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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

 

Οι διαγνωστικές ακτινολογικές εξετάσεις, όπως η αξονική τομογραφία, είναι σημαντικό εργαλείο 

της διαγνωστικής ιατρικής. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του αριθμού των εξετάσεων αξονικής 

τομογραφίας τα τελευταία χρόνια. Οι εξετάσεις αξονικής τομογραφίας επιβαρύνουν όμως με δόση 

ακτινοβολίας τους ασθενείς εφόσον οι αξονικοί τομογράφοι χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα 

δόσεων. Επομένως, η διεθνής επιστημονική κοινότητα στα πλαίσια της αρχής της 

βελτιστοποίησης της ακτινοπροστασίας, έκρινε ότι είναι αναγκαίος ο περιορισμός των δόσεων για 

να εξασφαλίζεται η ακτινοπροστασία των ασθενών. Για την εξασφάλιση της ακτινοπροστασίας 

των ασθενών εισήχθη η έννοια των Διαγνωστικών Επίπεδων Αναφοράς (ΔΕΑ). Στην Κύπρο δεν 

έχουν καθοριστεί Εθνικά ΔΕΑ και ελάχιστα νοσοκομεία έχουν καθορίσει τοπικά ΔΕΑ. Τα ΔΕΑ 

συμπεριλήφθηκαν στους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς κατά τη δεκαετία του 1990 και ο ρόλος τους 

ενισχύθηκε περαιτέρω σύμφωνα με την τελευταία οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

EURATOM. Τον Δεκέμβριο του 2018, η Κυπριακή Νομοθεσία εφάρμοσε την Οδηγία του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου [35] και για αυτό το λόγο ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο 

καθορισμός των τοπικών ΔΕΑ των αξονικών τομογράφων του Ογκολογικού Κέντρου της 

Τράπεζας Κύπρου. 

Τα ΔΕΑ αποτελούν το βασικότερο κομμάτι ακτινοπροστασίας των εξεταζόμενων στην 

ακτινοδιαγνωστική. Σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή Ακτινοπροστασίας (ICRP)  ορίζονται [22]: 

΄΄ως επίπεδα δόσης για την ακτινοδιαγνωστική, ή επίπεδα ραδιενέργειας για εξετάσεις ασθενών 

τυπικού μεγέθους ή τυπικών ομοιωμάτων για ευρέως οριζόμενους τύπους εξοπλισμού.’’ Τα ΔΕΑ 

δεν είναι όρια δόσεων καθώς είναι δυνατόν σε ορισμένες περιπτώσεις η κλινική πρακτική να 

επιβάλλει την υπέρβασή τους. Δηλαδή είναι εφικτή η υπέρβασή τους φτάνει να είναι 

αιτιολογημένη [22]. Σε περίπτωση όμως που η υπέρβαση είναι συστηματική επιβάλλεται να 

επανεξεταστούν οι βασικές αρχές της ακτινοπροστασίας του ασθενούς οι οποίες είναι, η αρχή της 

αιτιολόγησης και η αρχή της βελτιστοποίησης. Επιπρόσθετα, τα επίπεδα αυτά αφορούν την τυπική 

πρακτική που ακολουθείται για μια συγκεκριμένη εξέταση και είναι πρακτικό εργαλείο για την 

προώθηση της αξιολόγησης των πρωτοκόλλων.  

Στην παρούσα Εργασία έγινε ο καθορισμός των ΔΕΑ αξονικής τομογραφίας για τις εξετάσεις που 

πραγματοποιούνται στον αξονικό τομογράφο GE OPTIMA CT660 64 slice του Ογκολογικού 

Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου. Επίσης έγινε καθορισμός των ΔΕΑ και για τις εξετάσεις που 

πραγματοποιούνται στον Somatom Sensation Open-SIEMENS CT του Ογκολογικού Κέντρου της 

Τράπεζας Κύπρου. Ο λόγος που επιλέξαμε αρχικά να γίνει καθορισμός των ΔΕΑ για τους 

αξονικούς τομογράφους δεν ήταν άλλος από το γεγονός ότι κατά μέσο όρο μηνιαία γίνονται 

περίπου πάνω από 1000 διαγνωστικές εξετάσεις, ενώ για τα υπόλοιπα διαγνωστικά μηχανήματα 

του Ογκολογικού Κέντρου οι διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται είναι σε μικρότερο αριθμό. 

Επίσης, η αξονική τομογραφία είναι η εξέταση που οδηγεί στη μεγαλύτερη δόση σε σύγκριση με 

τις υπόλοιπες διαγνωστικές εξετάσεις, οπόταν ήταν πολύ σημαντικός ο καθορισμός ΔΕΑ για τους 

αξονικούς τομογράφους του Ογκολογικού Κέντρου. 
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Τα δοσιμετρικά μεγέθη για τα οποία ορίζονται οι τιμές των ΔΕΑ στην αξονική τομογραφία είναι 

το CTDIvol  (Computed Tomography Dose Index) και DLP (Dose Length Product) για τον κάθε 

τύπο εξέτασης. Πιο συγκεκριμένα επειδή αφορούν την τυπική πρακτική που ακολουθείται για μια 

εξέταση για τον καθορισμό τους είναι απαραίτητη η ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού μετρήσεων 

από τις εξετάσεις των ασθενών. Τα ΔΕΑ ορίστηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεθνούς 

Επιτροπής Ακτινοπροστασίας (ICRP). Για τον καθορισμό των ΔΕΑ για κάθε είδος εξέτασης 

ορίστηκαν οι μέσοι όροι της τιμής του CTDIvol  και του DLP καθώς επίσης και η τυπική τους 

απόκλιση. Επιπρόσθετα ορίστηκε και ο διάμεσος αριθμός του CTDIvol και του DLP. Τέλος 

υπολογίστηκε το 25ο εκατοστημόριο και το 75ο εκατοστημόριο. Στις επόμενες παραγράφους 

αναφέρονται περιληπτικά τα περιεχόμενα κάθε κεφαλαίου.  

Στο Κεφάλαιο 2 μελετώνται οι αλληλεπιδράσεις της ακτινοβολίας με την ύλη και πιο 

συγκεκριμένα οι αλληλεπιδράσεις ιονίζουσας ακτινοβολίας με την ύλη. Επίσης γίνεται αναφορά 

στις διάφορες κατηγορίες βλαβών από την επίδραση των ιονίζουσων ακτινοβολιών στον άνθρωπο. 

Τέλος γίνεται μικρή περιγραφή για το Σύνδρομο οξείας ακτινοβόλησης. 

Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται η ανακάλυψη των ακτινών Χ και στην συνέχεια δίνεται περιγραφή 

για την φύση των ακτινών Χ.  Ακολούθως παρουσιάζονται οι διάφοροι παράμετροι που επιδρούν 

στο φάσμα ακτίνων Χ και στο τέλος του Κεφαλαίου γίνεται αναφορά στο Νόμο των Beer-

Lambert. 

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται ουσιαστικά οι εφαρμογές των ακτίνων Χ στην Ιατρική Φυσική 

και την αξονική τομογραφία. Στο Κεφάλαιο αυτό δίνεται μια σύντομη περιγραφή για τις 

υφιστάμενες ακτινοδιαγνωστικές εφαρμογές. Στην συνέχεια περιγράφεται πιο αναλυτικά το 

σύστημα αξονικής τομογραφίας. Η περιγραφή του συστήματος αξονικής τομογραφίας ήταν 

απαραίτητη εφόσον στην παρούσα Εργασία τα δεδομένα για τον καθορισμό των ΔΕΑ λήφθηκαν 

από τους αξονικούς τομογράφους του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου. Στην 

συνέχεια περιγράφονται οι γενεές αξονικών τομογράφων. 

Στο Κεφάλαιο 5 αναφέρονται τα στοιχεία ακτινοπροστασίας. Αρχικά γίνεται διαχωρισμός στις 

διάφορες πηγές ακτινοβόλησης του ανθρώπου. Ακολούθως αναφέρονται τρόποι περιορισμού της 

ακτινοβολίας. Στην συνέχεια εξηγείται ο σκοπός της ακτινοπροστασίας και ποιες είναι οι βασικές 

της αρχές. Περιγράφεται ο ρόλος και ο σκοπός της Διεθνούς Επιτροπής Ακτινοπροστασίας (ICRP) 

και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ακτινοπροστασίας-Euratom. Επίσης γίνεται μια αναλυτική 

περιγραφή για το τι είναι Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς και τονίζεται η σημαντικότητα τους 

για την ακτινοπροστασία των ασθενών. Στο τέλος του Κεφαλαίου αυτού αναγράφεται η 

υφιστάμενη Κυπριακή Νομοθεσία που αφορά την ακτινοπροστασία των ασθενών. Επίσης 

εξηγείται η αναγκαιότητα που υπάρχει για τον καθορισμό των τοπικών ΔΕΑ. 

Στο Κεφάλαιο 6 ορίζονται και εξηγούνται τα Δοσιμετρικά Μεγέθη που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παρούσα Εργασία. Επίσης γίνεται μια πιο αναλυτική εξήγηση για τα Δοσιμετρικά Μεγέθη 

Αξονικής τομογραφίας και για τα ομοιώματα του αξονικού τομογράφου, τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο των δύο Αξονικών Τομογράφων του Ογκολογικού Κέντρου. 

Στο Κεφάλαιο 7 γίνεται η περιγραφή του ελέγχου των αξονικών τομογράφων GE OPTIMA CT660 

64 slice και Somatom Sensation Open-SIEMENS CT. Για να μπορεί να γίνει ή λήψη των 
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δεδομένων από αυτούς τους δύο αξονικούς τομογράφους πρώτα έπρεπε να γίνει έλεγχος αν η 

ένδειξη των τιμών CTDIvol και DLP συμφωνεί με τις τιμές που μετρήθηκαν με θάλαμο ιονισμού, 

χρησιμοποιώντας τα ομοιώματα κεφαλής και σώματος. Tα αποτελέσματα του ελέγχου και για τα 

δύο μηχανήματα παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο αυτό. 

Στο Κεφάλαιο 8 γίνεται αναφορά για τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό των 

τοπικών ΔΕΑ. Για κάθε εξέταση που έχουν καθοριστεί ΔΕΑ παρουσιάζονται τα δεδομένα που 

πάρθηκαν και για τους δύο αξονικούς τομογράφους. Στην συνέχεια εξηγείται ο λόγος που έγιναν 

οι γραφικές παραστάσεις του CTDIvol  και του DLP συναρτήσει της μάζας του ασθενούς. Επίσης 

εξηγείται γιατί ήταν σημαντικό να υπολογιστεί η Ενεργός Δόση για κάθε εξέταση. 

Στο Κεφάλαιο 9 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των τοπικών ΔΕΑ για τις εξετάσεις για τις 

οποίες πάρθηκαν δεδομένα. Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα δεδομένα και για τους δύο 

αξονικούς τομογράφους. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις του CTDIvol  

και του DLP συναρτήσει της μάζας του ασθενούς για όλες τις εξετάσεις. Τέλος παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματα υπολογισμού της Ενεργού Δόσης για κάθε εξέταση. 

Στο Κεφάλαιο 10 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, 

γίνεται σύγκριση των τοπικών ΔΕΑ με τα ΔΕΑ σε άλλες χώρες, σύμφωνα με τον τελευταίο 

Διεθνές Πίνακα και αναφέρονται διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν στην 

πραγματοποίηση της παρούσας Εργασίας.   
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Κεφάλαιο 2: Ιονίζουσες Ακτινοβολίες 

 

2.1 Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

 

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι μορφή ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα η ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία εκπέμπεται από κάποια πηγή και διαδίδεται στο χώρο με την ταχύτητα του φωτός 

[1]. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας δεχόμαστε συνεχώς ενέργεια υπό την μορφή ακτινοβολίας 

τόσο από το φυσικό μας περιβάλλον όσο και από τεχνητές πηγές. Η επίδραση της ακτινοβολίας 

που λαμβάνουμε επιδρά άλλοτε ευεργετικά και άλλοτε βλαβερά. Ο τρόπος κατά τον οποίο θα 

επιδράσει εξαρτάται από το είδος της ακτινοβολίας, από την ένταση της και την ενέργεια που 

μεταφέρει. 

 

2.2 Μορφές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

 

Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας χωρίζεται σε δύο βασικούς τομείς με βάση το εάν 

η ακτινοβολία προκαλεί ιονισμό στην ύλη ή όχι. Ιονισμός είναι η απομάκρυνση ενός ή 

περισσότερων ηλεκτρονίων του ατόμου από το ηλεκτρικό πεδίο του πυρήνα [2]. Έτσι μπορούμε 

να χωρίσουμε την ακτινοβολία σε δύο σημαντικές κατηγορίες. Οι δύο αυτές κατηγορίες είναι η 

ιονίζουσα ακτινοβολία και η μη-ιονίζουσα ακτινοβολία. 

 

 

Εικόνα 2.1:Φάσμα ακτινοβολίας. 
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 Μη-Ιονίζουσα ακτινοβολία: δεν μπορεί να ιονίσει την ύλη λόγω του ότι η συχνότητα  της 

είναι μικρότερη από το δυναμικό ιονισμού των ατόμων. Πιο συγκεκριμένα έχει μεγάλα 

μήκη κύματος, άρα χαμηλές συχνότητες, και μεταφέρει μικρές ποσότητες ενέργειας που 

δεν είναι δυνατόν να προκαλέσουν ιονισμό. Το ορατό φως πριν από την υπεριώδη 

ακτινοβολία, τα υπέρυθρα φωτόνια, τα μικροκύματα και τα ραδιοκύματα είναι 

παραδείγματα μη ιονίζουσας ακτινοβολίας. 

 

 Ιονίζουσα ακτινοβολία: μπορεί να ιονίσει την ύλη είτε άμεσα είτε έμμεσα διότι η 

κβαντική της ενέργεια υπερβαίνει το δυναμικό ιονισμού των ατόμων. Έχει συχνότητες 

μεγαλύτερες του ορατού φωτός και μεταφέρει υψηλές ενέργειες. Οι ακτίνες Χ, οι ακτίνες 

γ, ενεργειακά νετρόνια, τα ηλεκτρόνια, τα πρωτόνια, ποζιτρόνια και βαρύτερα σωματίδια 

είναι παραδείγματα ιονίζουσας ακτινοβολίας. 

 

2.3 Ιονίζουσα ακτινοβολία 

 

Η ιονίζουσα ακτινοβολία μεταφέρει αρκετή ενέργεια και έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει ένα 

ηλεκτρόνιο από το άτομο ή το μόριο. Κατηγοριοποιείται σε άμεσα ιονίζουσα ακτινοβολία και 

έμμεσα ιονίζουσα ακτινοβολία. Αυτό που καθορίζει σε ποια κατηγορία ανήκει είναι ο τρόπος με 

τον οποίο ιονίζει την ύλη. Η άμεσα και η έμμεσα ιονίζουσα ακτινοβολία μπορούν να διαπεράσουν 

τον ανθρώπινο ιστό και γι’ αυτό τον λόγο επιτρέπεται η χρήση τους στην ιατρική. 

 

 Άμεσα ιονίζουσα ακτινοβολία: περιλαμβάνει τα φορτισμένα σωματίδια όπως e- ,e+,p+,α+2 

και  τα βαρύτερα σωματίδια. Εναποθέτει την ενέργεια της στο υλικό με την άμεση 

αλληλεπίδραση Coulomb. Αλληλεπιδρούν λόγω του φορτίου τους μέσω 

ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων με τους υποατομικούς φορείς φορτίου προκαλώντας 

διεγέρσεις και ιονισμούς. 

 

 Έμμεσα ιονίζουσα ακτινοβολία: περιλαμβάνει τα αφόρτιστα σωματίδια όπως είναι τα 

φωτόνια. Εναποθέτει την ενέργεια της στον απορροφητή με τουλάχιστον 2 διεργασίες. Στο 

αρχικό στάδιο, το αφόρτιστο σωματίδιο απελευθερώνει ή παράγει μέσω κάποιων 

διεργασιών ένα φορτισμένο σωματίδιο στον απορροφητή. Στο μετέπειτα στάδιο 

εναποθέτει ένα μέρος της κινητικής του ενέργειας στον απορροφητή μέσω 

αλληλεπιδράσεων Coulomb μεταξύ του φορτισμένου σωματιδίου και του τροχιακού 

ηλεκτρονίου.   
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2.4 Έμμεσα ιονίζουσα ακτινοβολία φωτονίων 
 

Την έμμεσα ιονίζουσα ακτινοβολία φωτονίων μπορούμε να την περιγράψουμε σε τρείς βασικές 

κατηγορίες. Οι τρείς αυτές κατηγορίες είναι υπεριώδης ακτινοβολία, οι ακτίνες Χ και οι ακτίνες 

γ. Στην ιατρική όσον αφορά την ακτινοδιαγνωστική ή την ακτινοθεραπεία χρησιμοποιούνται 

κυρίως οι ακτίνες Χ και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις οι ακτίνες γ. 

Οι ακτίνες Χ είναι η ακτινοβολία που εκπέμπεται από τα ηλεκτρόνια τα οποία μπορεί να είναι 

ελεύθερα επιταχυνόμενα ή τροχιακά. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος παραγωγής ακτίνων Χ είναι 

μέσω της επιτάχυνσης ηλεκτρονίων από δυναμικό τάξης μεγέθους των δεκάδων 

χιλιάδων βολτ και πρόσπτωσή τους σε στόχο ο οποίος αποτελείται από μεταλλικό υλικό 

μεγάλου ατομικού αριθμού. Τα ηλεκτρόνια προσπίπτοντας στο στόχο χάνουν σταδιακά 

την ενέργεια τους, εφ' όσον υφίστανται επιβραδύνσεις από τα άτομα του υλικού του στόχου. 

Εντούτοις η ενέργεια που αποδίδουν στα άτομα του στόχου είναι αρκετή για να γίνει διεγείρει και 

τα ηλεκτρόνια των εσωτερικών στιβάδων των ατόμων. Αποτέλεσμα αυτού είναι η συμπλήρωση 

των στιβάδων αυτών από ηλεκτρόνια υψηλότερων ενεργειακά στιβάδων και έτσι παράγονται 

τα φωτόνια των ακτίνων Χ. 

Ακτινοβολία γ ορίζουμε την ακτινοβολία φωτονίων που εκπέμπεται από τον πυρήνα ή από άλλες 

διασπάσεις σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένε οι ακτίνες γ παράγονται από ραδιενεργούς πυρήνες και 

από αστέρια στο διάστημα. Οι ραδιενεργοί πυρήνες προκύπτουν από ορυκτά με περιεκτικότητα 

σε ραδιενεργή ουσία, από απόβλητα πυρηνικών αντιδραστήρων. Κυριότερες πηγές ακτίνων γ 

θεωρητικά είναι οι αστέρες νετρονίων και οι μαύρες τρύπες.  

 

 

Η έμμεση ιονίζουσα ακτινοβολία φωτονίων μπορεί να διαχωριστεί στις πιο κάτω κατηγορίες: 

 Χαρακτηριστικές ακτίνες : είναι αποτέλεσμα της μετάβασης του ηλεκτρονίου σε 

κατώτερο ενεργειακό επίπεδο. 

 Bremsstrahlung: είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης Coulomb του ηλεκτρονίου 

και του πυρήνα. 

 Ακτίνες γ: προέρχονται από πυρηνικές μεταβάσεις. 

 Εξαΰλωση: π.χ. ποζιτρονίου-ηλεκτρονίου.  

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%BB%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF
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2.5 Είδη αλληλεπίδρασης ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας-ύλης 
 

Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί αλληλεπίδρασης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την 

ύλη. Τα τέσσερα πιο σημαντικά είναι το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, η σκέδαση Rayleigh, η 

σκέδαση Compton και η δίδυμος γένεση. 

 

 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο 

Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο αποτελεί αλληλεπίδραση μεταξύ ενός φωτονίου και ενός ατόμου 

που έχει ως αποτέλεσμα την απορρόφηση του φωτονίου και την εκπομπή ενός ηλεκτρονίου από 

το άτομο. Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο δεν μπορεί να επιτευχθεί ανάμεσα σε ένα φωτόνιο και 

ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο. Για να επιτευχθεί πρέπει να μεταφερθεί συγκεκριμένο ποσό ενέργειας 

στο άτομο έτσι ώστε να ισχύει η αρχή διατήρησης της ορμής και ενέργειας. Η ενέργεια 

ανάκρουσης του ατόμου είναι πολύ μικρή εξαιτίας της μεγάλης του μάζας [3]. Από την αρχή 

διατήρησης της ενέργειας το ηλεκτρόνιο εγκαταλείπει το άτομο με κινητική ενέργεια ίση με την 

πιο κάτω σχέση: 

Te = E − 𝐸𝑏                                                                    (2.1) 

όπου Ε είναι η ενέργεια του φωτονίου και Εb  η ενέργεια σύνδεσης του ηλεκτρονίου στο άτομο.    

 

     

 

Εικόνα 2.2: Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. 
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 Σύμφωνη σκέδαση ή σκέδαση Rayleigh 

Η σκέδαση Rayleigh πραγματοποιείται όταν έχουμε φωτόνια με ενέργειες μεγαλύτερες του 1keV. 

Η πιθανότητα πραγματοποίησης της σύμφωνης σκέδασης είναι μεγαλύτερη για υλικά με μεγάλο 

ατομικό αριθμό.[4] Στα πειράματα σκέδασης έχουμε κάποιο υλικό που αποτελείται από έναν 

μακροσκοπικά μεγάλο αριθμό σκεδαστών. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που παρατηρούμε μακριά από 

την περιοχή σκέδασης είναι μια συμβολή των κυμάτων που σκεδάζονται από διαφορετικούς 

σκεδαστές. Αυτή η συμβολή εξαρτάται από τις αποστάσεις μεταξύ των σκεδαστών και συνεπώς 

δίνει πληροφορίες για τη δομή των υλικών. Αυτού του τύπου η σκέδαση, δηλαδή εάν τα 

σκεδαζόμενα κύματα από το σύνολο των σκεδαστών έχουν συσχετισμένες διαφορές φάσης, 

λέγεται σύμφωνη σκέδαση.                 

 

 Ασύμφωνη σκέδαση ή σκέδαση Compton 

Η ασύμφωνη σκέδαση Compton αποτελεί αλληλεπίδραση ενός φωτονίου ενέργειας E και ενός 

ελεύθερου ηλεκτρονίου. Η σκέδαση Compton αποτελεί εκδήλωση της σωματιδιακής φύσης της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Το φωτόνιο σκεδάζεται στο ηλεκτρόνιο αποδίδοντας του 

κινητική ενέργεια , Τe , και μεταφέρει το υπόλοιπο της ενέργειας, Esc, σε διεύθυνση που σχηματίζει 

γωνία θ με την αρχική διεύθυνση διάδοσης του [5]. Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας και 

ορμής προκύπτουν οι σχέσεις 2.2 και 2.3 της ενέργειας μετά τη σκέδαση του  φωτονίου και του 

ηλεκτρονίου αντίστοιχα: 

𝛦𝑠𝑐 =  𝐸 (
1

(
𝐸

𝑚𝑒𝑐2)(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)
)                                                             (2.2) 

 

         Τe=E-Esc=𝛦 (
(

𝛦

𝑚𝑒𝑐2)(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)

1+(
𝛦

𝑚𝑒𝑐2)(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)
)                                                           (2.3) 

 

όπου mec
2 =0.511 MeV  είναι η ενέργεια ηρεμίας του ηλεκτρονίου.  

 

 Δίδυμος γένεση 

Η δίδυμος γένεση αποτελεί αλληλεπίδραση μεταξύ ενός φωτονίου και του ηλεκτρομαγνητικού 

πεδίου του πυρήνα ενός ατόμου που έχει ως αποτέλεσμα την απορρόφηση του φωτονίου και τη 

μετατροπή της ενέργειας του σε ένα ηλεκτρόνιο και ένα ποζιτρόνιο. Η δίδυμος γένεση αποτελεί 

λοιπόν ένα παράδειγμα μετατροπής ενέργειας σε μάζα και είναι η αντίστροφη διαδικασία της 

εξαΰλωσης ποζιτρονίου με ηλεκτρόνιο. Η δίδυμος γένεση αποτελεί σκέδαση του φωτονίου από 

τον πυρήνα και ο πυρήνας αποκτά ορμή και ενέργεια ανάκρουσης, που μπορεί όμως να θεωρηθεί 

και αμελητέα εξαιτίας της μεγάλης του μάζας [6]. Σύμφωνα με την αρχή διατήρησης της ενέργειας 

Ε, η ενέργεια του φωτονίου θα ισούται σύμφωνα με τη σχέση (2.4). 
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   𝛦 = 2𝑚𝑒𝑐2 + 𝑇𝑒− + 𝑇𝑒+ ↔ 𝐸 − 2𝑚𝑒𝑐2 = 𝑇𝑒− + 𝑇𝑒+                                  (2.4) 

Από τη σχέση (2.4) συμπεραίνουμε ότι υπάρχει ένα ενεργειακό κατώφλι για να συμβεί η δίδυμος 

γένεση. Το ενεργειακό κατώφλι είναι ότι η ενέργεια του φωτονίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 

ίση με 2mec
2=1,02 MeV.   

