική ιδέα της ζημίας από την ιονίζουσα ακτινοβολία που 

επιτρέπει τη σύγκριση ή ακόμη και την βελτιστοποίηση διαφορετικών διαδικασιών.  

Από τις γραφικές παραστάσεις που κατασκευάστηκαν στο προηγούμενο Κεφάλαιο για το 

συσχετισμό της δόσης με το βάρος των εξεταζομένων, παρατηρήθηκε ότι η μόνη εξέταση που 

πλησίαζε στο κάτω όριο του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης είναι αυτή του πυέλου όσον 

αφορά τις ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις χρησιμοποιώντας το ακτινογραφικό μηχάνημα. 

Αντιθέτως, στις υπόλοιπες εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν, η τιμή του R2 είναι κοντά στο 0.1, 

και έτσι συμπεραίνουμε τη μη γραμμική εξάρτηση των δύο μεγεθών. Από την άλλη, στις εξετάσεις 

του μαστού (Tomosynthesis) παρατηρείται έντονα η γραμμική εξάρτηση του πάχους του μαστού 

με τη δόση αφού η τιμή του R2 κυμαίνεται μεταξύ του 0.7 και της μονάδας. Επιπλέον, για τις 

εξετάσεις του μαστού (Flat field) συμπεραίνουμε ότι έχουν ασθενή γραμμική εξάρτηση μεταξύ 

τους, διότι οι τιμές του R2 είναι κοντά στο 0.4 - 0.5.  
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9.2 Συμπεράσματα 
Τα Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς έχουν αναγνωριστεί ως ένα κρίσιμο εργαλείο για τη 

βελτιστοποίηση της δόσης του ασθενούς κατά τις ιατρικές απεικονίσεις. Όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούμενο Κεφάλαιο, πρωταρχικό μέλημα τους σύμφωνα με την αρχή ALARA είναι η 

ελαχιστοποίηση της δόσης της ακτινοβολίας, η οποία θα είναι όσο το δυνατό πιο εφικτά χαμηλή, 

προσφέροντας συγχρόνως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κύριος σκοπός της χρήσης τους είναι επίσης 

να βρεθεί εάν οι δόσεις που προσλαμβάνει κάθε ασθενής είναι σημαντικά υψηλότερες ή 

χαμηλότερες από αυτές που είναι γενικά εφικτές. Κατάλληλος εμπειρογνώμονας ιατρικής φυσικής 

θα πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία της βελτιστοποίησης ο οποίος θα συμβάλλει στην 

προστασία των εκτιθέμενων ατόμων στην ιονίζουσα ακτινοβολία [44].  

Γενικότερα, παρατηρείται ότι τα Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς που καθορίστηκαν ήταν στις 

πλείστες εξετάσεις κάτω ή κοντά στα ΔΕΑ από τα συγκρινόμενα. Από το γεγονός αυτό 

συμπεραίνουμε ότι τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων στο 

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου είναι συμβατά με τις οδηγίες περί ακτινοπροστασίας και 

δεν χρειάζεται ο επαναπροσδιορισμός ή και η διόρθωσή τους. Στην αντίθετη περίπτωση όπου οι 

τιμές των ΤΔΕΑ ξεπερνούν τα ΔΕΑ κατά πολύ, υπάρχει η υποχρέωση σύμφωνα με την αρχή της 

ακτινοπροστασίας για τον επανέλεγχο των πρωτόκολλών του κάθε είδους εξέτασης αλλά και την 

βελτιστοποίηση τους. Στην παρούσα εργασία τα πρωτόκολλα που πρέπει να εξεταστούν είναι αυτά 

που αφορούν τις εξετάσεις του αξονικού τομογράφου για τις ανατομικές περιοχές του λαιμού, της 

κεφαλής, των γυναικολογικών και του προστάτη. Βάσει της Κυπριακής Νομοθεσίας η επιχείρηση 

ή ο εργοδότης έχουν την υποχρέωση να διεξάγουν κατάλληλους τοπικούς ελέγχους, από τους 

οποίους πρέπει να προβούν σε άμεσα διορθωτικές πράξεις όταν υπερβαίνονται τα 

προκαθορισμένα επίπεδα αναφοράς κατά τις συνήθεις διαδικασίες [44]. Επομένως, σημαντικό 

είναι να έρθουμε σε επαφή με τους κλινικούς υπευθύνους του Ογκολογικού Κέντρου για την 

ενημέρωση τους όσον αφορά τις δόσεις αλλά και την αιτιολόγηση των υψηλών επιπέδων δόσεων 

που δίνονται.  

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που μία διαγνωστική εξέταση υπερβεί τα προκαθορισμένα επίπεδα 

αναφοράς, απαιτείται η αιτιολόγηση της υψηλής δόσης. Ενώ σε συστηματική υπέρβαση τους είναι 

αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός των Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς χωρίς καμία 

καθυστέρηση [44]. 

Αξιοσημείωτο, είναι ότι κατά τον καθορισμό των ΤΔΕΑ στο 75ο εκατοστημόριο παρατηρείται ότι 

όντως αυτό ανταποκρίνεται καλύτερα στην πραγματικότητα. Το γεγονός αυτό, το επιβεβαιώσαμε 

συγκρίνοντας τα με τα προτεινόμενα ΔΕΑ που χρησιμοποιήσαμε. Αυτό οφείλεται στο ότι κατά 

τον υπολογισμό τους με τον μέσο όρο, μπορεί να αλλοιωθεί έντονα η τιμή του μέσου όρου στην 

περίπτωση που έστω και μία ακραία μέτρηση είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. Αντιθέτως, 

σύμφωνα με τον υπολογισμό του 75ο εκατοστημορίου της κατανομής, αυτό δεν συμβαίνει γιατί οι 

ακραίες τιμές συμβάλλουν σε μικρότερο βαθμό [1].  
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Καθώς όμως παρατηρείται εξέλιξη στην τεχνολογία και στις τεχνικές απεικόνισης την ίδια ώρα 

που εξελίσσονται και τα αποτελέσματα της ιατρικής έρευνας, δύναται τα ΔΕΑ να 

επαναπροσδιορίζονται. Κατ’ επέκταση, ο καθορισμός των ΔΕΑ είναι μία διαδικασία η οποία 

πρέπει να εκτελείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό είναι υποχρεωτικό βάσει της 

υφιστάμενης Κυπριακής Νομοθεσίας, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής [44]. Στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, λόγω έλλειψης του κατάλληλου 

λογισμικού το οποίο να καταγράφει αυτομάτως τις μετρήσεις, η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνεται 

χειρόγραφα, πράγμα που είναι αρκετά χρονοβόρο, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η 

αναθεώρηση των ΔΕΑ. 

Τέλος, με την ολοκλήρωση της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είμαστε βέβαιοι ότι ο 

προσδιορισμός των Τοπικών Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς θα βοηθήσει στην κατάλληλη 

λειτουργία των μηχανημάτων όσον αφορά τις προσφερόμενες δόσεις ακτινοβολίας προς τους 

ασθενείς του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου. Η ορθή χρήση τους αποσκοπεί στην 

ελάττωση των δόσεων που δέχονται οι ασθενείς κατά την εφαρμογή μιας ακτινοδιαγνωστικής 

εξέτασης, χωρίς όμως να αναιρούνται οι κλινικές ανάγκες του Ογκολογικού Κέντρου.  
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