 

 

2.6 Κατηγορίες βλαβών και παράγοντες που καθορίζουν τα αποτελέσματα των 

ιονίζουσων ακτινοβολιών 
 

Η ποσότητα της βιολογικής βλάβης εξαρτάται από [7] : 

 Τη δόση της ακτινοβολίας που απορροφήθηκε 

 Το είδος της ακτινοβολίας 

 Το ρυθμό της ακτινοβόλησης 

 Την έκταση της ακτινοβολούμενης περιοχής 

 Το όργανο ή μέλος του σώματος που ακτινοβολήθηκε 

 Την κατανομή της δόσης στους ιστούς 

 

Τα βιολογικά αποτελέσματα από την έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία με βάση το χρόνο έκθεσης 

τους μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες, τα πρώιμα και τα όψιμα. Πιο συγκεκριμένα, τα 

πρώιμα εμφανίζονται στις πρώτες εβδομάδες ή το πολύ σε ένα με δύο μήνες περίπου και τα όψιμα 

εμφανίζονται μετά από αρκετούς μήνες ή ακόμα και μετά από χρόνια. 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες βλαβών οι οποίες μπορούν να διαχωριστούν ανάλογα με τα 

αποτελέσματα τους. Οι δύο κατηγορίες είναι τα σωματικά αποτελέσματα και τα κληρονομικά 

αποτελέσματα. 
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Σωματικά αποτελέσματα: Η βλάβη σε αυτή την κατηγορία εμφανίζεται στο άτομο που 

ακτινοβολείται. Τα σωματικά αποτελέσματα χωρίζονται σε δύο άλλες κατηγορίες: 

 

 Πρώιμα σωματικά αποτελέσματα: Τα πρώιμα σωματικά αποτελέσματα μπορεί να είναι 

τα ακόλουθα: 

i. Αιματολογικές αλλοιώσεις 

ii. Απόφραξη τριχοειδών αιμοφόρων αγγείων 

iii. Καταρράκτης στα μάτια 

iv. Ακτινοδερμίτιδα 

v. Αλλοιώσεις του επιθηλίου του λεπτού εντέρου 

vi. Ηλεκτροεγκεφαλικές διαταραχές 

vii. Στείρωση 

viii. Ανωμαλίες στο έμβρυο 

 

 

 Όψιμα σωματικά αποτελέσματα: Τα όψιμα σωματικά αποτελέσματα οφείλονται σε 

αλλοιώσεις των κυττάρων όπου μπορεί να προκληθούν τα ακόλουθα: 

 

i. Καρκίνος 

ii. Λευχαιμία 

iii. Βράχυνση του χρόνου ζωής 

iv. Γενετικές βλάβες 

 

Κληρονομικά αποτελέσματα: Τα κληρονομικά αποτελέσματα εμφανίζονται στους απογόνους 

εξαιτίας της βλάβης στα γονίδια των αναπαραγωγικών κυττάρων. Πιο συγκεκριμένα, κάτω από 

την επίδραση της ιονίζουσας ακτινοβολίας μπορούν να γίνουν αιφνίδιες αλλαγές στα γονίδια ή 

στα χρωμοσώματα. Αυτές οι μεταβολές είναι μεταλλάξεις και είναι μόνιμες. Αυτές οι μεταλλάξεις 

μπορούν να εκδηλωθούν είτε από την πρώτη γενιά είτε μετά από πολλές γενιές. Επίσης 

εμφανίζονται με ανωμαλίες στη συγκεκριμένη λειτουργία που ελέγχεται από το μεταλλαγμένο 

γονίδιο. 
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2.7 Γενικές κατηγορίες βιολογικών αποτελεσμάτων επίδρασης των ιονιζουσών 

ακτινοβολιών στον άνθρωπο 
 

Τα αποτελέσματα της ακτινοβολήσεως των ανθρώπων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες [8] : 

 Στοχαστικά αποτελέσματα: Όταν η ακτινοβόληση οδηγεί σε βιώσιμα αλλά 

τροποποιημένα σωματικά κύτταρα τότε οι κυτταρικοί κλώνοι τους μπορεί να οδηγήσουν 

στην εμφάνιση μιας κακοήθους κατάστασης. Η πιθανότητα εμφάνισης αυτής της 

κατάστασης είναι ανάλογη με τη δόση της ακτινοβολίας. 

 

 
 

Πίνακας 2.1: Στοχαστικά αποτελέσματα 

 

 Μη στοχαστικά ή καθορισμένα αποτελέσματα: Ο ιονισμός της οργανικής ύλης 

προκαλεί μεταβολές στα άτομα και τα μόρια των χημικών ενώσεων και έχουν ως 

αποτέλεσμα την πρόκληση βλαβών στα κύτταρα. Εάν η βλάβη δεν αποκατασταθεί τότε 

εμποδίζει την επιβίωση ή την αναπαραγωγή του κυττάρου. Τα περισσότερα όργανα και οι 

ιστοί του ανθρώπου αντέχουν ακόμα και σε μεγάλες απώλειες του αριθμού των κυττάρων 

τους. Εάν όμως ο αριθμός της απώλειας των κυττάρων είναι αρκετά μεγάλος τότε 

παρατηρείται βλάβη στο όργανο η οποία οφείλεται σε απώλεια της λειτουργικότητας του 

ιστού. Η πιθανότητα να προκύψει τέτοια βλάβη είναι σχεδόν μηδενική για μικρές δόσης 

ακτινοβολίας. Όμως για δόσεις ακτινοβολίας που έχουν τιμές μεγαλύτερες της δόσης 

κατωφλίου, η πιθανότητα της βλάβης είναι πολύ μεγαλύτερη. 

 

2.8 Σύνδρομο οξείας ακτινοβόλησης 
 

Η ακτινοβόληση σε μεγάλες δόσεις εξασθενεί μεγάλο αριθμό κυττάρων σε πολλά όργανα του 

σώματος. Για να συμβεί αυτό πρέπει οι δόσεις που ακτινοβολούνται πάνω στο σώμα να είναι πάνω 

από 2 Gy. Η ακτινοβόληση τέτοιων δόσεων προκαλεί το οξύ σύνδρομο ακτινοβόλησης [9]. Τα 

συμπτώματα αυτής της ακτινοβόλησης εξαρτώνται από τη δόση την ένταση της ακτινοβολίας και 

το είδος της ακτινοβολίας. 

Τα κύρια σύνδρομα οξείας ακτινοβόλησης είναι τα εξής: 
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 Σύνδρομο του νευρικού συστήματος: Για το σύνδρομο αυτό το κατώφλι δόσης είναι   20 

Gy. Σε αυτή την περίπτωση τα συμπτώματα εμφανίζονται μερικά λεπτά μετά από την 

έκθεση στην ακτινοβολία. Τα συμπτώματα που εμφανίζονται είναι η υπνηλία, η ατονία και 

σπασμοί. Σε περίπτωση που η δόση είναι πάνω από 50 Gy τότε επέρχεται ο θάνατος μέσα 

σε δύο μέρες περίπου, ενώ σε περίπτωση που η δόση είναι πάνω από 80 Gy ο θάνατος 

επέρχεται μέσα σε λίγα λεπτά. 

 

 Γαστρεντερικό σύνδρομο: Για εμφάνιση του γαστρεντερικού συνδρόμου το κατώφλι 

δόσης είναι 5 Gy. Τα κυριότερα συμπτώματα είναι η απώλεια της όρεξης, ο πυρετός, ο 

εμετός και η διάρροια. Σε περίπτωση που η δόση είναι πάνω από 10 Gy επέρχεται ο 

θάνατος μετά από δύο εβδομάδες περίπου.  

 

 Σύνδρομο αιμοποιητικού συστήματος: Για εμφάνιση του συνδρόμου του αιμοποιητικού 

συστήματος το κατώφλι δόσης είναι το 1 Gy. Σε αυτή την περίπτωση επηρεάζεται κυρίως 

ο μυελός των οστών. Τα συμπτώματα εμφανίζονται μετά από δύο με τρείς εβδομάδες και 

είναι ο πυρετός, ο πονοκέφαλος και η κόπωση. Για δόσεις πάνω από 2 Gy μέχρι 6 Gy τα 

συμπτώματα που προκαλούνται είναι η αιμορραγία των ούλων. Για δόσεις πάνω από 6 Gy  

επέρχεται θάνατος σε χρονικό διάστημα από ένα μέχρι και δύο μήνες.  

 

 

Δόση Κατωφλίου Χρόνος θανάτου Τρόπος Θανάτου-

Σύνδρομο 

Ευαισθησία στην 

ιονίζουσα ακτινοβολία 

>20 Gy Το πολύ σε 48 ώρες Κεντρικό νευρικό 

σύστημα 

Λίγη 

            4-6 Gy 3-5 ημέρες Γαστρεντερικό 

σύστημα 

Πολύ μεγάλη 

            2 Gy 10-30 ημέρες Αιμοποιητικό σύστημα Ιδιαίτερα μεγάλη 

 

Πίνακας 2.2: Σύνδρομο οξείας ακτινοβόλησης 
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Κεφάλαιο 3: Ακτίνες Χ και αξονικός τομογράφος 

 

3.1 Ανακάλυψη των ακτινών Χ 

 

Στις 8 Νοεμβρίου 1895 ο Βίλχελμ Ρέντγκεν πειραματιζόταν με μια διαδεδομένου επιστημονικού 

ενδιαφέροντος συσκευή για εκείνη την εποχή. Η συσκευή των ακτινών Χ ανακαλύφθηκε [12] το 

1895 όπου έφερε επανάσταση στην ιατρική. Η ανακάλυψη αυτή επέτρεπε τον έγκαιρο εντοπισμό 

τραυματισμών και ασθενειών που δεν ήταν εμφανείς. Τέλη του 19ου αιώνα ο Γερμανός φυσικός  

Βίλχελμ Ρέντγκεν μελετούσε τις ιδιότητες των ηλεκτρονίων τα οποία επιταχύνονταν. Για την 

επίτευξη της μελέτης αυτής εφαρμόστηκε υψηλή τάση μέσα σε σωλήνα χαμηλής πίεσης. Ο 

σωλήνας ήταν σκεπασμένος με μαύρο χαρτόνι έτσι ώστε να είναι βέβαιος ότι ο φθορισμός της 

ουσίας η οποία τοποθετήθηκε στην άνοδο δεν οφειλόταν στο φως του δωματίου αλλά στη δέσμη 

του καθοδικού σωλήνα. Παρατήρησε ότι όταν πλησίαζε στο σωλήνα μια φθορίζουσα ουσία, τότε 

η ουσία ακτινοβολούσε φως. Όταν όμως πλησίαζε ένα φωτογραφικό φιλμ, τότε αυτό μαύριζε. 

Έτσι ο Γερμανός φυσικός υποστήριξε ότι οι παρατηρήσεις του αυτές οφείλονταν στην ύπαρξη 

ενός νέου τύπου ακτινών που ήταν άγνωστος μέχρι στιγμής. Για αυτό το λόγο ονόμασε τις ακτίνες 

με το σύμβολο Χ για να δηλώσει τον άγνωστο αυτό τύπο ακτίνων.  Λίγο αργότερα ο Ρέντγκεν 

παρήγαγε την πρώτη αναγραφή ακτινών Χ, απεικονίζοντας το χέρι της γυναίκας του και το 

δακτυλίδι της σε μια γυάλινη φωτογραφική πλάκα. Ο Γερμανός φυσικός έλαβε το 1901 το βραβείο 

Nobel για την ανακάλυψη των ακτίνων Χ. 

 

 

Εικόνα 3.1: Το χέρι της γυναίκας του Γερμανού Φυσικού Βίλχελμ Ρέντγκεν 
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3.2 Η φύση των ακτινών Χ 

Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτρομαγνητική ιονίζουσα ακτινοβολία. Οι ακτίνες Χ έχουν μήκος κύματος 

0,01nm μέχρι 10nm με ενέργειες φωτονίων που κυμαίνονται από 120eV μέχρι και 120keV και 

παράγονται με δύο μηχανισμούς [10] : 

 

 Από τον ιονισμό των ατόμων, που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας κενής θέσης σε 

κάποια ενεργειακή στοιβάδα του ατόμου του υλικού και επομένως πυροδοτεί μια 

διαδικασία μετάπτωσης ηλεκτρονίων από εξωτερικές στοιβάδες μεγαλύτερης ενέργειας σε 

χαμηλότερης ενέργειας στοιβάδες για να καλύψουν το κενό, με παράλληλη εκπομπή 

ακτινοβολίας Χ. 

 

 Από την ακτινοβολία πέδησης ( bremsstrahlung) η οποία εκπέμπεται καθώς τα ηλεκτρόνια 

επιβραδύνονται υπό την επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου των πυρήνων των ατόμων του 

υλικού.  

 

 Οι ακτίνες Χ λέγονται διαφορετικά και ακτίνες  Ρέντγκεν. Η δεύτερη ονομασία προέρχεται από 

το όνομα του Γερμανού φυσικού Βίλχελμ Ρέντγκεν ο οποίος ανακάλυψε την ακτινοβολία Χ το 

Νοέμβριο του 1895. Ανάλογα με την ενέργεια που διαθέτουν διακρίνονται σε δύο κατηγορίες 

[11]:  

 Μαλακές ακτίνες: όπου ανήκουν οι ακτίνες με ενέργεια από 120 eV – 12 keV. 

 

 Σκληρές ακτίνες: όπου ανήκουν οι ακτίνες με ενέργεια από 12 keV – 120 keV. 

 

 
 

Εικόνα 3.2:Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα 
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3.3 Λυχνία ακτινών Χ (X-ray tube) 
 

Στην Ιατρική Φυσική για παραγωγή ακτινών Χ χρησιμοποιούμε τη λυχνία ακτινών Χ (λυχνία 

Coolidge). Η λυχνία είναι ένας μετατροπέας ενέργειας. Συγκεκριμένα, λαμβάνει ηλεκτρική 

ενέργεια την οποία την μετατρέπει σε άλλες δύο μορφές, σε ακτινοβολία Χ και σε θερμότητα. Οι 

σωλήνες της λυχνίας ακτινών Χ όμως είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να 

αποροφάται ομοιόμορφα η θερμότητα όσο το δυνατό γρηγορότερα έτσι ώστε να μεγιστοποιείται 

η παραγωγή ακτίνων Χ.  Τα δύο βασικά στοιχεία της λυχνίας ακτίνων Χ είναι η κάθοδος και η 

άνοδος. Η κάθοδος και η άνοδος είναι δύο μεταλλικά αντικείμενα τα οποία έχουν υψηλό ατομικό 

αριθμό. Μεταξύ της ανόδου και της καθόδου εφαρμόζεται υψηλό δυναμικό. Για τη διαγνωστική 

ακτινολογία η διαφορά δυναμικού μεταξύ καθόδου και ανόδου κυμαίνεται από 20-150 kVp 

αναλόγως με την εφαρμογή, ενώ το ρεύμα στην λυχνία κυμαίνεται μεταξύ 1-5mA.  

Η κάθοδος θερμαίνεται εξαιτίας του ρεύματος από το οποίο διαρρέεται και μέσω θερμιονικής 

εκπομπής εκπέμπει ηλεκτρόνια. Η κάθοδος έχει μορφή πηνίου και είναι φτιαγμένη από 

βολφράμιο. Το πηνίο της καθόδου περιβάλλεται από ένα μεταλλικό εξάρτημα το οποίο χρησιμεύει 

για την εστίαση της δέσμης. Το αρνητικά φορτισμένο μεταλλικό εξάρτημα λόγω 

ηλεκτρομαγνητικής άπωσης εξαναγκάζει τη δέσμη να συγκλίνει. Το σημείο στο οποίο προσπίπτει 

η ροή ηλεκτρονίων ονομάζεται εστία. Τα ηλεκτρόνια, λόγω της υψηλής διαφοράς δυναμικού 

μεταξύ καθόδου και ανόδου, επιταχύνονται και προσκρούουν στην άνοδο με αποτέλεσμα να 

αλληλεπιδρούν με το υλικό και να παράγονται ακτίνες Χ. Στα ακτινογραφικά συστήματα το υλικό 

της ανόδου είναι συνήθως το βολφράμιο επειδή είναι ένα δύστηκτο υλικό. Η θερμοκρασία τήξης 

του βολφραμίου είναι Τm(w)=3422 0C. Από τη συνολική ενέργεια που διαθέτουν τα ηλεκτρόνια 

ένα αρκετά μικρό ποσοστό χρησιμοποιείται για την παραγωγή ακτίνων Χ. Το υπόλοιπο χάνεται 

υπό μορφή θερμότητας. Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής η κάθοδος μπορεί να είναι 

σταθερή ή περιστρεφόμενη. Στην ακτινοδιαγνωστική η άνοδος της λυχνίας είναι περιστρεφόμενη 

για να μην υπερθερμαίνεται. Η λυχνία Coolidge χρησιμοποιείται και στα σύγχρονα ακτινολογικά 

μηχανήματα, σε μια πιο σύγχρονη εκδοχή της.   

 

 

 

Εικόνα 3.3: Λυχνία ακτινών Χ, περιστρεφόμενης ανόδου.  
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3.4 Φάσμα ακτινών Χ 
 

To φάσμα των ακτινών Χ είναι σύνθετο. Αποτελείται από δύο είδη φάσματος τα οποία οφείλονται 

σε δύο διαφορετικές διεργασίες παραγωγής και εκπομπής των ακτινών Χ. Πιο συγκεκριμένα, 

αποτελείται από ένα συνεχές φάσμα, το οποίο παρουσιάζει ένα ελάχιστο μήκος κύματος , λ0 , πάνω 

στο οποίο επικάθεται ένα σύνολο από χαρακτηριστικές γραμμές (γραμμικό).   

 

3.4.1 Γραμμικό φάσμα 

 

Όταν τα επιταχυνόμενα ηλεκτρόνια προσπίπτουν στο υλικό της ανόδου μεταφέρουν ένα μέρος 

της ενέργειας τους ή ακόμα και όλη την ενέργεια που διαθέτουν. Η ενέργεια που διαθέτουν ή ένα 

ποσοστό της ενέργειας αυτής μεταφέρεται στα άτομα της ανόδου τα οποία διεγείρονται. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα ηλεκτρόνια εσωτερικών τροχιών να μετακινούνται σε υψηλότερες ενεργειακές 

τροχιές. Αυτή η διέγερση έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία οπής στην τροχιά στην οποία 

βρισκόταν το ηλεκτρόνιο πριν διεγερθεί [13]. Όμως η προτιμητέα ενεργειακή κατάσταση είναι 

εκείνη για την οποία η ενέργεια γίνεται ελάχιστη δυνατή, έτσι στη συνέχεια το ηλεκτρόνιο από 

την υψηλότερη ενεργειακή τροχιά μεταπίπτει σε χαμηλότερη τροχιά, καλύπτοντας την κενή θέση 

της οπής που δημιουργήθηκε, και έχουμε ταυτόχρονη εκπομπή ενός φωτονίου. Επιπρόσθετα, οι 

επιτρεπόμενες τιμές της ενέργειας ενός ατόμου είναι καθορισμένες, επομένως και οι συχνότητες 

των φωτονίων που εκπέμπονται θα είναι καθορισμένες. Έτσι, το φάσμα του φωτός που εκπέμπει 

το άτομο θα αποτελείται από γραμμές που είναι χαρακτηριστικές του υλικού της ανόδου. Η 

ενέργεια που απαιτείται για να μετακινηθεί ένα ηλεκτρόνιο από μια εσωτερική τροχιά είναι 

μεγάλη. Για αυτό το λόγο, η ενέργεια του ηλεκτρονίου που προκαλεί τη διέγερση θα πρέπει να 

είναι μεγάλη, επομένως το ηλεκτρόνιο θα πρέπει να επιταχυνθεί από μεγάλη διαφορά δυναμικού. 

Κάθε φωτόνιο αποτελεί και μια χαρακτηριστική γραμμή στο φάσμα και η κατανομή των 

ηλεκτρονίων  στα άτομα γίνεται σε στοιβάδες οι οποίες συμβολίζονται με τα γράμματα 

K,L,M,N,O,P,Q και με αντίστοιχους κύριους κβαντικούς αριθμούς n=1,n=2,n=3,n=4,n-5,n=6,n=7 

με σειρά από την πλησιέστερη στην πιο απομακρυσμένη στοιβάδα από τον πυρήνα. Επομένως, 

γραμμικό φάσμα ακτίνων Χ προκύπτει όταν για οποιοδήποτε λόγο θα υπάρξει οπή σε εσωτερική 

στοιβάδα. 
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Εικόνα 3.4: Κατανομή στοιβάδων και μεταπτώσεις των ηλεκτρονίων. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.5: α) Συνεχές φάσμα, κατανομή της έντασης της ακτινοβολίας συναρτήσει του μήκους κύματος για 

διάφορες τιμές της διαφοράς δυναμικού στον καθοδικό σωλήνα. Β) φάσμα ακτίνων Χ  
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3.4.2 Συνεχές φάσμα ( Bremsstrahlung ) 
 

Από τη θεωρία γνωρίζουμε ότι επιβραδυνόμενο ή ένα επιταχυνόμενο φορτισμένο σωματίδιο 

εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Τα επιταχυνόμενα ηλεκτρόνια όταν προσπίπτουν στο 

υλικό της ανόδου αλληλεπιδρούν με τα άτομα της μέσω της άπωσης του ηλεκτρικού πεδίου των 

ατόμων και έτσι χάνουν μέρος της ενέργειας τους ή όλη τους την ενέργεια, με αποτέλεσμα να 

επιβραδυνθούν [14]. Η επιβράδυνση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας πέδησης ( Bremsstrahlung ) η οποία είναι ανεξάρτητη του υλικού της ανόδου. Στην 

ακτινοβολία αυτή βασίζεται και η λειτουργία του ακτινολογικού μηχανήματος. Πιο συγκεκριμένα, 

η απώλεια της κινητικής ενέργειας του φωτονίου δίνεται από τη σχέση: 

 

ℎ𝑓 = 𝐾𝑎 − 𝐾𝜏                                                                   (3.1) 

όπου Κα η αρχική κινητική ενέργεια του φωτονίου και όπου Κτ η τελική κινητική ενέργεια του 

φωτονίου. 

Όπως έχουμε αναφέρει και προηγουμένως, τα ηλεκτρόνια μπορεί να χάσουν μέρος της ενέργειας 

τους ή όλη τους την ενέργεια. Επομένως τα φωτόνια που εκπέμπονται θα έχουν οποιαδήποτε τιμή 

ενέργειας, η οποία θα είναι μικρότερη ή ίση της αρχικής ενέργειας των ηλεκτρονίων. Έτσι το 

φάσμα αυτής της ακτινοβολίας είναι συνεχές. 

 

 

 

 

Εικόνα 3.6 : Παραγωγή ακτινοβολίας πέδησης (bremsstrahlung). 
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3.4.3 Ελάχιστο μήκος κύματος συνεχούς φάσματος 
 

Το ελάχιστο μήκος κύματος λ0 της ακτινοβολίας αντιστοιχεί στην πλήρη μετατροπή της κινητικής 

ενέργειας των ηλεκτρονίων σε ακτινοβολία [15] . Σύμφωνα με τη σχέση (3.1), θέτοντας την τελική 

κινητική ενέργεια ίση με μηδέν, προκύπτει η σχέση : 

 

ℎ𝑓 = 𝐾𝑎                                                                    (3.2) 

 

Στη συνέχεια, αντικαθιστώντας την αρχική κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου με eV , δηλαδή 

𝛫𝛼 = 𝑒𝑉 και αντικαθιστώντας τη συχνότητα f σύμφωνα με τη σχέση  𝑓 =
𝑐

𝜆0
  προκύπτει η εξής 

σχέση : 

 

ℎ𝑓 = 𝑒𝑉 → ℎ (
𝑐

𝜆0
) = 𝑒𝑉 → 𝜆0 =

𝑐ℎ

𝑒𝑉
                                            (3.3) 

 

Άρα σύμφωνα με  τη σχέση (3.3), μπορούμε να πούμε ότι το ελάχιστο μήκος κύματος εξαρτάται 

μόνο από την τάση που εφαρμόζεται μεταξύ της ανόδου και της καθόδου. Επιπρόσθετα, το 

ελάχιστο μήκος κύματος είναι ανεξάρτητο του υλικού της ανόδου και εξαρτάται από την τάση 

που εφαρμόζεται στο σωλήνα. Τέλος, ο ρυθμός με τον οποίο εκπέμπεται ακτινοβολία είναι 

ανάλογος της σχέσης  
𝑍2𝑞2

𝑚2  , όπου Ζ είναι ο ατομικός αριθμός του υλικού της ανόδου, q το φορτίο 

των σωματιδίων της δέσμης και m η μάζα των σωματιδίων της δέσμης.  
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3.5 Ιδιότητες των ακτίνων Χ 
 

Οι ακτίνες Χ έχουν τις εξής σημαντικές ιδιότητες [16] : 

 Δεν αποκλίνουν υπό την επίδραση ηλεκτρομαγνητικού πεδίου 

 

 Ιονίζουν τα άτομα 

 

 Έχουν μεγάλη διεισδυτικότητα στα υλικά 

 

 Προσβάλλουν τα φωτογραφικά φιλμ. 

 

 Είναι αόρατες 

 

 

3.6 Επίδραση διαφόρων παραμέτρων που επιδρούν στο φάσμα ακτίνων Χ 
 

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη μορφή του φάσματος είναι [17] : 

 Το ρεύμα της λυχνίας 

 

 Η τάση της λυχνίας 

 

 Το πάχος του φίλτρου 

 

 Το υλικό του στόχου 

 

 Η κυματομορφή της τάσης 
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3.6.1 Η επίδραση του mAs 

 
Το στοιχείο mAs είναι το γινόμενο του ρεύματος mA που εφαρμόζεται στη λυχνία και του χρόνου 

ακτινοβόλησης σε δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που μεταβληθεί το ρεύμα, πιο συγκεκριμένα σε 

περίπτωση που διπλασιαστεί, κρατώντας όμως τους υπόλοιπους παράγοντες σταθερούς, τότε θα 

διπλασιαστεί και η ροή των ηλεκτρονίων τα οποία κατευθύνονται από την κάθοδο στην άνοδο. 

Επίσης, εφόσον διπλασιάζουμε το ρεύμα mA, θα διπλασιαστεί και η ποσότητα του στοιχείου mAs. 

Συνεπώς, εξαιτίας αυτής της μεταβολής αποτέλεσμα είναι η παραγωγή διπλάσιας ποσότητας 

ακτίνων Χ. Εφόσον έχουμε διπλάσια ποσότητα ακτίνων Χ , δηλαδή διπλάσια ποσότητα φωτονίων, 

η μορφή του φάσματος επηρεάζεται. Πιο συγκεκριμένα, θα διπλασιαστεί το πλάτος του φάσματος.  
 

 

 

Εικόνα 3.7: Επίδραση του στοιχείου mAs στο φάσμα. 

 

 

 

3.6.2 Η επίδραση του στοιχείου kVp  

 

Η μέγιστη ενέργεια των εκπεμπόμενων φωτονίων καθορίζεται από το στοιχείο kVp. Σε περίπτωση 

που αυξηθεί το στοιχείο kVp έχει ως αποτέλεσμα η κορυφή του φάσματος να μετατοπίζεται πιο 

δεξιά. Η μετατόπιση πιο δεξιά σημαίνει ότι η κορυφή μετατοπίζεται προς υψηλότερες ενέργειες. 

Η μεταβολή του στοιχείου αυτού έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ποσότητας της ακτινοβολίας 

(αριθμός φωτονίων) εφόσον το εμβαδόν που περικλείεται από την καμπύλη του συνεχούς 

φάσματος μεταβάλλεται κατά ένα παράγοντα [kVp]
2. 
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Εικόνα 3.8 : Η επίδραση του στοιχείου KVp στην μορφή του συνεχούς φάσματος. 

 

3.6.3 Η επίδραση του πάχους του φίλτρου 
 

Σε περίπτωση που αυξήσουμε το πάχος του φίλτρου, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της 

έντασης της δέσμης και παράλληλα την αύξηση της μέσης ενέργειας φωτονίων. Αυτό συμβαίνει 

επειδή με την αύξηση του πάχους του φίλτρου τα φωτόνια με χαμηλή ενέργεια δεν έχουν τη 

δυνατότητα να διαπεράσουν το φίλτρο. Αντίθετα, τα φωτόνια τα οποία έχουν υψηλές ενέργειες 

έχουν τη δυνατότητα να διαπεράσουν το φίλτρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πλάτος του 

φάσματος να ελαττώνεται, και συγκεκριμένα το τμήμα του φάσματος των φωτονίων χαμηλών 

ενεργειών. 

 

 

 

Εικόνα 3.9: Η επίδραση της αύξησης του πάχους του φίλτρου. 
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3.6.4 Η επίδραση του υλικού του στόχου 
 

Η ποιότητα (ενέργεια) και η ποσότητα (πλήθος φωτονίων) της ακτινοβολίας επηρεάζεται από τον 

ατομικό αριθμό του υλικού στόχου. Όταν αυξηθεί ο ατομικός αριθμός το πεδίο coulomb των 

πυρήνων των ατόμων του υλικού του στόχου αυξάνεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ακτινοβολία 

πέδησης να παράγει περισσότερες σκληρές ακτίνες παρά μαλακές ακτίνες. Με την αύξηση του 

ατομικού αριθμού Ζ αυξάνεται η ενέργεια σύνδεσης των ηλεκτρονίων και συνεπώς η εκπομπή της 

χαρακτηριστικής ακτινοβολίας μετατοπίζεται σε υψηλότερες ενέργειες. 

 

 

Εικόνα 3.10: Η επίδραση του υλικού του στόχου στο φάσμα. 
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3.6.5 Η επίδραση της κυματομορφής τάσης 
 

Η ποιότητα και η ποσότητα της παραγόμενης ακτινοβολίας επηρεάζεται από την κυματομορφή 

τάσης μιας γεννήτριας ακτίνων Χ. Πιο συγκεκριμένα, όσο πιο μικρή είναι η τάση κυμάτωσης της 

γεννήτριας τόσο πιο μεγάλη είναι η ένταση της ακτινοβολίας. Επίσης παρατηρούμε ότι σε αυτή 

την περίπτωση το μέγιστο του στοιχείου kVp μετατοπίζεται προς υψηλότερες ενέργειες. 

 

 

Εικόνα 3.11: Η επίδραση της τάσης κυμάτωσης στο φάσμα. 

 

 

 

Αύξηση Αποτέλεσμα 

Ρεύμα mAs Αύξηση στην ποσότητα της ακτινοβολίας. Η 

ποιότητα της δεν μεταβάλλεται. 

Τάση (kVp) Αύξηση στην ποσότητα της ακτινοβολίας και 

αύξηση στην ποιότητα. 

Πάχος φίλτρου Ελάττωση στην ποσότητα της ακτινοβολίας 

και αύξηση στην ποιότητα. 

Ατομικός αριθμός υλικού-στόχου ( Ζ ) Αύξηση στην ποσότητα της ακτινοβολίας και 

αύξηση στην ποσότητα.  

Τάση κυμάτωσης Ελάττωση στην ποσότητα της ακτινοβολίας 

και ελάττωση στην ποιότητα. 

 

Πίνακας 3.1: Αποτελέσματα αύξησης των παραγόντων που επηρεάζουν την ποσότητα και την ποιότητα της 

ακτινοβολίας 
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3.7 Απορρόφηση Ακτίνων Χ: Νόμος των Beer-Lambert 
 

 

 

Εικόνα 3.12: Απορρόφηση ακτίνων Χ 

 

Όταν οι ακτίνες Χ διαπερνούν ένα υλικό τότε ένα μέρος της ακτινοβολίας απορροφάται από το 

υλικό. Η απορρόφηση μιας δέσμης ακτίνων Χ, ενέργειας Eo, εκφράζεται από το γραμμικό 

συντελεστή εξασθένισης μ, ο οποίος έχει μονάδες μέτρησης (cm2/g) [32] και εξαρτάται από την 

πυκνότητα του απορροφητή και το μήκος κύματος που συμπεριλαμβάνει όλες τις πιθανές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ακτίνων Χ και της ύλης, δηλαδή την φωτοηλεκτρική απορρόφηση 

και την ελαστική (Rayleigh) και ανελαστική (Compton) σκέδαση : μ=μα+μσ  όπου: 

μα : γραμμικός συντελεστής απορρόφησης (φωτοηλεκτρική απορρόφηση). 

μσ : γραμμικός συντελεστής σκέδασης ( Compton). 

 

Η απορρόφηση ορίζεται ως 𝛢 = log (
𝐼0

𝐼
) , όπου Α η απορρόφηση, Ι η ένταση της εξερχόμενης 

δέσμης, Ι0 η ένταση της προσπίπτουσας δέσμης. Ο συντελεστής μ εξαρτάται έντονα από την 

ενέργεια της προσπίπτουσας δέσμης (Ε0
-3) και τον ατομικό αριθμό του απορροφητή (Ζ3). Το πάχος 

του απορροφητή ξ εκφράζεται σε μονάδες επιφανειακής πυκνότητας (g/cm2) και ισούται με το 

γινόμενο της πυκνότητας ρ (g/cm3) και του πάχους χ (cm). 

 

 Ατομικός αριθμός του απορροφητή: Η αύξηση του ατομικού αριθμού συνεπάγεται στην 

αύξηση της απορρόφησης (τα οστά περιέχουν 20Ca, 15P). Η ελάττωση του ατομικού 

αριθμού συνεπάγεται στη μείωση της απορρόφησης (οι ιστοί περιέχουν 6C,1H,8O,7N). Το 

γεγονός αυτό εξηγεί γιατί στις ακτινογραφίες του ανθρώπινου σώματος τα οστά συντελούν 

σε μεγαλύτερη απορρόφηση, με αποτέλεσμα να αποτυπώνονται στην απεικόνιση διαφανή, 

ενώ οι ιστοί που δίνουν λιγότερη απορρόφηση στην απεικόνιση έχουν σχεδόν μαύρο 

χρώμα.  
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  Πάχος του απορροφητή: Όσο πιο μεγάλο είναι τα πάχος του απορροφητή τόσο πιο 

μεγάλη είναι και η απορρόφηση της ακτινοβολίας. 

 

 Μήκος κύματος της δέσμης: Οι ακτίνες Χ με μικρό μήκος κύματος, δηλαδή με μεγάλη 

ενέργεια, είναι πιο διεισδυτικές από αυτές με μεγάλο μήκος κύματος, δηλαδή από αυτές 

με μικρή ενέργεια. 
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Κεφάλαιο 4: Εφαρμογές των ακτίνων Χ στην Ιατρική και 

αξονική τομογραφία 
 

4.1 Ακτινοδιαγνωστικές εφαρμογές 

 

 Ακτινολογικό μηχάνημα-Ακτινογραφίες: Είναι ακτινολογική μέθοδος εξέτασης. Η 

ακτινοβολία Χ που παράγεται από την πρόσπτωση επιταχυνόμενων ηλεκτρονίων σε 

μεταλλικό υλικό αλληλεπιδρά με τα συστατικά του σώματος. Χρησιμοποιείται για 

διαγνωστικούς σκοπούς και μπορεί να απεικονίσει οποιοδήποτε μέρος του σώματος. Η 

αρχή της λήψης ακτινογραφιών βασίζεται στο γεγονός ότι η απορρόφηση των ακτίνων Χ 

εξαρτάται από τον ατομικό αριθμό των στοιχείων του υλικού που τις απορροφά. Για 

παράδειγμα, τα οστά περιέχουν στοιχεία μεγάλου ατομικού αριθμού (ασβέστιο, 

φωσφόρος) και έτσι απορροφούν περισσότερο την ακτινοβολία συγκριτικά με τους ιστούς 

οι οποίοι αποτελούνται από ελαφρότερα στοιχεία (άνθρακας, οξυγόνο, υδρογόνο, άζωτο) 

τα οποία έχουν μικρό ατομικό αριθμό [18] . 

 

 Ακτινοσκοπικό μηχάνημα: Η λειτουργία του ακτινοσκοπικού μηχανήματος είναι σχεδόν 

η ίδια με την λειτουργία του ακτινολογικού μηχανήματος. Η διαφορά τους είναι ότι το 

ακτινοσκοπικό μηχάνημα διαθέτει ενισχυτή εικόνας και επιτρέπει την απεικόνιση σε 

πραγματικό χρόνο των εσωτερικών οργάνων των ασθενών. 

 

 Ακτινοσκοπικό μηχάνημα τύπου C-Arm: Η λειτουργία αυτού του μηχανήματος είναι η 

ίδια με τη λειτουργία των δύο προηγούμενων ακτινοσκοπικών. Η διαφορά όμως είναι ότι 

ο ενισχυτής εικόνας που διαθέτει είναι μικρότερος. 

 

 Ψηφιακός αγγειογράφος: Διαθέτει ψηφιακό ανιχνευτή και υπολογιστικό σύστημα. Ο 

ψηφιακός αγγειογράφος είναι χρήσιμος κυρίως στην αγγειοχειρουργική, 

καρδιοχειρουργική και νευροχειρουργική. 

 

 Ψηφιακός μαστογράφος: Ο ψηφιακός μαστογράφος λειτουργεί παρόμοια με τον τρόπο 

λειτουργίας της λυχνίας ακτινών Χ. Στο ψηφιακό μαστογράφο όμως χρησιμοποιείται 

χαμηλότερη τάση, η οποία κυμαίνεται από 28 KV μέχρι 34ΚV. Η χρησιμότητα του είναι 

ο εντοπισμός του καρκίνου του μαστού. 

 

 Πανοραμικό ακτινολογικό μηχάνημα: Η λειτουργία του μηχανήματος αυτού βασίζεται 

στην περιστροφή της λυχνίας και του φιλμ γύρω από τον ασθενή στο ύψος της 

οδοντοστοιχίας.  

 

 Αξονικός τομογράφος: Ο αξονικός τομογράφος παρέχει δισδιάστατες και τρισδιάστατες 

εικόνες. Οι ακτίνες Χ διαπερνούν το ανθρώπινο σώμα και όταν εξέρχονται από το σώμα 

του ανθρώπου ανιχνεύονται από μια διάταξη ανιχνευτών. Ο κάθε ανιχνευτής μετράει την 
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απορρόφηση μιας λεπτής δέσμης που διαπερνά το σώμα. Πιο συγκεκριμένα η συσκευή 

περιστρέφεται γύρω από το σώμα του ανθρώπου και ο υπολογιστής επεξεργάζεται τις 

πληροφορίες. Ο σκοπός του μηχανήματος αυτού είναι η ανίχνευση ανωμαλιών ή όγκων 

που είναι πολύ μικροί και είναι δύσκολο να διαγνωστούν από μια ακτινογραφία.   

 

 

 

4.2 Περιγραφή συστήματος αξονικής τομογραφίας (CT) 
 

Τα βασικά μέρη που αποτελούν ένα σύστημα αξονικής τομογραφίας είναι: 

 Η λυχνία παραγωγής ακτινών-Χ 

 

 Οι κατευθυντήρες 

 

 Οι ανιχνευτές 

 

 Το σύστημα λήψης δεδομένων (data-acquisition system-DAS) 

 

 Ο Η/Υ με τις περιφερειακές του μονάδες 

 

Η λυχνία και οι ανιχνευτές τοποθετούνται επάνω σε ένα περιστρεφόμενο δακτύλιο ο οποίος 

κινείται μέσα σε μια διάταξη, το Gantry του αξονικού τομογράφου. 

 

 

 

Εικόνα 4.1:Αξονικός Τομογράφος                                              Εικόνα 4.2:Σχεδιάγραμμα βασικών μερών 
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Το Gantry έχει στο μέσο του μια μεγάλη οπή μέσα από την οποία κινείται η ειδική εξεταστική 

τράπεζα. Η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να κινείται οριζόντια και κατακόρυφα ώστε ο ασθενής να 

εισέρχεται στο άνοιγμα και να ακτινοβολείται. Επιπρόσθετα, το Gantry του τομογράφου έχει τη 

δυνατότητα να λαμβάνει κεκλιμένη θέση σε σχέση με τον επιμήκη άξονα του σώματος του 

ασθενούς με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα, εκτός από εγκάρσιες εξεταστικές τομές, να 

λαμβάνονται και πλάγιες. 

 

 

4.2.1 Κατευθυντήρες 

 

Στα συστήματα αξονικής τομογραφίας χρησιμοποιούνται δύο κατευθυντήρες (collimators). Ο 

πρώτος κατευθυντήρας είναι τοποθετημένος στην έξοδο της λυχνίας και ρυθμίζει τις διαστάσεις 

της εξερχόμενης δέσμης περιορίζοντας τη δόση του ασθενούς και περιορίζοντας συγχρόνως την 

προκαλούμενη σκέδαση της ακτινοβολίας μέσα στο σώμα του. Ο δεύτερος είναι τοποθετημένος 

μπροστά από τους ανιχνευτές και συμβάλλει στην ποιότητα της εικόνας CT περιορίζοντας τη 

σκεδαζόμενη ακτινοβολία που εξέρχεται από το σώμα του ασθενούς. Ο κατευθυντήρας αυτός 

καθορίζει επίσης το πάχος της απεικονιζόμενης τομής. 

4.2.2 Ανιχνευτές 
 

Τα σύγχρονα συστήματα αξονικών τομογράφων χρησιμοποιούν δύο είδη ανιχνευτών: 

 Οι ανιχνευτές ιονισμού με αέριο: Οι ανιχνευτές αυτοί βασίζονται στο γεγονός ότι οι 

ακτίνες Χ προκαλούν ιονισμό σε αέριο, παράγοντας θετικά και αρνητικά ιόντα. Βασικό 

χαρακτηριστικό των θαλάμων ιονισμού είναι η σταθερότητα στις μετρήσεις τους, το 

χαμηλό κόστος τους αλλά και η χαμηλή απόδοσή τους. 

 

 Οι ανιχνευτές σπινθηρισμών: Οι ανιχνευτές αυτοί περιγράφονται από ένα σύστημα 

σπινθηριστών συνδεδεμένων με φωτοπολλαπλασιαστές ή με φωτοδιόδους. Οι 

σπινθηριστές που χρησιμοποιούνται στους αξονικούς τομογράφους είναι 

κατασκευασμένοι από υλικά που παρουσιάζουν το φαινόμενο του φθορισμού. Τα ίδια ή 

παρόμοια υλικά χρησιμοποιούνται στην πυρηνική ιατρική και στην ακτινοδιαγνωστική. 

Τα πιο συνηθισμένα υλικά είναι το Ιωδιούχο Νάτριο (NaI (TI)) , το Ιωδιούχο Καίσιο (CsI) 

και το Φθοριούχο Ασβέστιο (CaF). Τα τελευταία χρόνια η χρησιμοποίηση ενός 

κρυστάλλου σπινθηριστή συνδεδεμένου με φωτοδίοδο πυριτίου αποτελεί βελτίωση των 

ανιχνευτών με σπινθηριστές (ανιχνευτές στερεάς κατάστασης).  
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4.2.3 Σύστημα λήψης δεδομένων 
 

Το σύστημα λήψης δεδομένων είναι η διάταξη που ενισχύει τα ηλεκτρικά σήματα των ανιχνευτών 

οι οποίοι καταγράφουν την ένταση της εξερχόμενης δέσμης. Στην ουσία, ο ρόλος του συστήματος 

λήψης δεδομένων είναι η μετατροπή των αναλογικών σημάτων των ανιχνευτών σε ψηφιακή 

μορφή και η μεταφορά τους σε αυτό για τη διαδικασία ανακατασκευής της εικόνας. 

 

4.2.4 Υπολογιστής 
 

Όλες οι λειτουργίες του αξονικού τομογράφου ελέγχονται από τον υπολογιστή του συστήματος. 

Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνουν τις συνθήκες λειτουργίας της λυχνίας ακτινών Χ, τις κινήσεις της 

εξεταστικής τράπεζας, το σύστημα απόκτησης δεδομένων, τις ηλεκτρονικές διατάξεις 

ψηφιοποίησης των σημάτων των ανιχνευτών, καθώς και τις διατάξεις αποθήκευσης των 

δεδομένων. Από τον υπολογιστή δίνονται οι εντολές στο σύστημα για τη λήψη των τομών 

σύμφωνα με τα στοιχεία που επιλέγηκαν ( kVp, mAs ). Επίσης διαθέτει ειδικά προγράμματα για 

την πραγματοποίηση ποιοτικών ελέγχων και διάφορων ρυθμίσεων.    

 

 

4.3 Γενεές αξονικών τομογράφων 
 

Το 1972 ο Godfray Hounsfield παρουσίασε στο ετήσιο συνέδριο του Βρετανικού Ινστιτούτου 

Ακτινολογίας την πρώτη συσκευή Υπολογιστικής Τομογραφίας ή αξονικής τομογραφίας, όπως 

είναι γνωστή. Η συσκευή του Hounsfield ήταν γνωστή με το όνομα ΕΜΙ-scanner. Αυτή η μέθοδος 

δεν έχει τους περιορισμούς της συμβατικής ακτινογραφίας και η εισαγωγή της σήμανε 

επανάσταση στην ιατρική διαγνωστική. Ο τομογράφος που παρουσίασε ο Hounsfield ήταν 

πλήρως λειτουργικός και λειτούργησε στο νοσοκομείο του Surrey. Ακολουθεί η περιγραφή των 

αξονικών τομογράφων. 
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 Ο τομογράφος του Hounsfield εγκαινίασε την πρώτη γενιά. Μια εξαιρετικά 

ευθυγραμμισμένη δέσμη ακτίνων Χ και ένας ανιχνευτής κινούνται γραμμικά σε σχέση με 

τον ασθενή, για την απόκτηση μιας προβολής, και στη συνέχεια περιστρέφονται γύρω από 

τον ασθενή για την απόκτηση της επόμενης προβολής. Η διαδικασία σύγχρονής 

μετατόπισης-περιστροφής συνεχίζεται μέχρι η πηγή και ο ανιχνευτής να έχουν 

περιστραφεί κατά  180ο με γωνιακά βήματα εύρους 1ο . Η παράλληλη δέσμη επιτρέπει την 

απόρριψη της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας στον ασθενή αλλά η πολύπλοκη διαδικασία 

σάρωσης συνεπάγεται μεγάλο χρονικό διάστημα (περίπου 5 λεπτά) για την ολοκλήρωση 

της λήψης μια τομής. Η γεωμετρία αυτή χρησιμοποιήθηκε κυρίως για εξετάσεις του 

κρανίου [33]. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.3: Αρχή λειτουργίας αξονικού τομογράφου 1ης γενιάς.  
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 Οι αξονικοί τομογράφοι δεύτερης γενιάς χρησιμοποιούν μια αποκλίνουσα δέσμη ακτίνων 

Χ και μια γραμμική σειρά ανιχνευτών. Η διαδικασία μετατόπισης-περιστροφής 

εφαρμόζεται και σε αυτή τη γενιά αλλά είναι δυνατή η χρήση γωνιακών βημάτων 

μεγαλύτερου εύρους και συνεπώς η μείωση του χρόνου σάρωσης σε 30 δευτερόλεπτα. Στο 

χρονικό διάστημα αυτό ο ασθενής μπορεί να αντέξει να μην μετακινηθεί, με αποτέλεσμα 

τη βελτίωση της ποιότητας και της διαγνωστικής αξίας της εικόνας. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.4: Αξονικός τομογράφος 2ης γενιάς. 
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 Στην τρίτη γενιά μια πηγή αποκλίνουσας δέσμης ακτίνων Χ και μια μηχανικά συζευγμένη 

καμπυλοειδής διάταξη ανιχνευτών, η οποία αποτελείται από μερικές  εκατοντάδες 

ανεξάρτητους ανιχνευτές, περιστρέφονται  συγχρόνως γύρω από τον ασθενή, 

διαγράφοντας γωνία 360ο . Ο χρόνος λήψεως των δεδομένων είναι περίπου 1 

δευτερόλεπτο. Επίσης λεπτά διαφράγματα βολφραμίου μπορούν να τοποθετηθούν μεταξύ 

των ανιχνευτών για την απόρριψη της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας. Επιπρόσθετα, σε αυτή 

τη γενιά είναι δυνατή η μεταβολή της απόστασης πηγής-άξονα περιστροφής με τη διάταξη 

λυχνίας-ανιχνευτή να παραμένει σταθερή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται εφικτή η 

εξέταση οργάνων διαφορετικής διαμέτρου με την αξιοποίηση όλων των ανιχνευτών [33].  

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 4.5: Αξονικός τομογράφος 3ης γενιάς. 
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 Στην τέταρτη γενιά η πηγή μιας αποκλίνουσας δέσμης ακτίνων Χ περιστρέφεται, ενώ η 

ανιχνευτική διάταξη παραμένει ακίνητη. Η ανιχνευτική διάταξη αποτελείται από 600 έως 

4800 ανεξάρτητους ανιχνευτές, διατεταγμένους σε ένα κύκλο που περιβάλλει τον ασθενή. 

Οι χρόνοι σάρωσης είναι μέχρι και 0,5 δευτερόλεπτα. Οι ανιχνευτές δεν είναι πια 

συζευγμένοι με τη λυχνία και έτσι δεν είναι δυνατή η χρήση διαφραγμάτων για τη 

απόρριψη της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας. Ωστόσο οι ανιχνευτές βαθμονομούνται δύο 

φορές κατά τη διάρκεια κάθε περιστροφής και τα τεχνητά σφάλματα λόγω κυκλικής 

περιστροφής εξουδετερώνονται. Τα συστήματα 4ης γενιάς χρησιμοποιούν δύο γεωμετρίες: 

1) Περιστρεφόμενη πηγή ακτίνων Χ μέσα σε σταθερή διάταξη ανιχνευτών. 

2) Περιστρεφόμενη πηγή ακτίνων Χ έξω από μια διάταξη ανιχνευτών με δυνατότητα 

μεταβολής του επιπέδου της διάταξης.[33]  

 

 

 

 
 

Εικόνα 4.6:Αξονικός τομογράφος 4ης γενιάς. 
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 Στους τομογράφους 5ης  γενιάς η ιδιαιτερότητα είναι ότι η πηγή των ακτίνων Χ αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της σχεδίασης του συστήματος. Η διάταξη των ανιχνευτών παραμένει 

σταθερή, ενώ μια υψηλής ενέργειας δέσμη ηλεκτρονίων οδηγείται ηλεκτρονικά σε μια 

ημικυκλική άνοδο βολφραμίου. Οι ακτίνες Χ παράγονται στο σημείο πρόσπτωσης των 

ηλεκτρονίων στην άνοδο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πηγής ακτινοβολίας που 

περιστρέφεται γύρω από τον ασθενή χωρίς κινούμενα τμήματα. Ο χρόνος σάρωσης των 

50msec επιτρέπει τη λήψη 17 διαδοχικών τομών ανά δευτερόλεπτο [33].   
 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 4.7: Αξονικός τομογράφος 5ης γενιάς. 
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Κεφάλαιο 5: Στοιχεία Ακτινοπροστασίας 
 

 

5.1 Πηγές ακτινοβόλησης του ανθρώπου 
 

Ο άνθρωπος περιβάλλεται και ακτινοβολείται από διάφορες πηγές ακτινοβολίας οι οποίες 

μπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες.  

 Στις φυσικές πηγές: Οι φυσικές πηγές συνυπάρχουν με τον άνθρωπο στο φυσικό 

περιβάλλον. 

 

 Στις τεχνητές πηγές: Οι τεχνητές πηγές είναι προϊόντα της σύγχρονης τεχνολογίας. 

 

Οι πηγές αυτές με τη σειρά τους και σε σχέση με τη θέση τους ως προς το ανθρώπινο σώμα 

μπορούν ακόμα να διακριθούν σε άλλες δύο κατηγορίες, οι οποίες είναι οι εξωτερικές και οι 

εσωτερικές πηγές. 

 Εξωτερικές πηγές ακτινοβόλησης: Είναι οι πηγές που εκπέμπουν ακτινοβολία από το 

εξωτερικό περιβάλλον προς τον άνθρωπο ( έδαφος, νερό, ατμοσφαιρικός αέρας, 

διάστημα, οικοδομικά υλικά, μηχανήματα παραγωγής ακτινοβολιών, τεχνητά 

ραδιοϊσότοπα από διάφορες χρήσεις κ.λπ. )   

 

 Εσωτερικές πηγές ακτινοβόλησης: Είναι τα ραδιενεργά στοιχεία, φυσικά ή τεχνητά, που 

πέρασαν από το περιβάλλον στο ανθρώπινο σώμα μέσω των οδών της τροφικής αλυσίδας, 

του δέρματος, της αναπνοής ή από χορήγηση στον άνθρωπο για διαγνωστικούς ή 

θεραπευτικούς σκοπούς. 

 

 

5.1.1 Φυσικές πηγές ακτινοβόλησης του ανθρώπου 
 

Ο άνθρωπος, όπως έχουμε προαναφέρει, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του δέχεται ακτινοβολία, 

εξωτερικά και εσωτερικά, από ένα μεγάλο σύνολο φυσικών πηγών που είναι αναπόσπαστο 

συνθετικό του γήινου περιβάλλοντος[19]. Το έδαφος, το νερό και ο αέρας περιλαμβάνουν μεταξύ 

άλλων φυσικά ραδιενεργά στοιχεία που ανήκουν στις μακρόβιες οικογένειες του ουρανίου, του 

ακτινίου και του θορίου. Η ραδιενέργεια των μακρόβιων στοιχείων του γήινου φλοιού φθίνει αργά 

με το χρόνο, με μέσο χρόνο υποδιπλασιασμού τα 4 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου. 

Επιπλέον, η επιφάνεια της Γης προσβάλλεται συνεχώς και από την κοσμική ακτινοβολία, της 

οποίας πηγές εκπομπής είναι πρωταρχικά ο Ήλιος και άλλες αστρικές περιοχές στο διάστημα. 
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Εικόνα 5.1: Φυσικές πηγές ακτινοβόλησης του ανθρώπου. 

  

5.1.2 Τεχνητές πηγές ακτινοβολιών και η χρήση τους από τον άνθρωπο 
 

Σήμερα η ευρεία χρήση των ακτινοβολιών γίνεται στους τομείς της ιατρικής, της βιομηχανίας, της 

έρευνας, της ενέργειας κ.λπ.  

Στην ιατρική, η συμβολή των ακτινοβολιών τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία είναι 

καθοριστική. Οι σύγχρονες εφαρμογές περιλαμβάνουν μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας 

παραγωγής και ανίχνευσης ακτινοβολιών. Τα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας που αφορούν την 

απεικόνιση είναι αυτά που επιτελούν τις ακόλουθες διεργασίες: 

 Ψηφιακή ακτινογράφηση και ακτινοσκόπηση. 

 

 Αξονική τομογραφία CT. 

 

 Τομογραφική  γ-camera SPECT στη διαγνωστική πυρηνική ιατρική. 

 

  Τομογραφική camera ποζιτρονικής απεικόνισης PET και τα υβριδικά μηχανήματα 

συνδυασμού PET-CT. 

 

Τα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας που αφορούν στη θεραπεία με ακτινοβολίες είναι μεταξύ 

άλλων: 

 Οι γραμμικοί επιταχυντές σωματιδίων για θεραπεία με ακτινοβολία Χ και ηλεκτρόνια. 

 

 Τα συστήματα βραχυθεραπείας με ραδιοϊσοτοπικές πηγές.  

 

 Τα κυκλοτρόνια που παρέχουν θεραπείες με ακτινοβόληση πρωτονίων.  
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5.2 Τρόποι περιορισμού της ακτινοβολίας 
 

Για ελαχιστοποίηση της έκθεσης ενός ατόμου από τη δράση μίας πηγής ακτινοβολίας, οι βασικοί 

κανόνες ακτινοπροστασίας είναι τρεις [21]: 

 Η ελαχιστοποίηση του χρόνου έκθεσης του ατόμου στην ακτινοβολία της πηγής. Η 

προσλαμβανόμενη δόση ακτινοβολίας από ένα άτομο είναι ευθέως ανάλογη της χρονικής 

διάρκειας της έκθεσης του. 

 

 Η αύξηση της απόστασης μεταξύ του εκτιθέμενου ατόμου και της πηγής. Η μείωση της 

έντασης της δέσμης ακτινοβολίας συναρτήσει της απόστασης, είναι γεωμετρικό φαινόμενο 

και υπακούει στο νόμο του αντίστροφου τετραγώνου της αποστάσεως, σύμφωνα με την 

πιο κάτω σχέση:   

𝐼1

𝐼2
= [ 

𝑑2

𝑑1
 ]

2

                                                               (5.1) 

 

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

και Ι2 η τελική ένταση της δέσμης σε απόσταση d2 , αντίστοιχα. Επομένως, η αύξηση της 

απόστασης από την πηγή οδηγεί στη μείωση του αριθμού των φωτονίων της δέσμης που 

διέρχονται ανά μονάδα επιφάνειας της διαδρομής της. 

  

 

 

 
 

Εικόνα 5.2: Νόμος του αντίστροφου τετραγώνου. 
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 Η παρεμβολή υλικής θωράκισης μεταξύ εκτιθέμενου ατόμου και πηγής. Όταν μια 

γραμμική δέσμη ακτινοβολίας από ισοτροπική πηγή εκπομπής συναντά στη διαδρομή της 

ένα υλικό σώμα αλληλεπιδρά με τα δομικά του στοιχεία, εναποθέτει σε αυτό ενέργεια και 

κατά συνέπεια η ένταση της υφίσταται εξασθένιση. Η εξασθένιση της έντασης εξαρτάται 

από  την ενέργεια της δέσμης και τα φυσικά χαρακτηριστικά του υλικού και μειώνεται 

εκθετικά με την αύξηση του πάχους του παρεμβαλλόμενου υλικού, ως ακολούθως: 

 

𝐼 = 𝐼𝑜 ∗  𝑒−𝜇𝛸                                                             (5.2) 

όπου Ι είναι η ένταση της δέσμης της ακτινοβολίας μετά την έξοδο της από το παρεμβαλλόμενο 

υλικό της θωράκισης, Ι0 η ένταση της δέσμης κατά την είσοδο της στο υλικό, μ ο γραμμικός 

συντελεστής εξασθένισης του υλικού για την ενέργεια της δέσμης και Χ το παρεμβαλλόμενο 

πάχος του υλικού. 

Οι τρεις αυτοί κανόνες εφαρμόζονται για την ακτινοπροστασία του γενικού πληθυσμού. Δεν 

μπορούν να εφαρμοστούν όμως για την ακτινοπροστασία του ασθενούς κατά τη διάρκεια μιας 

διαγνωστικής εξέτασης.  

 

5.3 Έκθεση σε ακτινοβολία αξονικού τομογράφου 
 

Η αξονική τομογραφία εισήχθη στην ιατρική διαγνωστική το 1968 και έφερε επανάσταση στο 

χώρο. Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο Κεφάλαιο, αρχικά οι αξονικοί τομογράφοι 

χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για εξετάσεις κεφαλής. Πιο συγκεκριμένα,  ο πρώτος αξονικός 

τομογράφος είχε τη δυνατότητα της διαφοροποίησης μεταξύ του αίματος, του θορύβου και των 

όγκων από το φυσιολογικό ιστό, χωρίς τη χρήση του σκιαγραφικού. Στην συνέχεια, μετά από μια 

δεκαετία περίπου, ο πρώτος αξονικός τομογράφος σώματος έγινε διαθέσιμος. 

Η βελτιστοποίηση των τεχνικών σάρωσης είχε ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση του χρόνου 

εξέτασης. Στις  πρώτες γενιές αξονικών τομογράφων η διαδικασία σάρωσης και ανακατασκευής 

της εικόνας έπαιρναν αρκετό χρόνο εφόσον χρειάζονταν μερικά λεπτά μόνο για μια τομή. Σήμερα 

όμως η διαδικασία αυτή γίνεται σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. 

Όταν η αξονική τομογραφία εισήχθη στην κλινική πρακτική, προτεραιότητα ήταν να καθοριστούν 

τεχνικές εξέτασης και να αναπτυχθούν πρωτόκολλα σάρωσης, με αποτέλεσμα να δοθεί 

δευτερεύουσα προτεραιότητα όσον αφορά τη δόση που λαμβάνει ο ασθενής. Στη δεκαετία του 80 

όμως έγινε αντιληπτή η πολύ σημαντική έκθεση σε δόση από την αξονική τομογραφία. Αφού 

λάβουμε υπόψη τη συχνότητα με την οποία πραγματοποιούνται οι εξετάσεις της αξονικής 

τομογραφίας, μπορούμε αμέσως να αντιληφθούμε το αυξημένο ποσοστό συνεισφοράς των 

ιατρικών πηγών ακτινοβόλησης στην ενεργό δόση του πληθυσμού. 
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Εικόνα 5.2:Πηγές ακτινοβόλησης του πληθυσμού στην Ευρώπη. 

 

 

 

Εικόνα 5.3: Τυπικές ενεργές δόσεις ακτινοβολίας από διάφορες ιατρικές εξετάσεις και η ισοδυναμία τους με την 

περίοδο ακτινοβόλησης από τη φύση. 

 

Επομένως, σύμφωνα με τα πιο πάνω δεδομένα, φαίνεται η ανάγκη της ύπαρξης ενός ρυθμιστικού 

πλαισίου ακτινοπροστασίας σχετικά με τις ιατρικές εξετάσεις. Σκοπός αυτού του ρυθμιστικού 

πλαισίου είναι η βελτιστοποίηση της δόσης που λαμβάνουν οι εξεταζόμενοι, έτσι ώστε να 

λαμβάνουν την απολύτως αναγκαία για μια ικανοποιητική απεικόνιση, χωρίς να λαμβάνουν 

άσκοπα επιπλέον δόση οι ασθενείς.  
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5.4 Σκοπός της Ακτινοπροστασίας 
 

Με βάση την υπάρχουσα γνώση η έκθεση σε ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ζώντα 

κύτταρα ή να προκαλέσει σε κάποια από αυτά θάνατο, ακόμα μπορεί και να τροποποιήσει το 

γενετικό τους υλικό. 

Ο βασικός σκοπός της ακτινοπροστασίας είναι η παροχή ενός υψηλού βαθμού ασφαλείας στους 

εκτιθέμενους σε ιονίζουσες ακτινοβολίες, δηλαδή στους εργαζόμενους, το γενικό πληθυσμό και 

τους ασθενείς, χωρίς όμως να περιορίζεται το όφελος που προσφέρεται από τη χρήση τους. 

Η ακτινοπροστασία διέπεται από ένα σύνολο κανόνων και διαδικασιών και είναι ευθύνη του 

καθενός μας να τηρεί τους κανόνες αυτούς. Οι αρμόδιες αρχές όσον αφορά την ακτινοπροστασία 

είναι η International Commission on Radiological Protection-ICRP, το International Atomic 

Energy Agency (IAEA) και η Euratom. Όσον αφορά την Κύπρο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 

υφιστάμενη Κυπριακή νομοθεσία.  

 

5.5 Διεθνής Επιτροπή Ακτινοπροστασίας (ICRP) 
 

Η Διεθνής Επιτροπή Ακτινοπροστασίας (ICRP), με συστάσεις που εκδίδει κατά καιρούς, και 

λαμβάνοντας υπόψη όλα τα νέα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τις επιπτώσεις των 

ακτινοβολιών στην υγεία, καθορίζει την ακολουθητέα διεθνώς πολιτική σε θέματα 

ακτινοπροστασίας. Η πολιτική αυτή υιοθετείται από παγκόσμιους και διεθνείς οργανισμούς, όπως 

π.χ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το διεθνές σύστημα ακτινοπροστασίας στηρίζεται στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν στην 

βλαπτικότητα των ακτινοβολιών και προέρχονται, όπως προαναφέρθηκε, από μακροχρόνιες 

συστηματικές επιδημιολογικές και ραδιοβιολογικές μελέτες πληθυσμών που ακτινοβολήθηκαν με 

μεγάλες δόσεις ακτινοβολίας ή σε πειραματικές μελέτες, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα 

ομοιώματα. Στην παρούσα εργασία ο καθορισμός των Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς για την 

ακτινοπροστασία των ασθενών έγινε με βάση τις οδηγίες της ICRP.  

  

5.6 Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακτινοπροστασίας- EURATOM 

 

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακτινοπροστασίας  εκδίδει οδηγίες από το 1959 που αφορούν τα πρότυπα 

ασφαλείας για την ακτινοπροστασία των εργαζόμενων και του ευρέως κοινού. Τα πρότυπα της 

EURATOM με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας συμβαδίζουν μεταξύ τους. Η μεταφορά των 

προτύπων ασφαλείας της EURATOM στη νομοθεσία  των κρατών μελών είναι δεσμευτική. 
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5.7 Βασικές αρχές ακτινοπροστασίας 
 

Η ακτινοπροστασία διέπεται από τρεις βασικές αρχές [20] : 

 Αρχή της αιτιολόγησης: Μια πρακτική που ενέχει έκθεση ή δυνητική έκθεση ενός 

ατόμου σε ιονίζουσα ακτινοβολία μπορεί να εφαρμοστεί μόνον εφόσον αυτή αποφέρει 

ικανοποιητικό όφελος στο εκτιθέμενο άτομο έτσι ώστε να αντισταθμίζεται η πιθανή βλάβη 

την οποία αυτή μπορεί να προκαλέσει. 

 

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

παραγωγής ακτινοβολιών, στα πλαίσια μιας πρακτικής, πρέπει να προσφέρουν κάτω από 

τις επικρατούσες συνθήκες λειτουργίας τους την καλύτερη δυνατή προστασία και 

ασφάλεια έτσι ώστε το μέτρο της ενεχόμενης έκθεσης, η πιθανότητα μη αναμενόμενης 

έκθεσης και ο αριθμός των εκτιθέμενων ατόμων να είναι τόσο μικρά όσο αυτό είναι λογικά 

εφικτό (είναι η γνωστή αρχή Α.L.A.R.A.-As Low As Reasonably Achievable) 

λαμβανομένων υπόψη οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων. Στα πλαίσια της αρχής 

της βελτιστοποίησης θα πρέπει να πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

ποιοτικοί έλεγχοι για τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων που κάνουν χρήση 

ιονιζουσών ακτινοβολιών.  

 

 Αρχή ορίων δόσης: Οι ατομικές εκθέσεις σε ακτινοβολία που οφείλονται στο σύνολο των 

πηγών ακτινοβόλησης, στα πλαίσια των εγκεκριμένων πρακτικών, πρέπει να υπόκεινται 

σε όρια δόσεων ή όρια κινδύνων, η υπέρβαση των οποίων θεωρείται μη αποδεκτή. Η 

υπέρβαση των ορίων μπορεί να συμβεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, αφού πρώτα έχει 

ληφθεί υπόψη η αρχή της αιτιολόγησης. 

 

 

5.8 Ακτινοπροστασία ασθενών και Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς (ΔΕΑ-

DRLs) 
 

Όσον αφορά την ακτινοπροστασία των ασθενών πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές τις 

ακτινοπροστασίας.  

 Η αρχή αιτιολόγησης στις ιατρικές εκθέσεις σε ακτινοβολία σε επίπεδο εξεταζόμενου ή 

θεραπευμένου:  Η εφαρμογή μιας πρακτικής πρέπει να είναι κλινικά αιτιολογημένη 

λαμβάνοντας υπόψη όλους τους στόχους έκθεσης και είναι απαραίτητο να είναι 

προσαρμοσμένη στις κλινικές ενδείξεις του εκτιθέμενου. Να τονίσουμε ότι την τελική 

ευθύνη για την αιτιολόγηση της έκθεσης και την αποφυγή περιττής έκθεσης έχει ο ιατρός 

που πραγματοποιεί την έκθεση[29]. 
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  Η αρχή βελτιστοποίησης στις ιατρικές εκθέσεις: Σύμφωνα με την αρχή της 

βελτιστοποίησης όλες οι ιατρικές εκθέσεις σε ακτινοβολία υπακούουν στην αρχή 

A.L.A.R.A. Η διαδικασία βελτιστοποίησης πρέπει να περιλαμβάνει την επιλογή του 

κατάλληλου εξοπλισμού και τη διασφάλιση της ποιότητας των χρησιμοποιημένων 

μεθόδων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ακτινοπροστασία του ασθενούς [30]. 

 

 Η αρχή των ορίων δόσεων ισχύει εξορισμού για τον πληθυσμό και για τους επαγγελματικά 

εκτιθέμενους. Αντίθετα, δεν ισχύει για άτομα που υποβάλλονται σε αιτιολογημένη ιατρική 

διάγνωση ή αιτιολογημένη θεραπευτική αγωγή εφόσον ο εξεταζόμενος είναι ο άμεσος 

αποδέκτης του οφέλους από την εξέταση. Η έκθεση του ασθενούς σε ακτινοβολία είναι 

αποδεκτή μόνο όταν η προτεινόμενη εξέταση ή θεραπεία είναι κλινικά αιτιολογημένη και 

η ακτινοπροστασία του ασθενούς κατά την εφαρμοζόμενη πρακτική βελτιστοποιημένη. 

Στα πλαίσια της βελτιστοποίησης της ακτινοπροστασίας του ασθενούς εφαρμόζονται τα 

διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς (Δ.Ε.Α).Τα διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς ορίζονται για 

ιατρικές ακτινοδιαγνωστικές πράξεις, για τυποποιημένες εξετάσεις ομάδων ασθενών 

κανονικής διάπλασης και για ευρέως χρησιμοποιούμενους τύπους εξοπλισμού. Τα επίπεδα 

αυτά συντελούν στη βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας βοηθώντας να αποφεύγονται 

οι περιττά υψηλές δόσεις στον ασθενή [31] .      

 

 

Τα διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς αποτελούν το βασικότερο κομμάτι της ακτινοπροστασίας των 

εξεταζόμενων στην ακτινοδιαγνωστική. Οπουδήποτε γίνεται χρήση ιονιζουσών ακτινοβολιών 

πρέπει να ορίζονται διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς, στα πλαίσια της βελτιστοποίησης της 

ακτινοπροστασίας του ασθενούς. Σύμφωνα με τη διεθνή επιτροπή ακτινοπροστασίας (ICPR)  

ορίζονται: ‘’ως επίπεδα δόσης για την ακτινοδιαγνωστική, ή επίπεδα ραδιενέργειας για εξετάσεις 

ασθενών τυπικού μεγέθους ή τυπικών ομοιωμάτων για ευρέως οριζόμενους τύπους εξοπλισμού.’’ 

[22] 

Δηλαδή τα Δ.Ε.Α αποτελούν ένα είδος περιοριστικών επιπέδων που αφορούν στη δόση 

ακτινοβολίας που εκπέμπει το μηχάνημα για δεδομένη διαγνωστική εξέταση. Για να έχουμε μια 

σωστή εφαρμοζόμενη πρακτική και δεδομένη ποιότητα διαγνωστικής πληροφορίας θα πρέπει η 

δόση στον εξεταζόμενο να κυμαίνεται σε αυτά τα επίπεδα αναφοράς. Τα Δ.Ε.Α θεσπίζονται σε 

εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Είναι υποχρεωτικά και υπόκεινται σε διεθνείς και εθνικούς 

κανονισμούς. Η συστηματική τους υπέρβαση αποτελεί αιτία έρευνας και αναθεώρησης των 

μέτρων βελτιστοποίησης της ακτινοπροστασίας. Τα Δ.Ε.Α έχουν οριστεί από εκατομμύρια 

μετρήσεις ασθενών και ομοιωμάτων. Αφορούν εξετάσεις οι οποίες χρειάζονται μεγάλες δόσεις 

και εξετάσεις που γίνονται σε συχνά χρονικά διαστήματα.  

Πιο συγκεκριμένα, τα Δ.Ε.Α παρέχουν ένα ευρύ έλεγχο στη διαδικασία βελτιστοποίησης. 

Εξάγονται από ευρείας κλίμακας έρευνες χρησιμοποιώντας τις τιμές των μέσων δόσεων για μια 

ομάδα ασθενών για ένα συγκεκριμένο τύπο εξέτασης.  
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Οι τεχνικές σάρωσης που χρησιμοποιούνται για μια εξέταση και η δόση που δίνεται, εξαρτώνται 

από το μέγεθος του ασθενούς και κάθε νοσοκομείο θα πρέπει να θεσπίσει ειδικά πρωτόκολλα 

σάρωσης για κάθε ομάδα ασθενών. Πολύ σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις τιμές αναφοράς για 

το μέγεθος των ασθενών οι οποίες ορίζονται από τα ομοιώματα. Το ομοίωμα 16cm αντιστοιχεί 

στο κεφάλι ενηλίκου ή στον κορμό παιδιού και το ομοίωμα 32cm αντιστοιχεί στον κορμό 

ενηλίκου. Η εφαρμογή των Δ.Ε.Α από το 1989 στο Ηνωμένο Βασίλειο βοήθησε στο να μειωθεί η 

περιττή έκθεση σε ακτίνες Χ. Τα Δ.Ε.Α έχουν ήδη αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητο εργαλείο για 

την προστασία του ασθενούς. 

 Σύμφωνα με όλα αυτά που προαναφέραμε, τα αξιοσημείωτα σημεία για τα Δ.Ε.Α είναι ότι 

αφορούν τη βελτιστοποίηση (αρχή βελτιστοποίησης) της ακτινοπροστασίας του ασθενούς που 

πραγματοποιεί με την απαραίτητη αιτιολόγηση ( αρχή της αιτιολόγησης ) για την έκθεση του σε 

ιονίζουσα ακτινοβολία. Επιπρόσθετα, τα Δ.Ε.Α αναφέρονται σε επίπεδα δόσης για ακτινολογικές 

εξετάσεις και σε επίπεδα ραδιενέργειας για εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής [24]. Τονίζουμε ότι η 

υπέρβαση τους δεν σημαίνει ότι η εξέταση δεν πραγματοποιείται σωστά, όμως η συστηματική 

υπέρβαση θα πρέπει να διορθωθεί σύμφωνα με την αρχή της βελτιστοποίησης και να οδηγείται 

στην επανεκτίμηση των μέτρων και των κανόνων της ακτινοπροστασίας. 

 

5.9 Εθνικό Σύστημα Ακτινοπροστασίας 
 

Το Εθνικό Σύστημα Ακτινοπροστασίας στηρίζεται στο αντίστοιχο σύστημα της ICRP και 

εφαρμόζεται στις πρακτικές και στις παρεμβάσεις που ορίζονται ως ακολούθως [20] : 

 Πρακτικές καλούνται όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες που μπορούν να αυξήσουν την 

έκθεση των ατόμων σε ιονίζουσα ακτινοβολία πέραν αυτής στην οποία υποβάλλονται από 

την υφιστάμενη ακτινοβολία του φυσικού υποστρώματος του περιβάλλοντος. Οι 

δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την χρήση ακτινοβολιών στην ιατρική κατατάσσονται 

στις πρακτικές. 

 

 Επεμβάσεις καλούνται αντίστοιχα οι ανθρώπινες δραστηριότητες που αποσκοπούν στη 

μείωση της έκθεσης των ατόμων από υπάρχουσες πηγές ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.  

 

Οι Εθνικοί Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας εφαρμόζονται σε όλες τις πρακτικές και επεμβάσεις 

που συνεπάγονται από κινδύνους λόγο ιονίζουσας ακτινοβολίας.  
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5.10 Υφιστάμενη Κυπριακή Νομοθεσία  
 

Ο περί προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και 

Προστασίας Νόμος του 2018 (Ν.164(Ι)/2018) και η σχετική σειρά κανονισμών που εκδόθηκαν 

δυνάμει του νόμου αυτού καλύπτουν πλήρως το θέμα της ιατρικής έκθεσης (έκθεση σε ιονίζουσα 

ακτινοβολία από ιατρικές πρακτικές) με στόχο την προστασία των ασθενών, των εργαζομένων και 

άλλων προσώπων σε ιατρικές πρακτικές με ιονίζουσα ακτινοβολία. 

Η νομοθεσία αυτή είναι εναρμονισμένη με το σχετικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Οδηγία 2013/59/Ευτατόμ του συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2013) για τον καθορισμό των 

βασικών προτύπων ασφαλείας για την προστασία από κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες 

ακτινοβολίες, καθώς και την κατάργηση των οδηγιών 89/618/Ευτατόμ, 90/641/Ευτατόμ του, 

96/29/Ευτατόμ, 97/43/Ευτατόμ και 2003/122/Ευτατόμ του Συμβουλίου (ΕΕ L-13 της 17.01.2014, 

σελίδα 1), η οποία καθορίζει ομοιόμορφες βασικές προδιαγραφές ασφάλειας για την προστασία 

της υγείας των ατόμων που υποβάλλονται σε επαγγελματική έκθεση, ιατρική έκθεση και έκθεση 

του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες. 

 

Τα σχετικά άρθρα για την υφιστάμενη Κυπριακή Νομοθεσίας βρίσκονται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας (Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018), στο Παράρτημα 

Τρίτο, Μέρος VI, εδάφιο 45 και 46.  
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Κεφάλαιο 6: Δοσιμετρικά Μεγέθη 

 

6.1 Εισαγωγή  
 

Τα φυσικά δοσιμετρικά μεγέθη των οποίων οι ορισμοί , η έννοια και οι μονάδες θα αναφερθούν 

σε αυτό το Κεφάλαιο, αποσκοπούν στο να διασυνδέσουν το είδος και την ενέργεια της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας με την πιθανότητα δημιουργίας βλάβης στον προσβαλλόμενο ιστό 

και γενικότερα την πιθανότητα βλάβης της υγείας του προσβαλλόμενου ατόμου. Τα μεγέθη αυτά 

είναι αλληλένδετα και στην ουσία εκφράζουν το πόσο επικίνδυνη είναι η ακτινοβολία για την 

ανθρώπινη υγεία. Επιπρόσθετα, τα μεγέθη που θα αναφερθούν σε αυτό το Κεφάλαιο 

χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων για την εφαρμογή των μέτρων προάσπισης, αποτελώντας 

τη δομική αφετηρία του συστήματος ακτινοπροστασίας.    

 

6.2 Απορροφούμενη δόση D 
 

Απορροφούμενη δόση D είναι [25] το δοσιμετρικό μέγεθος που εκφράζει το ποσό της μέσης 

ενέργειας  𝑑𝜀 ̅  που εναποτίθεται από την ακτινοβολία στη μονάδα μάζας της προσβαλλόμενης 

ύλης, 𝑑𝑚 : 

𝐷 =
𝑑�̅�

𝑑𝑚
                                                                         (6.1) 

 

Η μονάδα μέτρησης της απορροφημένης δόσης στο SI είναι το Gray (Gy). Ένα Gy  αντιστοιχεί σε 

απορροφημένη μέση ενέργεια ενός Joule ανά Kg προσβαλλόμενης ύλης. Όσον αφορά την έκθεση 

του ανθρώπου σε φυσικές και συνήθεις τεχνητές πηγές χρησιμοποιούνται κυρίως τα 

υποπολλαπλάσια του Gy, όπως το milligray (mGy) και το microgray (μGy). 

 

6.3 Air Kerma (Kinetic Energy Released in Matter) 

 

Το Air Kerma ορίζεται μόνο για τα αφόρτιστα σωματίδια, δηλαδή τα φωτόνια, και είναι το μέτρο 

της κινητικής ενέργειας των ηλεκτρονίων που προκύπτουν από τον ιονισμό του αέρα μετά από 

την έκθεση σε ακτινοβολία. Το Air Kerma ορίζεται ως η μέση μεταφερόμενη ενέργεια ανά μονάδα 

μάζας ενός υλικού για ένα συγκεκριμένο σημείο του υλικού: 

     𝐾 =
𝑑𝜀𝑡𝑟

𝑑𝑚
                                                                        (6.2) 
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Πιο συγκεκριμένα, τα αφόρτιστα σωματίδια, δηλαδή τα φωτόνια, μεταφέρουν ενέργεια στα 

φορτισμένα σωματίδια, δηλαδή τα ηλεκτρόνια, τα οποία εναποθέτουν την ενέργεια στο υλικό. 

Μονάδα μέτρησης στο S.I είναι το Gy ( Gray) όπου 1Gy=1 
𝐽

𝐾𝑔
 . 

 

6.4 Ρυθμός Kerma ( Kerma rate) 

 

Ορίζεται ως το Kerma ανά μονάδα χρόνου. Μονάδα μέτρησης του Kerma rate είναι 
𝐽

𝐾𝑔∗𝑠𝑒𝑐
 ή 

διαφορετικά  
𝐺𝑦

𝑠𝑒𝑐
 . 

 

6.5 Έκθεση Χ 

 

Το μέτρο του βαθμού ιονισμού του αέρα λόγω ακτινοβόλησης αποτελεί η έκθεση Χ. Η έκθεση Χ 

ορίζεται ως η μέση τιμή του φορτίου που παράγεται από τα φωτόνια ανά μονάδα μάζας αέρα σε 

ένα συγκεκριμένο σημείο. Η μονάδα μέτρησης της στο S.I. είναι το R (Röntgen) όπου 

1R=2.58*10-4 C/Kg . Η έκθεση Χ δίνεται από τη σχέση : 

𝑋 =
𝑑𝑄

𝑑𝑚
                                                                 (6.3) 

 

6.6 Cema (converted energy per unit mass) 

 

Το Cema είναι το αντίστοιχο δοσιμετρικό μέγεθος του Kerma αλλά για φορτισμένα σωματίδια 

μιας δέσμης. Πιο συγκεκριμένα, τα πρωτογενή φορτισμένα σωματίδια της δέσμης μεταφέρουν 

ενέργεια για την παραγωγή των δευτερογενών φορτισμένων σωματιδίων. Το Cema ορίζεται ως  η 

μέση απώλεια ενέργειας των πρωτογενών φορτισμένων σωματιδίων ανά μονάδα μάζας υλικού σε 

ένα συγκεκριμένο σημείο. Μονάδα μέτρησης στο S.I. είναι το Gy (Gray) όπου 1Gy= 1(J/Kg) . To 

Cema δίνεται από τη σχέση: 

𝐶 =
𝑑𝜀𝑐

𝑑𝑚
                                                               (6.4) 
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6.7 Δόση εισόδου στο δέρμα (ESD) 

 

Η δόση εισόδου στο δέρμα είναι η απορροφούμενη δόση στον αέρα στο σημείο της διατομής του 

άξονα της δέσμης με την επιφάνεια του ασθενούς τυπικού μεγέθους, συμπεριλαμβανομένης της 

ακτινοβολίας της οπισθοσκέδασης B. H δόση εισόδου στο δέρμα έχει μονάδες μέτρησης στο S.I. 

1Gy (Gray) και δίνεται από τη σχέση: 

𝐾𝑒 = 𝐾 ∗ 𝐵                                                         (6.5) 

 

 

6.8 Γραμμική μεταφορά ενέργειας (LET) 

 

Η γραμμική μεταφορά ενέργειας εκφράζει την απώλεια ενέργειας ανά μονάδα μήκους διαδρομής. 

Ορίζεται ως μέση ενέργεια της ακτινοβολίας που απελευθερώνεται κατά μήκος της διαδρομής της 

μέσα σε ένα υλικό. Μονάδες μέτρησης στο S.I είναι το KeV/μm και δίνεται από τη σχέση: 

𝐿 =
𝑑𝜀

𝑑𝑙
                                                             (6.6) 

 

 

6.9 Ισοδύναμη δόση 

 

Η ισοδύναμη δόση Ηt [26] είναι το δοσιμετρικό μέγεθος που σχετίζεται με τη βλάβη που μπορεί 

να προκαλέσει σε ένα ιστό η απορροφούμενη δόση D ενός συγκεκριμένου είδους ακτινοβολίας, 

και δίνεται από τη σχέση: 

𝐻𝑡 = 𝐷 ∗ 𝑊𝑅                                                    (6.7) 

 

Οι τιμές του συντελεστή στάθμισης WR εξαρτώνται από το είδος της ακτινοβολίας και με βάση 

την Ι.C.R.P δίνονται από τον πιο κάτω πίνακα [27]. Η μονάδα μέτρησης της ισοδύναμης δόσης 

στο S.I. είναι το 1 Sievert (Sv)=1 J/Kg. 
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Πίνακας 6.1: Παράγοντας στάθμης ακτινοβολίας για διάφορα είδη ακτινοβολίας. 

 

6.10 Ενεργός δόση Εeff  

 

Η ενεργός δόση Εeff είναι το δοσιμετρικό μέγεθος που σχετίζεται με τη συνολική βλάβη που 

μπορεί να προκαλέσει στην υγεία του ανθρώπου η ισοδύναμη δόση Ηt που προκύπτει από την 

ακτινοβόληση συγκεκριμένου ιστού. Πιο συγκεκριμένα, η ενεργός δόση είναι το γινόμενο του 

αθροίσματος των ισοδύναμων δόσεων Ηt σε διάφορα όργανα και ιστούς, με συντελεστές 

στάθμισης που έχουν να κάνουν με την ευαισθησία του κάθε ιστού. Μονάδες μέτρησης της 

ενεργού δόσης είναι 1 Sievert (Sv)=1 J/Kg. Επίσης, για ολόσωμη ακτινοβόληση 1Gy αντιστοιχεί 

με ενεργό δόση 1Sv. Η ενεργός δόση δίνεται από την σχέση: 

𝐸𝑒𝑓𝑓 = 𝛴 𝛨𝑡 ∗ 𝑊𝑇 = 𝛴 𝐷 ∗ 𝑊𝑅 ∗ 𝑊𝑇                                            (6.8) 

 

Ο παράγοντας στάθμισης ιστού για διάφορα είδη ιστού δίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 6.2: Παράγοντας στάθμισης ιστού για διάφορα είδη ιστού. 
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6.11 Δοσιμετρικά μεγέθη αξονικής τομογραφίας 

 

6.11.1 CTDI (Computed Tomography Dose Index) 

 

Ο δείκτης δόσης αξονικής τομογραφίας για μια αξονική τομή ορίζεται ως εξής: 

 

𝐶𝑇𝐷𝐼 =
1

𝛮𝛵
∫ 𝐷(𝑧) 𝑑𝑧

+∞

−∞
                                                    (6.9) 

 

Όπου D(z) το προφίλ της απορροφούμενης δόσης κατά  τον άξονα z , N ο αριθμός των ταυτόχρονα 

απεικονιζόμενων τομών κατά τη σάρωση και Τ το πάχος των απεικονιζόμενων τομών. Επομένως 

το γινόμενο ΝΤ είναι ίσο με το ονομαστικό εύρος της δέσμης ακτίνων Χ. Η συνηθής μονάδα 

μέτρησης του CTDI είναι το mGy. 

To CTDI μετριέται με την πραγματοποίηση μιας αξονικής σάρωσης με μια περιστροφή της 

λυχνίας και υπολογίζεται διαιρώντας το ολοκλήρωμα της απορροφούμενης δόσης κατά τον άξονα-

z με το ονομαστικό εύρος της δέσμης. Το CTDI αντιπροσωπεύει μια εκτίμηση της μέσης 

απορροφούμενης δόσης στην κεντρική περιοχή του ακτινοβολούμενου όγκου από μια σειρά 

διαδοχικών περιστροφών και ακτινοβολήσεων. Το εύρος ολοκλήρωσης του CTDI το οποίο έχει 

επικρατήσει και χρησιμοποιείται σχεδόν κατά κανόνα είναι αυτό των 100mm, επομένως το 

αντίστοιχο CTDI είναι:  

 

𝐶𝑇𝐷𝐼100 =
1

𝑁𝑇
∫ 𝐷(

+50𝑚𝑚

−50𝑚𝑚
𝑧) 𝑑𝑧                                     (6.10) 

 

Το CTDI είναι ίσο με το προφίλ της συνολικής περιοχής που σαρώθηκε διά το ονομαστικό πάχος 

τομής. Τα όρια του ολοκληρώματος σύμφωνα με τη σχέση (6.9)  εκτείνονται μέχρι το άπειρο γιατί 

και οι εκθετικές ουρές στο προφίλ της δόσης εκτείνονται μέχρι το άπειρο. Στην πραγματικότητα 

όμως δεν είναι απαραίτητο να γίνει ολοκλήρωση μέχρι το άπειρο, γιατί πρακτικά από κάποια 

απόσταση και μετά η συνεισφορά των εκθετικών ουρών θεωρείται μηδενική και για αυτό το λόγο 

το CTDI έχει αντικατασταθεί με το μέγεθος CTDI100, που είναι πιο αντιπροσωπευτικό.  
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Εικόνα 6.1: Απεικόνιση του CTDI100 

 

Η μέτρηση του CTDI100 πραγματοποιείται συνήθως με τη χρήση θαλάμων ιονισμού τύπου pencil 

με ενεργό μήκος 100mm και όγκο 3cm3 . Η μέτρηση του μπορεί να πραγματοποιηθεί με το 

δοσίμετρο τοποθετημένο είτε στον αέρα στο κέντρο περιστροφής της λυχνίας, είτε μέσα σε 

κατάλληλο ομοίωμα. Το αποτέλεσμα της μέτρησης του CTDI στον αέρα ονομάζεται CTDIair και 

είναι δείκτης της παροχής ακτινοβολίας του συστήματος. Ακολουθεί περιγραφή των μετρούμενων 

μεγεθών σε δοσιμετρικά ομοιώματα αξονικής τομογραφίας. 

 

6.11.2 Ομοιώματα αξονικού τομογράφου 

 

Με την χρήση ομοιωμάτων (phantoms) μπορούμε να μετρήσουμε την ποσότητα CTDI. Για 

μέτρηση του CTDI χρησιμοποιούνται δύο κυλινδρικά ομοιώματα από υλικό Perspex.Τα δύο 

διαφορετικά ομοιώματα έχουν διαφορετική διάμετρο. Το μεγαλύτερο ομοίωμα έχει διάμετρο 

32cm και αντιπροσωπεύει την τυπική απορρόφηση από την περιοχή του κορμού ενός ενήλικα. Το 

μικρότερο ομοίωμα έχει διάμετρο 16cm και αντιπροσωπεύει το κεφάλι ενήλικα ασθενούς ή τον 

κορμό παιδιού (για παιδιατρικές εξετάσεις). Οι διαστάσεις αυτές θεωρούνται οι τυπικές 

διαστάσεις του μέσου ανθρώπου του πληθυσμού.  
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Στην παρούσα Εργασία χρησιμοποιώντας τα δύο αυτά ομοιώματα μετρήσαμε στην περιφέρεια 

αλλά και στο κέντρο των ομοιωμάτων την δόση (CTDI) μεταβάλλοντας διάφορες παραμέτρους. 

Η πειραματική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε αλλά και η σύγκριση των τιμών της δόσης από 

το πρόγραμμα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με αυτή που μετρούσαμε στο κέντρο και στην 

περιφέρεια των ομοιωμάτων, θα αναφερθούν αναλυτικά στο επόμενο  Κεφάλαιο. 

 

 

Εικόνα 6.2: Ομοιώματα κεφαλής και σώματος. 

 

 

6.11.3 Σταθμισμένο CTDIW και μέση δόση  

 

Σύμφωνα με τον ορισμό του CTDI, το CTDI αντιπροσωπεύει μόνο ένα μέτρο της έντασης της 

ακτινοβόλησης σε μια συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή μέσα στην θεωρούμενη τομή 

ακτινοβόλησης. Εκτός από το φαινόμενο αύξησης της δόσης λόγω αλληλεπικάλυψης τομών, το 

CTDI δεν μπορεί να αναπαραστήσει ολοκληρωμένα την έκθεση σε ακτινοβολία. Οι τιμές του 

CTDI μετρούνται σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στο ομοίωμα. Οι τιμές αυτές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως δείκτες της δόσης σε εκείνα τα όργανα τα οποία βρίσκονται κοντά στην 

περιφέρεια του σώματος ή στο κέντρο του σώματος. Το σταθμισμένο CTDIW είναι ένας 

συνδυασμός των τιμών του CTDI100 για το κέντρο και την περιφέρεια ενός ομοιώματος. Οι 

παράγοντες βάρους είναι το 1/3 για το κέντρο CTDI100,C και τα 2/3 για την περιφέρεια CTDI100,p : 

 

𝐶𝑇𝐷𝐼𝑊 =
1

3
𝐶𝑇𝐷𝐼100,𝐶 +

2

3
𝐶𝑇𝐷𝐼100,𝑝                                         (6.11) 

 

Το CTDIW υπολογίζεται ξεχωριστά για το ομοίωμα κεφαλής και ξεχωριστά για το ομοίωμα 

σώματος. Τα διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς εκφράζονται χρησιμοποιώντας το σταθμισμένο 

CTDIW. 
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Εικόνα 6.3: Γεωμετρία δοσιμετρίας σε ομοίωμα 

 

6.11.4 CTDIvol   

 

Για να εκτιμηθεί η δόση από ένα κλινικά χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο στο οποίο 

πραγματοποιούνται περισσότερες από μια διαδοχικές περιστροφές λυχνίας, πρέπει απαραίτητα να 

ληφθούν υπόψη τυχόν επικαλύψεις ή κενά μεταξύ διαδοχικών πεδίων ακτινοβολίας. Στην 

περίπτωση διαδοχικών αξονικών σαρώσεων το κατά πόσο αυτά δημιουργούνται καθορίζεται από 

την μετακίνηση του κρεβατιού (table increment-I) σε σχέση με το ονομαστικό εύρος της δέσμης 

(ΝΤ). Κενά δημιουργούνται όταν η μετακίνηση του κρεβατιού είναι μεγαλύτερη από το εύρος της 

δέσμης ενώ στην αντίθετη περίπτωση υπάρχει επικάλυψη των διαδοχικών σαρώσεων. Στην 

περίπτωση ελικοειδούς σάρωσης η κατάσταση περιγράφεται από τον παράγοντα  pitch (p) ο 

οποίος ισούται με τον λόγο της μετακίνησης του κρεβατιού ανά περιστροφή προς το ονομαστικό 

εύρος της δέσμης, δηλαδή pitch= I/NT. 

 

 

Εικόνα 6.4: Αλληλεπικάλυψη τομών με διαφορετικές τιμές του παράγοντα pitch 

Το μέγεθος το οποίο χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της μέσης δόσης στην ακτινοβολούμενη 

περιοχή από μια σειρά διαδοχικών αξονικών σαρώσεων ή μια ελικοειδή σάρωση , ονομάζεται 

ογκομετρικό CTDI και συμβολίζεται ως CTDIvol. To CTDIvol ορίζεται σύμφωνα με τη σχέση: 
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𝐶𝑇𝐷𝐼𝑣𝑜𝑙 =
𝛮𝛵

𝛪
𝐶𝑇𝐷𝐼𝑤 =

1

𝑝
𝐶𝑇𝐷𝐼𝑊                                                          (6.12) 

 

Το διορθωμένο μέγεθος είναι το CTDIvol και είναι το καταλληλότερο για τον υπολογισμό της 

δόσης στον ασθενή. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον ποιοτικό έλεγχο των αξονικών 

τομογράφων αλλά και ως μέγεθος αναφοράς για μελέτες σύγκρισης μεταξύ διαφορετικών 

πρωτοκόλλων ή συστημάτων και για τον προσδιορισμό Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς στην 

αξονική τομογραφία. Για τους λόγους αυτούς στα μοντέρνα συστήματα αξονικής τομογραφίας η 

τιμή του CTDIvol υπολογίζεται αυτόματα.  

 

6.11.5 Dose Length Product (DLP) 

 

Ο πρωταρχικός ορισμός της δόσης ως η ενέργεια που αποτίθεται ανά μονάδας μάζας, ορίστηκε 

προηγουμένως και δίνεται από τη σχέση 𝐷 =
𝑑𝐸

𝑑𝑚
 με μονάδες μέτρησης J/Kg ή Gy. 

Εάν τεθεί το ερώτημα ποια είναι η δόση για μια εξέταση που αποτελείται για παράδειγμα από 8 

τομές εάν η δόση της μιας τομής είναι 20mGy η απάντηση που θα δώσουν οι περισσότεροι είναι 

ότι η δόση της εξέτασης είναι 8*20=160mGy. Η διαίσθηση μας λέει ότι όσο αυξάνεται το εύρος 

στο οποίο το σώμα ακτινοβολείται τόσο αυξάνεται και η έκθεση στην ακτινοβολία. Αυτό όμως 

είναι λάθος. Καθώς ο αριθμός των τομών αυξάνεται η ακτινοβοληθείσα μάζα αυξάνεται κατά τον 

ίδιο τρόπο που αυξάνεται και η ενέργεια, με αποτέλεσμα η δόση να μην αλλάζει. Με πιο απλά 

λόγια η δόση είναι ένας δείκτης της έντασης της ακτινοβολίας μόνο για το σημείο του σώματος 

που ακτινοβολήθηκε. Για παράδειγμα, εάν ένα όργανο βρίσκεται 100% μέσα στην περιοχή 

σάρωσης τότε η δόση παραμένει η ίδια είτε η περιοχή σάρωσης είναι μεγαλύτερη είτε είναι 

μικρότερη.  

Στη διαγνωστική ακτινολογία το σώμα ακτινοβολείται μερικώς. Πιο συγκεκριμένα, στην 

συμβατική προβολική ακτινογραφία χρησιμοποιείται το μέγεθος DAP (Dose Area Product) ως 

μέτρο τόσο της έντασης ακτινοβολίας όσο και του εύρους ακτινοβόλησης (mGy*cm2). Το 

ανάλογο μέγεθος στην αξονική τομογραφία, όπου ακτινοβολείται τελείως όλη η διάμετρος του 

σώματος, είναι το DLP ( Dose Length Product ), το οποίο προκύπτει ως το γινόμενο κάποιας 

βασικής δοσιμετρικής ποσότητας ( CTDIW,CTDIair) με τον αριθμό των τομών N και το πάχος των 

τομών T: 

𝐷𝐿𝑃𝑊 = 𝐶𝑇𝐷𝐼𝑊 ∗ 𝑇 ∗ 𝑁                                                (6.13) 

 με μονάδες μέτρησης στο S.I :  mGy*cm. 

Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί το CTDIvol  τότε: 

𝐷𝐿𝑃 = 𝐶𝑇𝐷𝐼𝑣𝑜𝑙 ∗ 𝑝 ∗ 𝑇 ∗ 𝑁                                              (6.14) 

Όπου p είναι το pitch , T το πάχος των τομών και Ν ο αριθμός των τομών. 
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Όμως: p*T=TF , TF: Table Feed και N*TF=L όπου L είναι το συνολικό μήκος σάρωσης. 

Επομένως: 

𝐷𝐿𝑃 = 𝐶𝑇𝐷𝐼𝑣𝑜𝑙 ∗ 𝐿                                                         (6.15) 

Μονάδες μέτρησης στο S.I :  mGy*cm.   

Έτσι με το DLP περιγράφεται πιο ολοκληρωμένα η  συνολική αποδιδόμενη από την ακτινοβολία 

ενέργεια σε μια εξέταση αξονικής τομογραφίας, υπολογίζοντας το γινόμενο της απορροφούμενης 

δόσης επί το μήκος της περιοχής  σάρωσης. 
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Κεφάλαιο 7:  Έλεγχος των Αξονικών Τομογράφων του 

Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου 
 

Σκοπός αυτής της πειραματικής διαδικασίας ήταν η επαλήθευση της τιμής του CTDIvol των 

αξονικών τομογράφων. Ο έλεγχος αυτός έγινε και για τα δύο CT του Ογκολογικού Κέντρου της 

Τράπεζας Κύπρου. Πιο συγκεκριμένα έγινε έλεγχος για το μηχάνημα GE OPTIMA CT660 64 

slice και για το μηχάνημα Somatom Sensation Open-SIEMENS CT.  

Για την πραγματοποίηση των ελέγχων αυτών πάρθηκαν μετρήσεις χρησιμοποιώντας τα ειδικά 

κυλινδρικά ομοιώματα αξονικής τομογραφίας. Τα ομοιώματα αυτά, όπως αναφέρθηκε 

προηγούμενος είναι κατασκευασμένα από Perspex .Υπενθυμίζουμε ότι το ομοίωμα κεφαλής είχε 

διάμετρο 16cm και το ομοίωμα σώματος 32cm. Οι μετρήσεις πάρθηκαν με θάλαμο ιονισμού τύπου 

pencil ενεργού μήκους 10cm. Χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού  πραγματοποιήθηκαν 

μετρήσεις του CTDI100 στο κέντρο και στην περιφέρεια των δύο ομοιωμάτων ξεχωριστά. Κάθε 

φορά μεταβαλλόταν ένα στοιχείο κρατώντας σταθερά τα υπόλοιπα στοιχεία. Οι παράγοντες που 

μελετήθηκαν για διαφορετικές τιμές ήταν το μήκος σάρωσης της εξέτασης και η τιμή του 

στοιχείου kV. Η μελέτη για το αν οι μετρήσεις της δόσης ήταν ορθές για αυτές τις περιπτώσεις 

έγιναν για standard axial scan. Μετέπειτα πάρθηκαν και για standard helical scan έτσι ώστε να 

επιβεβαιώσουμε ότι και σε αυτό το είδος σάρωσης οι τιμές της δόσης είναι ορθές. Αυτή η 

διαδικασία έγινε και για τα δύο ομοιώματα ξεχωριστά. Πρώτα εκτελέστηκε αυτή η διαδικασία για 

το ομοίωμα κεφαλής (16cm) και στην συνέχεια για το ομοίωμα σώματος (32cm).  

 Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης των μετρήσεων ακολούθησε ο υπολογισμός του 

CTDIW  σύμφωνα με τη σχέση (6.11) και στη συνέχεια του CTDIvol σύμφωνα με την σχέση (6.12). 

Τέλος, για κάθε περίπτωση έγινε σύγκριση με τις τιμές του CTDIvol  των πειραματικών μετρήσεων 

με την ένδειξη των μετρήσεων από το πρόγραμμα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
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Έλεγχος CTDIvol για το μηχάνημα GE OPTIMA CT660 64 slice : 

 

 

Εικόνα 7.1:Πειραματική διάταξη για τον έλεγχο του αξονικού τομογράφου 

Αρχικά χρησιμοποιήθηκε το ομοίωμα διαμέτρου 16cm (head phantom size). Αφού έγινε σωστά η 

ευθυγράμμιση του ομοιώματος στην εξεταστική τράπεζα ξεκίνησε η διαδικασία λήψης των 

μετρήσεων.  

Όσον αφορά τις μετρήσεις στην περιφέρεια του ομοιώματος των 16cm, πάρθηκαν πρώτα 

μετρήσεις και για τα τέσσερα σημεία της περιφέρειας (βόρεια, νότια, ανατολικά και δυτικά). 

Παρατηρήθηκε ότι η μέτρηση του DLP ήταν σχεδόν η ίδια και στα τέσσερα σημεία, με ελάχιστη 

διαφορά η οποία δεν δημιουργούσε κάποια σημαντική διαφοροποίηση στο αποτέλεσμα. 

Επομένως, στη συνέχεια για σκοπούς εξοικονόμησης χρόνου αλλά και για σκοπούς 

ακτινοπροστασίας, για τις μετρήσεις στην περιφέρεια πάρθηκαν μετρήσεις μόνο για το πάνω 

σημείο της περιφέρειας (το βόρειο σημείο). Για τη λήψη των μετρήσεων αυτών δόθηκαν στο 

μηχάνημα συγκεκριμένες τιμές των στοιχειών kV, mA, collimation slice και του χρόνου σάρωσης.  

Ο πίνακας των στοιχείων αυτών καθώς και οι πειραματικές μετρήσεις του DLP βρίσκονται στο 

Παράρτημα Α. 

Μετέπειτα κρατήθηκαν σταθερές οι τιμές των στοιχείων kV, mA και του χρόνου σάρωσης. Σε 

αυτό το σημείο μεταβαλλόταν ο παράγοντας collimation slice. Μετρήθηκε στο κέντρο και στον 

βορρά η τιμή του DLP. Στη συνέχεια καταγράφηκε η ένδειξη του μηχανήματος για τις τιμές του 

DLP και του CTDIvol. Οι τιμές των στοιχείων που κρατήθηκαν σταθερές βρίσκονται στο 

Παράρτημα Α καθώς και οι τιμές των μετρήσεων  στο κέντρο και στην περιφέρεια του 

ομοιώματος. Ακολούθως υπολογίστηκε το CTDIvol από τις πειραματικές μετρήσεις. Ακολουθεί ο 

Πίνακας των τιμών του CTDIvol από την ένδειξη του μηχανήματος και από τις πειραματικές 

μετρήσεις για τις διαφορετικές τιμές του collimation slice. 
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Collimation 

slice (mm) 

CTDIvol από μηχάνημα 

(mGy) 

CTDIvol από πείραμα 

(mGy) 

Ποσοστιαία απόκλιση 

40 33.43 32.80 1.88% 

20 35.77 34.76 2.82% 

10 40.68 39.86 2.02% 

5 47.25 45.44 3.83% 

2.5 56.83 52.31 7.95% 

1.25 81.46 72.58 10.90% 
Πίνακας 7.1: Ένδειξη της τιμής του CTDIvol από τον υπολογιστή του μηχανήματος και η τιμή του CTDIvol από 

τις πειραματικές μετρήσεις για μεταβολή του Collimation slice. 

 

 

Συνεχίζοντας με το ομοίωμα των 16cm κρατήθηκαν σταθερές οι τιμές των παραγόντων mA, του 

χρόνου σάρωσης, του collimation slice και ο παράγοντας που μεταβαλλόταν ήταν οι τιμές του kV. 

Οι τιμές των στοιχείων που κρατήθηκαν σταθερές βρίσκονται στο Παράρτημα Α καθώς επίσης 

και οι τιμές των μετρήσεων μας στο κέντρο και στην περιφέρεια του ομοιώματος. Ακολούθως 

υπολογίστηκε το CTDIvol από τις πειραματικές μετρήσεις. Ακολουθεί ο Πίνακας των τιμών του 

CTDIvol από την ένδειξη του μηχανήματος και από τις πειραματικές μετρήσεις για τις 

διαφορετικές τιμές του kV. 

 

kV CTDIvol από μηχάνημα 

(mGy) 

CTDIvol πειράματος 

(mGy) 

Ποσοστιαία απόκλιση 

80 11.81 10.75 8.98% 

100 21.62 20.55 4.95% 

120 33.43 32.88 1.65% 

140 47.25 48.08 1.76% 
Πίνακας 7.2: Τιμές του CTDIvol από το μηχάνημα και από τις πειραματικές μετρήσεις για μεταβολή του kV. 

 

Τέλος, όσον αφορά το ομοίωμα 16cm, μετρήθηκαν οι τιμές του DLP για τυπική ελικοειδή σάρωση 

(standard helical scan). Στις προηγούμενες μετρήσεις η διαδικασία σάρωσης ήταν τυπική αξονική 

σάρωση (standard axial scan). Έτσι ελέγχτηκε η δοσιμετρία και για ελικοειδή σάρωση. Οι πίνακες 

των τιμών των στοιχείων που δόθηκαν στο μηχάνημα ακολουθούν στο Παράρτημα Α όπως και οι 

μετρήσεις των τιμών στην περιφέρεια και στο κέντρο του ομοιώματος. Υπολογίστηκε η τιμή του 

CTDIvol από τις πειραματικές μετρήσεις για τυπικό ελικοειδή σαρωτή. Ακολουθεί ο Πίνακας των 

τιμών του CTDIvol από την ένδειξη του μηχανήματος και από τις πειραματικές μετρήσεις. 

 

 

 

 



65 
 

CTDIvol από μηχάνημα CTDIvol πειράματος Ποσοστιαία απόκλιση 

35.70 34.76 2.63% 
Πίνακας 7.3: Τιμές του CTDIvol από το μηχάνημα και από τις πειραματικές μετρήσεις για τυπική ελικοειδή 

σάρωση. 

 

Αφού ολοκληρώθηκαν οι μετρήσεις για το ομοίωμα των 16cm έγινε η ίδια ακριβώς διαδικασία 

και για το ομοίωμα των 32cm.  

Όσον αφορά τις μετρήσεις στην περιφέρεια του ομοιώματος των 32cm πάρθηκαν πρώτα 

μετρήσεις και για τα τέσσερα σημεία της περιφέρειας (βόρεια, νότια, ανατολικά και δυτικά). 

Παρατηρήθηκε ότι η μέτρηση του DLP ήταν σχεδόν η ίδια και στα τέσσερα σημεία, με ελάχιστη 

διαφορά η οποία δεν δημιουργούσε κάποια σημαντική διαφοροποίηση στο αποτέλεσμα. 

Επομένως, στη συνέχεια για σκοπούς εξοικονόμησης χρόνου αλλά και για σκοπούς 

ακτινοπροστασίας, για τις μετρήσεις στην περιφέρεια πάρθηκαν μετρήσεις μόνο για το πάνω 

σημείο της περιφέρειας (το βόρειο σημείο). Για τη λήψη των μετρήσεων αυτών δόθηκαν στο 

μηχάνημα συγκεκριμένες τιμές των στοιχείων kV, mA, collimation slice και του χρόνου σάρωσης.  

Ο πίνακας των στοιχείων αυτών καθώς και οι πειραματικές μετρήσεις του DLP βρίσκονται στο 

Παράρτημα Α. 

Μετέπειτα κρατήθηκαν σταθερές οι τιμές των στοιχείων kV , mA και του χρόνου σάρωσης . Σε 

αυτό το σημείο μεταβαλλόταν ο παράγοντας collimation slice. Μετρήθηκε στο κέντρο και στον 

βορρά η τιμή του DLP. Στη συνέχεια καταγράφηκε η ένδειξη του μηχανήματος για τις τιμές του 

DLP και του CTDIvol. Οι τιμές των στοιχείων που κρατήθηκαν σταθερές βρίσκονται στο 

Παράρτημα Α καθώς επίσης και οι τιμές των μετρήσεων στο κέντρο και στην περιφέρεια του 

ομοιώματος. Ακολούθως υπολογίστηκε το CTDIvol από τις πειραματικές μετρήσεις. Ακολουθεί ο 

Πίνακας των τιμών του CTDIvol από την ένδειξη του μηχανήματος και από τις πειραματικές 

μετρήσεις για τις διαφορετικές τιμές του collimation slice. 

 

Collimation 

slice (mm) 

CTDIvol από μηχάνημα 

(mGy) 

CTDIvol από πείραμα 

(mGy) 

Ποσοστιαία απόκλιση 

40 15.22 14.84 2.50% 

20 16.28 15.74 3.32% 

10 18.53 17.81 3.89% 

5 21.54 20.53 4.69% 

2.5 25.97 23.98 7.66% 

1.25 37.31 33.41 10.45% 
Πίνακας 7.4: Ένδειξη της τιμής του CTDIvol από το μηχάνημα και η τιμή του CTDIvol από τις πειραματικές 

μετρήσεις για μεταβολή του collimation slice.  

 

Συνεχίζοντας με το ομοίωμα των 32cm κρατήθηκαν σταθερές οι τιμές των παραγόντων mA, του 

χρόνου σάρωσης, του collimation slice και ο παράγοντας που μεταβαλλόταν ήταν οι τιμές του kV. 

Οι τιμές των στοιχείων που κρατήθηκαν σταθερές βρίσκονται στο Παράρτημα Α καθώς και οι 
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τιμές των μετρήσεων στο κέντρο και στην περιφέρεια του ομοιώματος. Ακολούθως υπολογίστηκε 

το CTDIvol από τις πειραματικές μετρήσεις. Ακολουθεί ο πίνακας των τιμών του CTDIvol από την 

ένδειξη του μηχανήματος και από τις πειραματικές μετρήσεις για τις διαφορετικές τιμές του kV. 

 

kV CTDIvol από μηχάνημα 

(mGy) 

CTDIvol πειράματος 

(mGy) 

Ποσοστιαία απόκλιση 

80 5.09 4.49 11.79% 

100 9.69 8.89 8.26% 

120 15.22 14.55 4.40% 

140 21.68 21.83 0.69% 
Πίνακας 7.5: Τιμές του CTDIvol από το μηχάνημα και από τις πειραματικές μετρήσεις για μεταβολή του kV. 

 

Τέλος, όπως και στο προηγούμενο ομοίωμα μετρήθηκαν οι τιμές του DLP για τυπική ελικοειδή 

σάρωση (standard helical scan). Στις προηγούμενες μετρήσεις η διαδικασία σάρωσης ήταν τυπική 

αξονική σάρωση (standard axial scan). Έτσι ελέγχτηκε η δοσιμετρία και για ελικοειδή σάρωση. 

Οι πίνακες των τιμών των στοιχείων που δόθηκαν στο μηχάνημα ακολουθούν στο Παράρτημα Α 

καθώς επίσης και οι μετρήσεις των τιμών στην περιφέρεια και στο κέντρο αλλά και οι τιμές του 

DLP και του CTDIvol. 

Υπολογίστηκε η τιμή του CTDIvol από τις πειραματικές μετρήσεις για τυπικό ελικοειδή σαρωτή. 

Ακολουθεί ο πίνακας των τιμών του CTDIvol από την ένδειξη του μηχανήματος και από τις 

πειραματικές μετρήσεις. 

 

CTDIvol από μηχάνημα CTDIvol πειράματος Ποσοστιαία απόκλιση 

16.42 16.86 2.68% 
Πίνακας 7.6: Τιμές του CTDIvol από το μηχάνημα και από τις πειραματικές μετρήσεις για τυπική ελικοειδή 

σάρωση. 

 

Επομένως, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του CTDIvol από τις πειραματικές μετρήσεις φαίνεται 

ότι οι ενδείξεις της τιμής του CTDIvol μπορούν να θεωρηθούν πιστές εφόσον ελέγχτηκε το 

μηχάνημα, συγκρίνοντας αυτές τις δύο τιμές για κάθε περίπτωση. Με μεγαλύτερη ακρίβεια 

σύμφωνα με την ΙΑΕΑ (International Atomic Energy Agency), για να είναι πιστή η ένδειξη της 

τιμής του CTDIvol από τον υπολογιστή του μηχανήματος, η ποσοστιαία απόκλιση από την 

πειραματική τιμή του CTDIvol  δεν πρέπει να ξεπερνά το 20%. Υπολογίζοντας για όλες τις 

περιπτώσεις την ποσοστιαία απόκλιση της τιμής του CTDIvol  από το μηχάνημα με την 

πειραματική τιμή του CTDIvol, παρατηρείται ότι δεν ξεπερνά καμία τιμή το 20%. Πιο 

συγκεκριμένα, όλες οι τιμές έχουν ποσοστιαία απόκλιση κάτω από 10%, με εξαίρεση τριών 

περιπτώσεων που είναι λίγο πιο πάνω από 10%. Άρα, στη συνέχεια της παρούσας εργασίας ο 

καθορισμός των Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς γίνεται παίρνοντας τα δεδομένα από τον 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή του αξονικού τομογράφου. Εφόσον ελέγχτηκαν οι τιμές αυτές είναι 
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βέβαιο πλέον ότι οι τιμές που δίνονται από το μηχάνημα είναι πιστές και με την συλλογή των 

δεδομένων είναι εφικτός ο καθορισμός των Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς. 

 

Έλεγχος CTDIvol για το μηχάνημα Somatom Sensation Open-SIEMENS CT: 

Για τον έλεγχο του μηχανήματος SIEMENS CT SCANNER ακολουθήσαμε ακριβώς την ίδια 

διαδικασία όπως εξηγήθηκε αναλυτικά και προηγουμένως. Όπως και στην προηγούμενη 

πειραματική διαδικασία έγινε έλεγχος τόσο για το ομοίωμα 16cm όσο και για το ομοίωμα 32cm. 

Στο Παράρτημα Α βρίσκονται οι αντίστοιχοι πίνακες δεδομένων για το μηχάνημα SIEMENS CT 

SCANNER με την σειρά που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους. Ακολουθούν οι 

αντίστοιχοι πίνακες του ελέγχου. 

Πίνακες ελέγχου για ομοίωμα 16cm: 

 

Collimation 

slice (mm) 

CTDIvol από μηχάνημα 

(mGy) 

CTDIvol από πείραμα 

(mGy) 

Ποσοστιαία απόκλιση 

28.8 37.36 33.31 10.85% 

12 44.48 41.55 6.59% 

14.4 44.04 39.58 10.12% 

7.2 46.26 43.64 5.66% 

10 33.18 30.84 7.05% 

5 32.54 32.19 1.10% 
Πίνακας 7.7: Ένδειξη της τιμής του CTDIvol από τον υπολογιστή του μηχανήματος και η τιμή του CTDIvol από 

τις πειραματικές μετρήσεις για μεταβολή του Collimation slice. 

 

kV CTDIvol από μηχάνημα 

(mGy) 

CTDIvol πειράματος 

(mGy) 

Ποσοστιαία απόκλιση 

80 11.56 11.04 4.48% 

100 23.74 21.66 8.78% 

120 37.36 33.50 10.34% 

140 54.42 50.97 6.34% 
Πίνακας 7.8: Τιμές του CTDIvol από το μηχάνημα και από τις πειραματικές μετρήσεις για μεταβολή του kV. 

 

 

 

CTDIvol από μηχάνημα CTDIvol πειράματος Ποσοστιαία απόκλιση 

59.78 55.43 7.28% 
Πίνακας 7.9: Τιμές του CTDIvol από το μηχάνημα και από τις πειραματικές μετρήσεις για τυπική ελικοειδή 

σάρωση. 
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Πίνακες ελέγχου για ομοίωμα 32cm: 

 

Collimation 

slice (mm) 

CTDIvol από μηχάνημα 

(mGy) 

CTDIvol από πείραμα 

(mGy) 

Ποσοστιαία απόκλιση 

28.8 17.94 16.80 6.35% 

12 21.72 20.77 4.39% 

14.4 21.58 18.56 13.97% 

7.2 22.92 21.11 7.89% 

10 15.94 14.86 6.78% 

5 15.54 15.2 2.19% 
Πίνακας 7.10: Ένδειξη της τιμής του CTDIvol από τον υπολογιστή και η τιμή του CTDIvol από τις πειραματικές 

μετρήσεις. 

 

kV CTDIvol από μηχάνημα 

(mGy) 

CTDIvol πειράματος 

(mGy) 

Ποσοστιαία απόκλιση 

80 5.76 4.79 16.75% 

100 11.26 10.06 10.66% 

120 17.94 16.46 8.25% 

140 26.74 25.39 5.05% 
Πίνακας 7.11: Τιμές του CTDIvol από το μηχάνημα και από τις πειραματικές μετρήσεις. 

 

 

CTDIvol από μηχάνημα CTDIvol πειράματος Ποσοστιαία απόκλιση 

17.92 16.80 6.27% 
Πίνακας 7.12: Τιμές του CTDIvol από το μηχάνημα και από τις πειραματικές μετρήσεις για τυπική ελικοειδή 

σάρωση. 
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Επομένως σύμφωνα με τους υπολογισμούς του CTDIvol από τις πειραματικές μετρήσεις φαίνεται 

ότι οι ενδείξεις της τιμής του CTDIvol μπορούν να θεωρηθούν πιστές εφόσον ελέγχτηκε το 

μηχάνημα συγκρίνοντας αυτές τις δύο τιμές για κάθε περίπτωση. Με μεγαλύτερη ακρίβεια 

σύμφωνα με την ΙΑΕΑ ( International Atomic Energy Agency), για να είναι πιστή η ένδειξη της 

τιμής του CTDIvol από τον υπολογιστή του μηχανήματος, η ποσοστιαία απόκλιση από την 

πειραματική τιμή του CTDIvol  δεν πρέπει να ξεπερνά το 20%. Υπολογίζοντας για όλες τις 

περιπτώσεις την ποσοστιαία απόκλιση της τιμής του CTDIvol  από το μηχάνημα με την 

πειραματική τιμή του CTDIvol, παρατηρείται ότι δεν ξεπερνά καμία τιμή το 20%. Εφόσον 

ελέγχτηκαν οι τιμές αυτές είναι βέβαιο πλέον ότι οι τιμές που δίνονται και για αυτό το μηχάνημα 

είναι πιστές και με την συλλογή των δεδομένων είναι εφικτός ο καθορισμός των Διαγνωστικών 

Επιπέδων Αναφοράς. 
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Κεφάλαιο 8: Λήψη Δεδομένων και καθορισμός των τοπικών 

Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς 

 

8.1 Μεθοδολογία 

 

Πριν αρχίσει η διαδικασία λήψης των δεδομένων αρχικά ήταν απαραίτητος ο έλεγχος και των δύο 

μηχανημάτων. Πιο συγκεκριμένα, όπως έχει ήδη εξηγηθεί στο Κεφάλαιο 7 ελέγχτηκε εάν η 

ένδειξη των τιμών CTDIvol  και DLP  των μηχανημάτων συμφωνούσε με τις τιμές που μετρήθηκαν 

με θάλαμο ιονισμού χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα ομοιώματα. Εφόσον έγινε ο έλεγχος αυτός 

τα δεδομένα από το dose report των ασθενών για κάθε εξέταση μπορούσαν να θεωρηθούν έγκυρα 

και πιστά για τον καθορισμό των ΔΕΑ. 

Ο καθορισμός των Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς είναι μια στατιστική έρευνα, άρα για να 

μπορούν να καθοριστούν το σημαντικότερο βήμα ήταν να συγκεντρωθεί ικανοποιητικός αριθμός  

μετρήσεων. Οι μετρήσεις αυτές λήφθηκαν στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου. Για τη 

λήψη δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα του αξονικού τομογράφου GE OPTIMA CT660 

64 slice και του αξονικού τομογράφου Somatom Sensation Open-SIEMENS CT.  

 Για κάθε μια εξέταση ανοιγόταν το dose report κάθε ασθενούς και καταγραφόταν αρχικά ο 

αριθμός φακέλου του. Ακολούθως, το επόμενο βήμα ήταν η καταγραφή του πρωτόκολλου που 

χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της εξέτασης. Η δυσκολία σε αυτό το βήμα ήταν 

μεγάλη. Ο λόγος ήταν επειδή στο Ογκολογικό Κέντρο για το ίδιο πρωτόκολλο υπήρχαν φορές που 

γινόταν ακτινοβόληση σε διαφορετικά μέρη του σώματος του ασθενούς. Ακριβώς γι’ αυτό τον 

λόγο ήταν απαραίτητη η καταγραφή του μήκους σάρωσης για κάθε εξέταση, έτσι ώστε να 

μπορούν να διαχωριστούν στην συνέχεια σωστά τα πρωτόκολλα των εξετάσεων ανάλογα με το 

ποια μέρη του σώματος του ασθενούς ακτινοβολήθηκαν. Επομένως ο διαχωρισμός των εξετάσεων 

για τις οποίες καθορίστηκαν τοπικά Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς έγινε με βάση τα 

ακτινοβοληθέντα μέρη του σώματος του ασθενούς. Πρέπει να αναφερθεί ότι για το ποια μέρη του 

σώματος θα ακτινοβοληθούν και το εάν η εξέταση θα είναι με χρήση ή χωρίς χρήση σκιαγραφικού, 

καθορίζεται από εντολή του Ιατρού.  

Οι υπόλοιπες μετρήσεις που καταγράφονταν από το dose report για κάθε εξέταση ήταν οι τιμές 

του στοιχείου kV, το μέγεθος ομοιώματος κάθε εξέτασης (για εξετάσεις κεφαλής 16cm, για 

εξετάσεις σώματος 32cm) και τέλος οι τιμές του CTDIvol και του DLP.  

 Στις περισσότερες εξετάσεις υπήρχαν πολλές σαρώσεις. Για κάθε σάρωση καταγραφόταν η 

αντίστοιχη τιμή του CTDIvol και του DLP.  Οι σαρώσεις σημειώνονταν ξεχωριστά έτσι ώστε να 

χωριστούν σωστά τα μήκη σάρωσης με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα. Επίσης, καθορίστηκαν τοπικά 

ΔΕΑ για εξετάσεις χωρίς τη χρήση σκιαγραφικού και για εξετάσεις με χρήση σκιαγραφικού 

ξεχωριστά. 
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Ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας που δυσκόλεψε τη συλλογή των δεδομένων ήταν ο 

περιορισμός στη μάζα του ασθενούς. Ως μέσος άνθρωπος θεωρείται κατά προσέγγιση ένας μάζας 

50-90 kg. Για την καταγραφή των μαζών των ασθενών χρειάστηκε η εύρεση του φακέλου του 

κάθε ασθενούς με την βοήθεια του αριθμού του ασθενούς.  

Όλα τα παραπάνω εξηγούν γιατί αυτή η διαδικασία μετρήσεων ήταν χρονοβόρα εφόσον εκτός 

από τις πιο πάνω δυσκολίες απαραίτητο ήταν να υπήρχε ικανοποιητική στατιστική έτσι ώστε να 

καθοριστούν τα Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς. 

Ο καθορισμός των Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς έγινε με βάση της οδηγίες της ICRP. 

Αρχικά βρέθηκαν οι μέσοι όροι των τιμών του CTDIvol και του DLP για κάθε εξέταση. Αφού 

υπολογιζόταν ο μέσος όρος των τιμών αυτών, στη συνέχεια υπολογιζόταν ο διάμεσος αριθμός 

τους. Ο διάμεσος αριθμός μπορεί να θεωρηθεί πιο αντιπροσωπευτικός για το λόγο ότι δεν 

επηρεάζεται η τιμή του από ακραίες τιμές δόσεων, δηλαδή για συγκεκριμένες περιπτώσεις που 

έτυχε να έχουμε πολύ υψηλές δόσεις ή πολύ χαμηλές. Όμως εφόσον απορρίπτονται οι ασθενείς 

με μάζα μικρότερη από 50kg και οι ασθενείς με μάζα μεγαλύτερη από 90kg, η τιμή του μέσου 

όρου και η τιμή του διάμεσου αριθμού αναμενόταν να μην έχουν μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. 

Στη συνέχεια υπολογίστηκε η τυπική απόκλιση του μέσου όρου για τις τιμές του CTDIvol και του 

DLP. Τέλος, βρέθηκε το 25ο  εκατοστημόριο του διάμεσου αριθμού κάθε εξέτασης καθώς επίσης 

και το 75ο εκατοστημόριο. Εάν η τιμή του διάμεσου αριθμού του CTDIvol και του DLP είναι 

μικρότερη από το 25ο  εκατοστημόριο τότε αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αυξηθεί η δόση. Σε 

περίπτωση που η τιμή του διάμεσου αριθμού της δόσης είναι μεγαλύτερη του 75ο εκατοστημόριου 

τότε η δόση πρέπει να μειωθεί.  

Οι εξετάσεις για τις οποίες καθορίστηκαν Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς για τον αξονικό 

τομογράφο GE OPTIMA CT660 64 slice  είναι της κεφαλής,  του θώρακος, θώρακος-κοιλιάς, 

θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης και λαιμού-θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης. Όσο αφορά το μηχάνημα  GE 

OPTIMA CT660 64 slice έχουν ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό των ΔΕΑ 170 εξετάσεις χωρίς 

χρήση σκιαγραφικού και 94 με χρήση σκιαγραφικού. Για το μηχάνημα Somatom Sensation Open-

SIEMENS CT καθορίστηκαν ΔΕΑ για τις εξετάσεις, κεφαλής, θώρακος-κοιλιάς, θώρακος-

κοιλιάς-λεκάνης και λαιμού-θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης. Όσο αφορά το μηχάνημα Somatom 

Sensation Open-SIEMENS CT έχουν ληφθεί υπόψη 82 εξετάσεις χωρίς χρήση σκιαγραφικού και 

53 εξετάσεις με χρήση σκιαγραφικού. Ο λόγος που ο αριθμός των δεδομένων για το δεύτερο 

μηχάνημα είναι μικρότερος συγκριτικά με το πρώτο μηχάνημα είναι επειδή χρησιμοποιείται 

ελάχιστες φορές για την πραγματοποίηση εξετάσεων και γ ‘αυτό τον λόγο δεν ήταν δυνατή η λήψη 

περισσότερων μετρήσεων.  

Ακολούθως έγινε η γραφική παράσταση της τιμής του CTDIvol συναρτήσει της μάζας του 

ασθενούς καθώς επίσης και του DLP συναρτήσει της μάζας του ασθενούς. Οι γραφικές αυτές 

παραστάσεις έγιναν για όλες τις εξετάσεις χωρίς χρήση σκιαγραφικού. Ο σκοπός τους ήταν ο 

έλεγχος εάν οι τιμές του CTDIvol και του DLP συναρτήσει της μάζας του ασθενούς είχαν γραμμική 

σχέση. Τέλος, υπολογίστηκε η ενεργός δόση για κάθε εξέταση ξεχωριστά. Υπολογίστηκε για τις 

εξετάσεις χωρίς τη χρήση του σκιαγραφικού αλλά και για τις εξετάσεις με χρήση του 

σκιαγραφικού.  
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8.1 Παρουσίαση Δεδομένων  

 

Παρουσιάζονται τα δεδομένα που πάρθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό των ΔΕΑ. 

Στους παρακάτω πίνακες καταγράφονται για κάθε εξέταση οι τιμές του CTDIvol , του DLP και τα 

κιλά του κάθε ασθενούς. Τα δεδομένα που απορρίφθηκαν, δηλαδή τα δεδομένα από ασθενείς κάτω 

από 50 kg και από ασθενείς πάνω από 90 kg, δεν συμπεριλαμβάνονται στους παρακάτω πίνακες. 

Όσο αφορά τις εξετάσεις Κεφαλής δεν απορρίψαμε κανένα ασθενή, εφόσον τα κιλά δεν 

επηρεάζουν το μέγεθος του κρανίου ενός ατόμου. Ακολουθούν οι πίνακες λήψης δεδομένων για 

κάθε εξέταση και  για τους δύο Αξονικούς Τομογράφους. 
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 GE OPTIMA CT660  

 

Πίνακας8.1: Εξέταση θώρακος χωρίς σκιαγραφικό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασθενής CTDIvol1 

mGy 

DLP1 

mGycm 

Κιλά του 

ασθενούς 

1 12.83 487.33 86 

2 20.47 726.6 76 

3 9.42 450.46 - 

4 8.14 344.7 69 

5 11.52 449.08 68 

6 13.14 542.88 68 

7 7.91 334.97 52 

8 23.57 860.35 85 

9 15.14 678.83 81 

10 16.18 636.39 76 

11 12.64 448.58 71 

12 13.15 519.17 - 

13 8.14 341.66 - 

14 16.49 698.18 73.5 

15 10.1 409.08 59.5 

16 21.67 855.74 90 

17 9.33 390.44 - 

18 14.06 534.06 68 

19 12.07 470.57 52 

20 6.53 257.76 - 

21 8.5 310.14 - 

22 21.16 835.53 80 

23 9.37 377.95 59 

24 16.23 600.36 77 

25 11.04 419.31 70 
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Πίνακας8.2:Εξέταση Θώρακος-Κοιλίας χωρίς σκιαγραφικό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασθενής CTDIvol1 

mGy 

DLP1 

mGycm 

Κιλά του 

ασθενούς 

1 20.27 1160.38 82 

2 10.22 574.82 59 

3 18.38 1005.78 84 

4 12.53 648.38 57 

5 14.46 740.95 78 

6 21.22 981.2 70 

7 13.02 621.31 72 

8 32.38 1837.04 73 

9 24.78 1225.94  

10 30.09 1481.36 89 

11 8.99 474.29 58 

12 22.86 1274.31 77 

13 13.28 673.98 59.5 

14 28.2 1332.19 68 

15 28.46 1685.89  

16 27.74 1491.47  

17 23.3 1246.09 85 

18 31.59 1461.1 63 

19 26.47 1382.57 82 
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Πίνακας8.3: Εξέταση Θώρακος-Κοιλιάς-Λεκάνης χωρίς σκιαγραφικό 

Ασθενής CTDIvol1 

mGy 

DLP1 

mGycm 

Κιλά του 

ασθενούς 

1 21.33 871.7 86 

2 5.83 390.66 - 

3 20.77 1480.63 74 

4 19.67 1258.8 72 

5 6.74 426.54 54 

6 13.74 952.25 60 

7 16.52 1185.59 86 

8 31.11 2202.32 - 

9 17.49 1280.88 74 

10 9.83 720.76 58 

11 27.42 2056.21 60 

12 8.21 568.4 51 

13 11.63 764.57 62 

14 28.17 2059.11 - 

15 7.74 536.01 - 

16 28.9 2263.01 78 

17 21.14 1547.32 78 

18 8.35 590.81 69 

19 9.58 707.31 68 

20 28.09 2002.68 - 

21 15.99 1070.82 63 

22 29.43 1992.18 90 

23 11.14 716.27 64 

24 7.57 505.05 50 

25 13.27 839.65 66 

26 16.5 1047.68 68 

27 17.58 1262.4 87 

28 31.52 2086.17 90 

29 18.24 1197.99 71 

30 27.29 1902.65 61 

31 19.77 1389.04 80 

32 18.6 1211.29 - 

33 12.12 773.18 58 

34 12.8 931.12 73 

35 13.91 929.46 57 

36 24.96 1854.38 82 

37 11.04 785.79 58 

38 24.3 1756.72 75 

39 15.16 1126.28 79 

40 13.07 989.03 77 
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41 10.94 768.69 68 

42 12.1 796.12 61 

43 20.8 1556 85 

44 22.18 1589.9 86 

45 14.78 1029.97 57 

46 10.65 758.39 78 

47 23.5 1781.1 87 

48 33.06 2317.8 85 

49 7.78 519.61 59 

50 13.77 1049.51 85 

51 15.9 1136.7 80 

52 10.02 689.5 63 

53 15.95 1136.47 69 

54 7.47 491.58 - 

55 6.99 483.44 52 

56 7.5 455.02 - 

57 26.9 1887.72 84 

58 13.43 943.78 76 

59 12.78 813.63 - 

60 19.22 1370.6 83 

61 20.51 1532.68 88 

62 16.76 1285.94 84 

63 11.94 933.27 70 

64 14.19 1047.04 84 

65 10.87 752.89 72 

66 13.44 1021.51 83 
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Πίνακας8.4: Εξέταση Λαιμού-Θώρακος-Κοιλίας-Λεκάνης χωρίς σκιαγραφικό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας8.5: Εξέταση κεφαλής χωρίς σκιαγραφικό 

Ασθενής CTDIvol1 

mGy 

 

DLP1 

mGycm 

Κιλά του 

ασθενούς 

1 95.8 1910.053 112 

2 113.35 2094.01 107 

3 78.43 1502.45 82 

4 70.96 1359.29 - 

5 70.4 1366.82 76 

6 56.16 1094.17 59 

7 71.46 1212.95 97 

8 76.67 1555.82 78 

9 67.87 1281.01 - 

10 90.9 1895.52 69 

11 82.94 1802.07 106 

12 71.4 1386.12 89 

13 70.26 1341.66 57 

14 64.74 1105.84 70 

15 64.67 1246.9 72 

16 64.37 1106.91 57 

17 70.93 1190.03 94 

18 56.08 954.85 125 

19 93.42 1807.41 125 

20 64.4 1325.44 - 

21 65.91 1426.78 73 

Ασθενής CTDIvol 

mGy 

DLP 

mGycm 

Κιλά του 

ασθενούς 

1 13 984.42 - 

2 21.65 1758.73 76 

3 13.18 866.4 64 

4 9.13 664.2 70 

5 19.12 1458.31 79 

6 8.07 542.14 55 

7 24.58 1701.75 75 

8 17.26 789.8 57 

9 11.48 817.81 71 

10 8.48 574.89 60 

11 21.66 1477.93 - 

12 7.3 527.28 - 

13 14.5 1083.53 75 

14 9.9 250.22 64 
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22 73.65 1434.9 - 

23 68.4 1044.22 43 

24 71.24 1360.27 94 

25 84.63 1482.31 - 

26 61.25 990.81 63 

27 71.55 1284.93 83 

28 61.4 1209.86 56 

29 63.3 1257.27 85 

30 72.41 1415.97 89 

31 54.2 1052.32 63 

32 71.12 1366.72 108 

33 61.48 1076.87 - 

34 62.26 1236.64 78 

35 72.38 1377.9 84 

36 82.69 1465.78 104 

37 127.94 2501.69 88 

38 67.53 1446.66 77 

39 76.16 1344.64 95 

40 65.1 1298.28 59.5 

41 65.26 1407.8 68 

42 67.67 1333.38 - 

43 69.51 1374.96 - 

44 66.13 1274.97 94.5 

45 70.97 1311.25 63 

 

 

 

 

 

Πίνακας8.6: Εξέταση Θώρακος με σκιαγραφικό 

Ασθενής CTDIvol1 DLP1 CTDIvol2 DLP2 TOTAL CTDIvol 

mGy 

TOTAL DLP 

mGycm 

Κιλά του ασθενούς 

1 9.42 450.46 9.44 451.32 18.86 901.78 - 

2 8.14 344.7 8.37 354.45 16.51 699.15 69 

3 7.91 334.97 7.93 343.54 15.84 678.51 52 

4 15.14 678.83 15.09 676.67 30.23 1355.5 81 

5 16.49 698.18 16.4 694.23 32.89 1392.41 73.5 

6 10.1 409.08 9.36 396.27 19.46 805.35 59.5 

7 9.33 390.44 9.44 394.88 18.77 785.32 - 

 

 

 



79 
 

Πίνακας8.7: Εξέταση Θώρακος-Κοιλιάς με σκιαγραφικό 

Ασθενής CTDIvol1 DLP1 CTDIvol2 DLP2 CTDIvol3 DLP3 TOTAL CTDIvol 

[mGy] 

TOTAL DLP 

[mGycm] 

Κιλά του 

ασθενούς 

[kg] 

1 20.27 1160.38 19.86 803.79 22.04 947.39 62.17 2911.56 82 

2 10.22 574.82 9.3 376.35 11.04 413.63 30.56 1364.8 59 

3 18.38 1005.78 18.47 738.56 18.62 753.59 55.47 2497.93 84 

4 12.53 648.38 11.55 461.69 13.5 499.14 37.58 1609.21 57 

5 14.46 740.95 14.28 542.32 14.05 477.33 42.79 1760.6 78 

6 21.22 981.2 18.58 668.47 25.91 854.67 65.71 2504.34 70 

7 13.02 621.31 12.24 446.42 14.86 527.27 40.12 1595 72 

8 32.38 1837.04 29.22 1183.06 25.61 1024.03 87.21 4044.13 73 

9 30.09 1481.36 27.53 1031.91 26.4 976.24 84.02 3489.51 89 

10 8.99 474.29 8.45 354.59 8.35 300.38 25.79 1129.26 - 

11 22.86 1274.31 22.85 1153.44 24.41 1024.86 70.12 3452.61 77 

12 13.28 673.98 13.58 563.38 13.51 486.2 40.37 1723.56 59.5 

13 28.2 1332.19 25.14 980.04 32.3 1016.87 85.64 3329.1 68 

14 28.46 1685.89 25.4 1295.01 24.34 1046.06 78.2 4026.96 - 

15 31.59 1461.1 30.44 1095.19 30.1 1037.79 92.13 3594.08 63 

16 26.47 1382.57 23.62 932.63 27.01 1025.97 77.1 3341.17 82 

 

 

Πίνακας8.8: Εξέταση Λαιμού-Θώρακος-Κοιλιάς- Λεκάνης με σκιαγραφικό 

Ασθενής CTDIvol1 DLP1 CTDIvol2 DLP2 CTDIvol3 DLP3 CTDIvol4 DLP4 TOTAL CTDIvol 

[mGy] 

TOTAL DLP 

[mGycm] 

Κιλά του 

ασθενούς 

[kg] 

1 21.65 1758.73 18.16 698.72 20.98 1436.73 9.6 291.47 70.39 4185.65 76 

2 13.18 866.4 13.63 524.42 13.44 712 8.43 248.48 48.68 2351.3 64 

3 9.13 664.2 7.01 283.72 9.46 534.38 6.07 166.91 31.67 1649.21 70 

4 19.12 1458.31 18.78 891.81 18.99 1110.7 14.03 497.95 70.92 3958.77 79 

5 8.07 542.14 6.39 252.45 8.92 450.15 4.45 140.21 27.83 1384.95 55 

6 24.58 1701.75 24.94 822.63 24.35 1424.27 11.36 295.28 85.23 4243.93 75 

7 17.26 789.8 17.45 628.06 19.82 683.4 6.55 152.95 61.08 2254.21 57 

8 11.48 817.81 12.46 529.18 11.8 672.44 7.1 195.12 42.84 2214.55 71 

9 8.48 574.89 7.88 283.55 8.74 467.3 6.16 160.02 31.26 1485.76 60 

10 21.66 1477.93 21.75 836.88 20.88 1127.31 18.03 450.33 82.32 3892.45 - 

11 14.5 1083.53 15.21 623.26 14.8 969.97 9.58 229.7 54.09 2906.46 75 
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Πίνακας8.9: Εξέταση Θώρακος-Κοιλιάς-Λεκάνης με σκιαγραφικό 

Ασθενής CTDIvol1 DLP1 CTDIvol2 DLP2 CTDIvol3 DLP3 CTDIvol4 DLP4 TOTAL CTDIvol 

[mGy] 

TOTAL DLP 

[mGycm] 

Κιλά του 

ασθενούς 

[kg] 

1 21.33 871.7 20.76 871.7 21.07 1137.29 21.18 634.9 84.34 3515.59 86 

2 20.77 1480.63 20.14 754.8 21.85 1266.66 20.17 564.31 82.93 4066.4 74 

3 6.74 426.54 6.95 229.39 6.31 340.58 6.46 190.46 26.46 1186.97 54 

4 13.74 952.25 9.52 375.9 14.75 796.45 17.96 574.47 55.97 2699.07 60 

5 16.52 1185.59 15.78 646.83 16.24 949.62 17.78 684.07 66.32 3466.11 86 

6 31.11 2202.32 28.37 1063.32 24.48 1419.53 25.63 1447.86 109.59 6133.03 - 

7 17.49 1280.88 18.27 702.94 16.79 973.79 13.89 381.8 66.44 3339.41 74 

8 9.83 720.76 10.91 446.99 8.74 498.06 8.47 232.87 37.95 1898.68 58 

9 8.21 568.4 7.99 363.25 7.85 416.03 8.35 250.38 32.4 1598.06 51 

10 11.63 764.57 10.55 390.28 10.23 521.62 12.69 297.96 45.1 1974.43 62 

11 28.9 2263.01 25.99 1104.03 22.3 1348.72 29.34 821.05 106.53 5536.81 78 

12 9.58 707.31 8.68 364.32 9.36 523.85 10.75 306.33 38.37 1901.81 68 

13 28.09 2002.68 25.68 1091.07 22.55 1262.25 27.64 814.93 103.96 5170.93 - 

14 29.43 1992.18 27.27 981.31 22.61 1265.97 30.51 930.11 109.82 5169.57 90 

15 11.14 716.27 9.77 366.16 10.62 547 13.2 376.1 44.73 2005.53 64 

16 7.57 505.05 5.81 223.4 7.64 374.41 8.98 291.59 30 1394.45 50 

17 17.58 1262.4 18.78 760.41 17.81 1006.05 14.06 372.48 68.23 3401.34 87 

18 31.52 2086.17 28.9 1126.57 23.84 1250.99 24.82 843.38 109.08 5307.11 90 

19 27.29 1902.65 25.99 1000.18 22.62 1311.43 25.71 809.48 101.61 5023.74 61 

20 13.91 929.46 10.22 362.56 14.96 799.99 17.97 511.91 57.06 2603.92 57 

21 24.96 1854.38 26.04 1015.21 22 1341.42 22.52 731.65 95.52 4942.66 82 

22 11.04 785.79 9.1 418.47 11.9 636.47 13.81 413.98 45.85 2254.71 58 

23 24.3 1756.72 22.04 859.26 22.43 1255.94 24.1 710.55 92.87 4582.47 75 

24 15.16 1126.28 15.82 600.99 15.2 911.99 13.09 425.2 59.27 3064.46 79 

25 10.94 768.69 10.46 402.59 11.07 592.18 10.84 292.58 43.31 2056.04 68 

26 20.8 1556 22.47 1112.1 21.01 1197.4 18.73 589.69 83.01 4455.19 85 

27 22.18 1589.9 24.54 1017.82 20.91 1181.24 20.41 703.75 88.04 4492.71 86 

28 14.78 1029.97 12.43 490.89 15.18 842.26 16.43 607.46 58.82 2970.58 57 

29 23.5 1781.1 21.4 930.67 21.31 1267.72 22.99 930.61 89.2 4910.1 87 

30 7.78 519.61 7.75 375.68 7.09 343.63 7.63 240.18 30.25 1479.1 59 

31 13.77 1049.51 14.05 716.41 13.37 755.22 12.9 393.34 54.09 2914.48 85 

32 15.95 1136.47 16.11 644.17 15.55 784.89 14.99 404.38 62.6 2969.91 69 

33 7.47 491.58 6.46 245.56 7.35 363.77 8.65 224.67 29.93 1325.58 - 

34 6.99 483.44 7.12 327.19 6.4 342.14 6.67 210.01 27.18 1362.78 52 

35 19.22 1370.6 17.5 673.47 20.36 1129.73 18.81 526.39 75.89 3700.19 83 

36 16.76 1285.94 16.2 858.07 18.71 1085.04 17.21 481.64 68.88 3710.69 84 

37 11.94 933.27 11.96 555.83 11.87 712.29 14.18 411.04 49.95 2612.43 70 

38 10.87 752.89 7.53 353.62 12.25 716.59 13.16 648.87 43.81 2471.97 72 
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Πίνακας8.10: Εξέταση Κεφαλής με σκιαγραφικό 

Ασθενής CTDIvol1 DLP1 CTDIvol2 DLP2 TOTAL CTDIvol 

[mGy] 

TOTAL DLP  

[mGycm] 

 

Κιλά του ασθενούς 

[kg] 

1 113.35 2094.01 111.89 2066.94 225.24 4160.95 107 

2 70.96 1359.29 70.96 1359.3 141.92 2718.59 - 

3 71.46 1212.95 71.46 1212.95 142.92 2425.9 97 

4 67.87 1281.01 71.15 1207.68 139.02 2488.69 - 

5 90.9 1895.52 41.83 872.37 132.73 2767.89 69 

6 82.94 1802.07 82.94 1802.13 165.88 3604.2 106 

7 71.4 1386.12 71.4 1386.09 142.8 2772.21 89 

8 56.08 954.85 56.08 954.84 112.16 1909.69 125 

9 64.4 1325.44 64.4 1325.46 128.8 2650.9 - 

10 68.4 1044.22 61.45 1206.18 129.85 2250.4 43 

11 71.24 1360.27 70.65 1498.94 141.89 2859.21 94 

12 61.25 990.81 61.24 990.79 122.49 1981.6 63 

13 71.55 1284.93 71.56 1285.01 143.11 2569.94 83 

14 61.4 1209.86 61.18 1205.53 122.58 2415.39 56 

15 63.3 1257.27 63.3 1257.29 126.6 2514.56 85 

16 54.2 1052.32 54.21 1052.34 108.41 2104.66 63 

17 71.12 1366.72 73.89 1420 145.01 2786.72 108 

18 61.48 1076.87 60.76 1052.32 122.24 2129.19 - 

19 72.38 1377.9 72.38 1377.93 144.76 2755.83 84 

20 127.94 2501.69 110.99 2170.26 238.93 4671.95 88 

21 65.1 1298.28 66.01 1300.55 131.11 2598.83 59.5 
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 Somatom Sensation Open-SIEMENS CT 

 

Πίνακας8.11: Εξέταση Θώρακος-Κοιλιάς χωρίς σκιαγραφικό 

Ασθενής CTDIvol 

[mGy] 

DLP 

[mGycm] 

Κιλά του 

ασθενούς 

[kg] 

1 14.04 670.96 63 

2 11.57 602.95 60 

3 24.79 1220.82 80 

4 20.61 1129.27 75 

5 11.12 638.57 66 

6 26.58 1457.92 - 

7 18.44 924.86 80 

8 22.1 1117.18 - 

9 6.72 372.27 - 

10 22.1 1117.18 75 

11 14.63 788.78 65 

12 15.53 724.47 80 

13 9.48 434.76 57 

14 15.46 898.73 - 

15 13.44 667.27 - 

16 16.05 1107.64 63 

17 12.24 554.69 60 

18 13.74 653.93 - 

19 13.22 724.87 78 

20 15.83 880.87 62.5 

21 17.32 942.32 - 

 

 

Πίνακας8.12: Εξέταση Λαιμού-Θώρακος-Κοιλιάς-Λεκάνης χωρίς σκιαγραφικό 

Ασθενής CTDIvol 

[mGy] 

DLP 

[mGycm] 

Κιλά του 

ασθενούς 

[kg] 

1 12.24 914.07 - 

2 14.93 715.28 60 

3 11.65 874.73 77 

4 17.92 852.96 - 

5 13.29 690.42 58.5 

6 36.46 1981 75 

7 21.2 1614.72 70 

8 14.63 1041.95 68 
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Πίνακας8.13: Εξέταση Θώρακος-Κοιλιάς-Λεκάνης χωρίς σκιαγραφικό 

 

 

 

 

 

 

Ασθενής CTDIvol 

[mGy] 

DLP 

[mGycm] 

Κιλά του 

ασθενούς 

[kg] 

1 12.69 880.25 55 

2 16.65 1192.14 60 

3 18.82 1211.7 66 

4 22.92 1704.23 - 

5 14.63 1044.14 61 

6 20.23 1394.11 75 

7 19.41 1643.27 - 

8 17.62 1348.86 89 

9 17.62 1250.18 - 

10 19.11 1388.62 78 

11 15.83 1110.38 63 

12 19.41 1643.27 - 

13 18.52 1285.98 78 

14 15.53 1198.92 - 

15 15.53 776.5 63 

16 13.74 1070.88 - 

17 22.7 1504.86 74 

18 14.63 1072.68 72 

19 12.77 968.41 58.5 

20 22.7 1521.88 77 

21 13.74 987.77 - 

22 20.61 1461.04 84 

23 11.87 709.92 - 

24 14.63 1092.44 66 

25 6.72 496.59 52 

26 12.84 878.4 59.5 

27 13.74 890.92 70 

28 14.93 1088.59 - 

29 11.95 885.81 55 

30 12.84 878.4 59.5 

31 17.02 1261.43 91 

32 13.36 993 - 

33 13.74 1022.8 64 

34 14.48 924.12 65 
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Πίνακας8.14: Εξέταση Κεφαλής χωρίς σκιαγραφικό 

Ασθενής  CTDIvol 

[mGy] 

DLP 

[mGycm] 

Κιλά του 

ασθενούς 

[kg] 

1 69.98 1116.15 80 

2 69.98 1405.87 - 

3 69.98 1217.62 75 

4 69.98 1217.62 - 

5 69.98 1319.09 63 

6 69.98 1217.62 63 

7 69.98 1319.09 80 

8 69.98 1202.94 72 

9 69.98 1116.15 57 

10 67.65 1116.15 - 

11 69.98 1116.15 - 

12 69.98 1217.62 44 

13 69.98 1217.62 75 

14 69.98 1217.62 65 

15 69.98 1217.62 70 

16 69.98 1116.15 - 

 

 

Πίνακας8.15: Εξέταση Θώρακος-Κοιλιάς με σκιαγραφικό 

Ασθενής  CTDIvol1 DLP1 CTDIvol2 DLP2 CTDIvol3 DLP3 TOTAL CTDIvol 

[mGy] 

TOTAL DLP 

[mGycm] 

Κιλά του 

ασθενούς 

[kg] 

1 11.57 602.95 5.9 230.92 10.23 374.89 27.7 1208.76 60 

2 24.79 1220.82 14.63 450 20.91 796.51 60.33 2467.33 80 

3 26.58 1457.92 13.74 585.24 23.59 957.9 63.91 3001.06 - 

4 18.44 924.86 8.59 312.54 16.13 606.39 43.16 1843.79 80 

5 22.1 1117.18 10.53 357.94 20.01 764.37 52.64 2239.49 - 

6 22.1 1117.18 10.53 357.94 20.01 764.37 52.64 2239.49 75 

7 15.53 724.47 7.62 257.41 13.89 486.75 37.04 1468.63 80 

8 9.48 434.76 4.78 172.02 8.44 266.61 22.7 873.39 57 

9 13.44 667.27 6.94 227.06 11.27 374.3 31.65 1268.63 - 

10 16.05 1107.64 6.42 217.03 14.63 796.1 37.1 2120.77 63 

11 12.24 554.69 6.2 216.28 11.05 353.61 29.49 1124.58 60 

12 13.74 653.93 7.09 261.73 10.83 355.64 31.66 1271.3 - 

13 13.22 724.87 6.79 295.56 10.83 386.5 30.84 1406.93 78 

14 15.83 880.87 7.99 379.48 12.62 503.46 36.44 1763.81 62.5 

15 17.32 942.32 7.54 300.89 16.13 538.65 40.99 1781.86 - 
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Πίνακας8.16: Εξέταση Λαιμού-Θώρακος-Κοιλιάς-Λεκάνης με σκιαγραφικό 

Ασθενής  CTDIvol1 DLP1 CTDIvol2 DLP2 CTDIvol3 DLP3 CTDIvol4 DLP4 TOTAL CTDIvol 

[mGy] 

TOTAL DLP 

[mGycm] 

Κιλά του 

ασθενούς 

[kg] 

 

1 12.24 914.07 6.57 283.18 10.23 603.51 16.36 403.22 45.4 2203.98 - 

2 14.93 715.28 7.62 280.26 12.47 448.88 26.63 601.87 61.65 2046.29 60 

3 11.65 874.73 6.12 266.02 9.63 537.44 17.55 449.41 44.95 2127.6 77 

4 17.92 852.96 8.29 286.75 16.13 575.74 21.15 467.32 63.49 2182.77 - 

5 13.29 690.42 7.02 322.85 11.65 418.15 17.55 474.86 49.51 1906.28 58.5 

6 21.2 1614.72 9.33 468.51 19.41 1127.87 18.35 557.93 68.29 3769.03 70 

7 14.63 1041.95 7.39 309.71 11.27 625.72 19.15 584.1 52.44 2561.48 68 

 

 

Πίνακας8.17: Εξέταση Θώρακος-Κοιλιάς-Λεκάνης με σκιαγραφικό 

Ασθενής  CTDIvol1  DLP1 CTDIvol2 DLP2 CTDIvol3 DLP3 TOTAL CTDIvol 

[mGy] 

TOTAL DLP 

[mGycm] 

Κιλά του ασθενούς 

[kg] 

1 12.69 880.25 6.65 215.96 
  

19.34 1096.21 55 

2 16.65 1192.14 7.69 295.31 13.81 765.92 38.15 2253.37 60 

3 22.92 1704.23 11.98 582.21 19.94 1160.23 54.84 3446.67 - 

4 14.63 1044.14 7.39 293.45 11.95 704.23 33.97 2041.82 61 

5 20.23 1394.11 12.54 504.88 14.86 843.2 47.63 2742.19 75 

6 17.62 1348.86 9.63 478.69 15.01 882.44 42.26 2709.99 89 

7 17.62 1250.18 9.48 348 13.22 784.34 40.32 2382.52 - 

8 19.11 1388.62 9.26 373.11 14.19 838.4 42.56 2600.13 78 

9 15.83 1110.38 7.02 266.7 13.07 765.67 35.92 2142.75 63 

10 18.52 1285.98 8.36 339.51 15.53 869.68 42.41 2495.17 78 

11 15.53 776.5 8.88 372.72 10.83 390.28 35.24 1539.5 63 

12 13.74 1070.88 7.09 363.16 12.1 713.03 32.93 2147.07 - 

13 14.63 1072.68 8.88 424.7 10.9 619.72 34.41 2117.1 72 

14 12.77 968.41 5.6 222.03 10.98 655.24 29.35 1845.68 58.5 

15 22.7 1521.88 12.84 433.42 19.11 1075.16 54.65 3030.46 77 

16 14.63 1092.44 6.5 241.32 13.29 800.73 34.42 2134.49 66 

17 13.74 890.92 6.72 297.68 10.6 539.65 31.06 1728.25 70 

18 11.95 885.81 5.9 288.73 10.68 602.18 28.53 1776.72 55 

19 13.74 1022.8 7.39 387.32 12.32 664.02 33.45 2074.14 64 

20 14.48 924.12 6.94 243.38 12.24 655.71 33.66 1823.21 65 
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Πίνακας8.18: Εξέταση Κεφαλής με σκιαγραφικό 

Ασθενής CTDIvol1  DLP1 CTDIvol2 DLP2 TOTAL CTDIvol 

[mGy] 

TOTAL DLP 

[mGycm] 

Κιλά του ασθενούς 

[kg] 

1 69.98 1116.15 69.98 1116.15 139.96 2232.3 80 

2 69.98 1405.87 69.98 1319.09 139.96 2724.96 - 

3 69.98 1217.62 69.98 1217.62 139.96 2435.24 75 

4 69.98 1319.09 69.98 1217.62 139.96 2536.71 80 

5 69.98 1202.94 69.98 1217.62 139.96 2420.56 72 

6 69.98 1217.62 68.98 1217.62 138.96 2435.24 44 

7 69.98 1217.62 69.98 1217.62 139.96 2435.24 65 

8 69.98 1217.62 69.98 1217.62 139.96 2435.24 70 

9 69.98 1116.15 69.98 1217.62 139.96 2333.77 - 
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Κεφάλαιο 9: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων  
 

 

9.1 Παρουσίαση των τοπικών ΔΕΑ 

 

 GE OPTIMA CT660 64 slice: 

 

Α) ΚΕΦΑΛΗΣ: 

Στις εξετάσεις κεφαλής το CTDI ομοίωμα είναι 16cm και η τάση της λυχνίας είναι 120kV.  

Ακολουθούν οι πίνακες για τον καθορισμό των ΔΕΑ για την εξέταση κεφαλής. 

 

 

Εξέταση χωρίς χρήση σκιαγραφικού: 

Μέσος όρος 

του CTDIvol 

(mGy) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του CTDIvol 

(mGy) 

25ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

75ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

73 14 70 65 74 

Πίνακας9.1: ΔΕΑ του CTDIvol για εξέταση κεφαλής χωρίς χρήση σκιαγραφικού. 

 

 

Μέσος όρος 

του DLP 

(mGy.cm) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του DLP 

(mGy.cm) 

25ο εκατοστημόριο 

του DLP 

75ο εκατοστημόριο 

του DLP 

1385 295 1345 1237 1435 

Πίνακας9.2: ΔΕΑ του DLP για εξέταση κεφαλής χωρίς χρήση σκιαγραφικού 
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Εξέταση με χρήση σκιαγραφικού: 

Μέσος όρος 

του CTDIvol 

(mGy) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του CTDIvol 

(mGy) 

25ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

75ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

143 32 139 127 143 

Πίνακας9.3: ΔΕΑ του CTDIvol για εξέταση κεφαλής με χρήση σκιαγραφικού. 

 

 

Μέσος όρος 

του DLP 

(mGy.cm) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του DLP 

(mGy.cm) 

25ο εκατοστημόριο 

του DLP 

75ο εκατοστημόριο 

του DLP 

2721 677 2599 2415 2772 

Πίνακας9.4: ΔΕΑ του DLP  για εξέταση κεφαλής με χρήση σκιαγραφικού. 

 

 

 

Β) ΘΩΡΑΚΟΣ: 

 

 

Στις εξετάσεις θώρακος το CTDI ομοίωμα είναι 32cm και η τάση της λυχνίας είναι 120kV.  

Ακολουθούν οι πίνακες για τον καθορισμό των ΔΕΑ για την εξέταση θώρακος. 
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Εξέταση χωρίς χρήση σκιαγραφικού: 

Μέσος όρος 

του CTDIvol 

(mGy) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του CTDIvol 

(mGy) 

25ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

75ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

13 5 13 9 16 

Πίνακας9.5: ΔΕΑ του CTDIvol για εξέταση θώρακος χωρίς χρήση σκιαγραφικού. 

 

 

Μέσος όρος 

του DLP 

(mGy.cm) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του DLP 

(mGy.cm) 

25ο εκατοστημόριο 

του DLP 

75ο εκατοστημόριο 

του DLP 

519 175 471 390 636 

Πίνακας9.6: ΔΕΑ του DLP για εξέταση θώρακος με χρήση σκιαγραφικού. 

 

 

 

Εξέταση με χρήση σκιαγραφικού: 

Μέσος όρος 

του CTDIvol 

(mGy) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του CTDIvol 

(mGy) 

25ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

75ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

22 7     19 18 25 

Πίνακας9.7: ΔΕΑ του CTDIvol για εξέταση θώρακος με χρήση σκιαγραφικού. 

 

 

 

Μέσος όρος 

του DLP 

(mGy.cm) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του DLP 

(mGy.cm) 

25ο εκατοστημόριο 

του DLP 

75ο εκατοστημόριο 

του DLP 

945 302 805 742 1129 

Πίνακας9.8: ΔΕΑ του DLP για εξέταση θώρακος με χρήση σκιαγραφικού. 
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Γ) ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΟΙΛΙΑΣ: 

 

Στις εξετάσεις θώρακος το CTDI ομοίωμα είναι 32cm και η τάση της λυχνίας είναι 120kV.  

Ακολουθούν οι πίνακες για τον καθορισμό των ΔΕΑ για την εξέταση θώρακος-κοιλίας. 

 

Εξέταση χωρίς χρήση σκιαγραφικού: 

Μέσος όρος 

του CTDIvol 

(mGy) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του CTDIvol 

(mGy) 

25ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

75ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

21 8 23 14 28 

Πίνακας9.9: ΔΕΑ του CTDIvol για εξέταση θώρακος-κοιλιάς χωρίς χρήση σκιαγραφικού. 

 

 

 

Μέσος όρος 

του DLP 

(mGy.cm) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του DLP 

(mGy.cm) 

25ο εκατοστημόριο 

του DLP 

75ο εκατοστημόριο 

του DLP 

1121 405 1226 707 1422 

Πίνακας9.10: ΔΕΑ του DLP  για εξέταση θώρακος-κοιλιάς χωρίς χρήση σκιαγραφικού. 
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Εξέταση με χρήση σκιαγραφικού: 

Μέσος όρος 

του CTDIvol 

(mGy) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του CTDIvol 

(mGy) 

25ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

75ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

61 22 64 40 80 

Πίνακας9.11: ΔΕΑ του CTDIvol για εξέταση θώρακος-κοιλιάς με χρήση σκιαγραφικού. 

 

 

Μέσος όρος 

του DLP 

(mGy.cm) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του DLP 

(mGy.cm) 

25ο εκατοστημόριο 

του DLP 

75ο εκατοστημόριο 

του DLP 

2648 998 2708 1694 3462 

Πίνακας9.12: ΔΕΑ του DLP για εξέταση θώρακος-κοιλιάς με χρήση σκιαγραφικού. 

 

 

Δ) ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΟΙΛΙΑΣ-ΛΕΚΑΝΗΣ 

 

Στις εξετάσεις θώρακος το CTDI ομοίωμα είναι 32cm και η τάση της λυχνίας είναι 120kV.  

Ακολουθούν οι πίνακες για τον καθορισμό των ΔΕΑ για την εξέταση θώρακος-κοιλίας-λεκάνης. 
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Εξέταση χωρίς χρήση σκιαγραφικού: 

Μέσος όρος 

του CTDIvol 

(mGy) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του CTDIvol 

(mGy) 

25ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

75ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

17 7 15 11 21 

Πίνακας9.13: ΔΕΑ του CTDIvol για εξέταση θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης χωρίς χρήση σκιαγραφικού. 

 

 

 

Μέσος όρος 

του DLP 

(mGy.cm) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του DLP 

(mGy.cm) 

25ο εκατοστημόριο 

του DLP 

75ο εκατοστημόριο 

του DLP 

1157 522 1047 766 1520 

Πίνακας9.14: ΔΕΑ του CTDIvol για εξέταση θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης χωρίς χρήση σκιαγραφικού. 

 

 

 

Εξέταση με χρήση σκιαγραφικού: 

Μέσος όρος 

του CTDIvol 

(mGy) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του CTDIvol 

(mGy) 

25ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

75ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

48 20 47 32 66 

Πίνακας9.15: ΔΕΑ του CTDIvol για εξέταση θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης με χρήση σκιαγραφικού. 

 

Μέσος όρος 

του DLP 

(mGy.cm) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του DLP 

(mGy.cm) 

25ο εκατοστημόριο 

του DLP 

75ο εκατοστημόριο 

του DLP 

2721 1163 2602 1698 3846 

Πίνακας9.16: ΔΕΑ του DLP για εξέταση θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης με χρήση σκιαγραφικού. 
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Ε) ΛΑΙΜΟΥ-ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΟΙΛΙΑΣ-ΛΕΚΑΝΗΣ: 

 

 

Στις εξετάσεις θώρακος το CTDI ομοίωμα είναι 32cm και η τάση της λυχνίας είναι 120kV.  

Ακολουθούν οι πίνακες για τον καθορισμό των ΔΕΑ για την εξέταση λαιμού-θώρακος-κοιλίας-

λεκάνης. 

 

 

Εξέταση χωρίς χρήση σκιαγραφικού: 

Μέσος όρος 

του CTDIvol 

(mGy) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του CTDIvol 

(mGy) 

25ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

75ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

14 6 13 9 19 

Πίνακας9.17: ΔΕΑ του CTDIvol για εξέταση λαιμού-θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης χωρίς χρήση σκιαγραφικού. 

 

 

Μέσος όρος 

του DLP 

(mGy.cm) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του DLP 

(mGy.cm) 

25ο εκατοστημόριο 

του DLP 

75ο εκατοστημόριο 

του DLP 

964 471 842 597 1365 

Πίνακας9.18: ΔΕΑ του DLP  για εξέταση λαιμού-θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης χωρίς χρήση σκιαγραφικού. 
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Εξέταση με χρήση σκιαγραφικού: 

Μέσος όρος 

του CTDIvol 

(mGy) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του CTDIvol 

(mGy) 

25ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

75ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

55 21 54 37 71 

Πίνακας9.19: ΔΕΑ του CTDIvol  για εξέταση λαιμού-θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης με χρήση σκιαγραφικού. 

 

 

Μέσος όρος 

του DLP 

(mGy.cm) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του DLP 

(mGy.cm) 

25ο εκατοστημόριο 

του DLP 

75ο εκατοστημόριο 

του DLP 

2775 1115 2351 1932 3926 

Πίνακας9.20: ΔΕΑ του DLP  για εξέταση λαιμού-θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης με χρήση σκιαγραφικού. 
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 Somatom Sensation Open-SIEMENS CT: 

 

Α) ΚΕΦΑΛΗΣ: 

Στις εξετάσεις κεφαλής το CTDI ομοίωμα είναι 16cm και η τάση της λυχνίας είναι 120kV.  

Ακολουθούν οι πίνακες για τον καθορισμό των ΔΕΑ για την εξέταση κεφαλής. 

 

Εξέταση χωρίς χρήση σκιαγραφικού: 

Μέσος όρος 

του CTDIvol 

(mGy) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του CTDIvol 

(mGy) 

25ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

75ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

70 0.58 70 70 70 

Πίνακας9.21: ΔΕΑ του CTDIvol για εξέταση κεφαλής χωρίς χρήση σκιαγραφικού. 

 

Μέσος όρος 

του DLP 

(mGy.cm) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του DLP 

(mGy.cm) 

25ο εκατοστημόριο 

του DLP 

75ο εκατοστημόριο 

του DLP 

1209 84 1218 1116 1218 

Πίνακας9.22: ΔΕΑ του DLP για εξέταση κεφαλής χωρίς χρήση σκιαγραφικού. 

 

 

Εξέταση με χρήση σκιαγραφικού: 

Μέσος όρος 

του CTDIvol 

(mGy) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του CTDIvol 

(mGy) 

25ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

75ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

140 0.33 140 140 140 

Πίνακας9.23: ΔΕΑ του CTDIvol για εξέταση κεφαλής με χρήση σκιαγραφικού. 

 

 

Μέσος όρος 

του DLP 

(mGy.cm) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του DLP 

(mGy.cm) 

25ο εκατοστημόριο 

του DLP 

75ο εκατοστημόριο 

του DLP 

2443 135 2435 2421 2435 

Πίνακας9.24: ΔΕΑ του DLP  για εξέταση κεφαλής με χρήση σκιαγραφικού. 
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Β) ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΟΙΛΙΑΣ: 

 

Στις εξετάσεις θώρακος το CTDI ομοίωμα είναι 32cm και η τάση της λυχνίας είναι 120kV.  

Ακολουθούν οι πίνακες για τον καθορισμό των ΔΕΑ για την εξέταση θώρακος-κοιλίας. 

 

Εξέταση χωρίς χρήση σκιαγραφικού: 

Μέσος όρος 

του CTDIvol 

(mGy) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του CTDIvol 

(mGy) 

25ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

75ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

16 5 15 13 18 

Πίνακας9.25: ΔΕΑ του CTDIvol για εξέταση θώρακος-κοιλιάς χωρίς χρήση σκιαγραφικού. 

 

 

 

Μέσος όρος 

του DLP 

(mGy.cm) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του DLP 

(mGy.cm) 

25ο εκατοστημόριο 

του DLP 

75ο εκατοστημόριο 

του DLP 

840 278 789 654 1108 

Πίνακας9.26: ΔΕΑ του DLP  για εξέταση θώρακος-κοιλιάς χωρίς χρήση σκιαγραφικού. 
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Εξέταση με χρήση σκιαγραφικού: 

Μέσος όρος 

του CTDIvol 

(mGy) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του CTDIvol 

(mGy) 

25ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

75ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

40 12 37 31 50 

Πίνακας9.27: ΔΕΑ του CTDIvol για εξέταση θώρακος-κοιλιάς με χρήση σκιαγραφικού. 

 

 

Μέσος όρος 

του DLP 

(mGy.cm) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του DLP 

(mGy.cm) 

25ο εκατοστημόριο 

του DLP 

75ο εκατοστημόριο 

του DLP 

1739 586 1764 1270 2180 

Πίνακας9.28: ΔΕΑ του DLP για εξέταση θώρακος-κοιλιάς με χρήση σκιαγραφικού. 

 

 

 

Γ) ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΟΙΛΙΑΣ-ΛΕΚΑΝΗΣ 

 

Στις εξετάσεις θώρακος το CTDI ομοίωμα είναι 32cm και η τάση της λυχνίας είναι 120kV.  

Ακολουθούν οι πίνακες για τον καθορισμό των ΔΕΑ για την εξέταση θώρακος-κοιλίας-λεκάνης. 
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Εξέταση χωρίς χρήση σκιαγραφικού: 

Μέσος όρος 

του CTDIvol 

(mGy) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του CTDIvol 

(mGy) 

25ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

75ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

16 4 15 14 19 

Πίνακας9.29: ΔΕΑ του CTDIvol για εξέταση θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης χωρίς χρήση σκιαγραφικού. 

 

 

Μέσος όρος 

του DLP 

(mGy.cm) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του DLP 

(mGy.cm) 

25ο εκατοστημόριο 

του DLP 

75ο εκατοστημόριο 

του DLP 

1141 284 1091 935 1333 

Πίνακας9.30: ΔΕΑ του CTDIvol για εξέταση θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης χωρίς χρήση σκιαγραφικού. 

 

 

 

Εξέταση με χρήση σκιαγραφικού: 

Μέσος όρος 

του CTDIvol 

(mGy) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του CTDIvol 

(mGy) 

25ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

75ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

37 9 35 33 42 

Πίνακας9.31: ΔΕΑ του CTDIvol για εξέταση θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης με χρήση σκιαγραφικού. 

 

Μέσος όρος 

του DLP 

(mGy.cm) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του DLP 

(mGy.cm) 

25ο εκατοστημόριο 

του DLP 

75ο εκατοστημόριο 

του DLP 

2206 536 2139 1840 2521 

Πίνακας9.32: ΔΕΑ του DLP για εξέταση θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης με χρήση σκιαγραφικού. 
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Δ) ΛΑΙΜΟΥ-ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΟΙΛΙΑΣ-ΛΕΚΑΝΗΣ: 

 

 

Στις εξετάσεις θώρακος το CTDI ομοίωμα είναι 32cm και η τάση της λυχνίας είναι 120kV.  

Ακολουθούν οι πίνακες για τον καθορισμό των ΔΕΑ για την εξέταση λαιμού-θώρακος-κοιλίας-

λεκάνης. 

 

 

Εξέταση χωρίς χρήση σκιαγραφικού: 

Μέσος όρος 

του CTDIvol 

(mGy) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του CTDIvol 

(mGy) 

25ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

75ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

18 8 15 13 19 

Πίνακας9.33: ΔΕΑ του CTDIvol για εξέταση λαιμού-θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης χωρίς χρήση σκιαγραφικού. 

 

 

Μέσος όρος 

του DLP 

(mGy.cm) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του DLP 

(mGy.cm) 

25ο εκατοστημόριο 

του DLP 

75ο εκατοστημόριο 

του DLP 

1086 464 894 819 1185 

Πίνακας9.34: ΔΕΑ του DLP  για εξέταση λαιμού-θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης χωρίς χρήση σκιαγραφικού. 
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Εξέταση με χρήση σκιαγραφικού: 

Μέσος όρος 

του CTDIvol 

(mGy) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του CTDIvol 

(mGy) 

25ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

75ο εκατοστημόριο 

του CTDIvol 

55 9 52 47 63 

Πίνακας9.35: ΔΕΑ του CTDIvol  για εξέταση λαιμού-θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης με χρήση σκιαγραφικού. 

 

 

Μέσος όρος 

του DLP 

(mGy.cm) 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάμεση τιμή του DLP 

(mGy.cm) 

25ο εκατοστημόριο 

του DLP 

75ο εκατοστημόριο 

του DLP 

2400 636 2183 2087 2383 

Πίνακας9.36: ΔΕΑ του DLP  για εξέταση λαιμού-θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης με χρήση σκιαγραφικού. 
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9.2 Γραφικές παραστάσεις CTDIvol  και DLP συναρτήσει της μάζας των 

ασθενών 

 

Οι γραφικές παραστάσεις του CTDIvol  και του DLP συναρτήσει των μαζών των ασθενών έγιναν 

για τις εξετάσεις στις οποίες δεν χρησιμοποιήθηκε σκιαγραφικό. Για την πραγματοποίηση των 

γραφικών παραστάσεων χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα όλων των ασθενών χωρίς να 

απορριφθούν οι ασθενείς πάνω από 90 kg και κάτω από 50 kg όπως έγινε για τον καθορισμό των 

Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς. Ο σκοπός των γραφικών παραστάσεων ήταν η μελέτη του 

κατά πόσον οι τιμές των δόσεων, CTDIvol και DLP που δίνονταν για κάθε εξέταση συναρτήσει 

των μαζών των ασθενών είχαν γραμμική σχέση. Οι γραφικές παραστάσεις έγιναν στο πρόγραμμα 

της Microsoft Excel. Ακολούθως βρέθηκε η τέλεια ευθεία και ο συντελεστής γραμμικής 

συσχέτισης για κάθε γραφική. Για τιμές 0.5 ≤ R2 ≤ 1 θεωρείται ότι υπάρχει γραμμική συσχέτιση. 

Πιο συγκεκριμένα, για τιμές του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης από 0.7 μέχρι 1 υπάρχει 

ισχυρή γραμμική συσχέτιση. Σε περιπτώσεις που ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης είναι κάτω 

από 0.5 τότε υπάρχει ασθενής γραμμική συσχέτιση. Εάν η τιμή όμως πλησιάζει κοντά στο μηδέν 

τότε δεν υπάρχει καθόλου γραμμική συσχέτιση μεταξύ των δύο συνόλων των δεδομένων. 

Ακολουθούν οι γραφικές παραστάσεις του CTDIvol και DLP συναρτήσει της μάζας των ασθενών 

για κάθε εξέταση ξεχωριστά και για τα δύο μηχανήματα. Σε κάθε γράφημα υπάρχει και ο 

συντελεστής γραμμικής συσχέτισης R2 . 
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 GE OPTIMA CT660 64 slice: 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ: 

 

 

Γραφική1: CTDIvol=f(m) για εξέταση κεφαλής 

 

 

Γραφική2: DLP=f(m) για εξέταση κεφαλής 
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣ: 

 

 

Γραφική3: CTDIvol=f(m) για εξέταση θώρακος 

 

 

 

Γραφική4: DLP=f(m) για εξέταση θώρακος 
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΟΙΛΙΑΣ: 

 

 

Γραφική5: CTDIvol=f(m) για εξέταση θώρακος-κοιλιάς 

 

 

 

Γραφική6: DLP=f(m) για εξέταση θώρακος-κοιλιάς 
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΟΙΛΙΑΣ-ΛΕΚΑΝΗΣ: 

 

 

Γραφική7: CTDIvol=f(m) για εξέταση θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης 

 

 

 

Γραφική8: DLP=f(m) για εξέταση θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης 
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΑΙΜΟΥ-ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΟΙΛΙΑΣ-ΛΕΚΑΝΗΣ: 

 

 

Γραφική9: CTDIvol=f(m) για εξέταση λαιμού-θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης 

 

 

 

Γραφική10: DLP=f(m) για εξέταση λαιμού-θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης 
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 Somatom Sensation Open-SIEMENS CT 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ: 

 

 

Γραφική11: CTDIvol=f(m) για εξέταση κεφαλής 

 

 

 

Γραφική12: DLP=f(m) για εξέταση κεφαλής 
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΟΙΛΙΑΣ: 

 

 

Γραφική13: CTDIvol=f(m) για εξέταση θώρακος-κοιλιάς 

 

 

Γραφική14: DLP=f(m) για εξέταση θώρακος-κοιλιάς 
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΟΙΛΙΑΣ-ΛΕΚΑΝΗΣ: 

 

 

Γραφική15: CTDIvol=f(m) για εξέταση θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης 

 

 

Γραφική16: DLP=f(m) για εξέταση θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης 
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΑΙΜΟΥ-ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΟΙΛΙΑΣ-ΛΕΚΑΝΗΣ: 

 

 

Γραφική17: CTDIvol=f(m) για εξέταση λαιμού-θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης 

 

 

Γραφική18: DLP=f(m) για εξέταση λαιμού-θώρακος-κοιλιάς-λεκάνης 
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9.3 Υπολογισμός ενεργού δόσης για κάθε εξέταση  

 

Όπως εξηγήθηκε και στο Κεφάλαιο 6 η ενεργός δόση εκφράζει την βλάβη που μπορεί να 

προκαλέσει στην υγεία του ανθρώπου μια εξέταση αξονικής τομογραφίας και υπολογίζεται από 

την εξής σχέση: 

𝐸𝑒𝑓𝑓 = 𝛴 𝛨𝑡 ∗ 𝑊𝑇 = 𝛴 𝐷 ∗ 𝑊𝑅 ∗ 𝑊𝑇 

όπου D είναι η τιμή της δόσης DLP, WR ο παράγοντας στάθμισης ακτινοβολίας ο οποίος εξαρτάται 

από το είδος της ακτινοβολίας και όπου WT  είναι ο παράγοντας στάθμισης ιστού για διάφορα είδη 

ιστού. Ο παράγοντας στάθμισης ακτινοβολίας όπου φαίνεται και από τον Πίνακα 6.1 για την 

ακτινοβολία Χ ισούται με WR =1. Πολλαπλασιάζοντας τον παράγοντα στάθμισης ακτινοβολίας 

επί τον παράγοντα στάθμισης ιστού προκύπτει ο κανονικοποιημένος παράγοντας ΕDLP o οποίος 

ισούται με ΕDLP = WR * WT . Ακολουθεί ο Πίνακας με τους κανονικοποιημένους παράγοντες ΕDLP  

για τα όργανα που ακτινοβολήθηκαν στις εξετάσεις που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία. Οι 

παράγοντες αυτοί βρέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακολουθούν στον Πίνακα9.37. 

 

Είδος εξέτασης EDLP (mSv mGy-1 cm-1) 

Κεφαλής 0.0023 

Λαιμού 0.0054 

Θώρακος 0.0170 

Κοιλιάς 0.0150 

Λεκάνης 0.0190 
Πίνακας 9.37: Παράγοντας EDLP σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε περιοχή. 

 

Στη συνέχεια υπολογίσαμε την ενεργό δόση (Εeff) για κάθε εξέταση ξεχωριστά σύμφωνα με την 

πιο κάτω σχέση. 

 

𝐸𝑒𝑓𝑓 = 𝛦𝐷𝐿𝑃 ∗ 𝐷𝐿𝑃                                                           (9.1) 

 

 

Ο υπολογισμός της Ενεργού δόσης έγινε για τις εξετάσεις χωρίς χρήση σκιαγραφικού. Για τον 

υπολογισμό της Ενεργού Δόσης χρησιμοποιήθηκε η τιμή του διάμεσου αριθμού DLP κάθε 

σάρωσης επί τον κανονικοποιημένο παράγοντα ΕDLP του αντίστοιχου οργάνου που τέθηκε σε 

ακτινοβολία. Οι παράγοντες EDLP που χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται στον Πίνακα9.37. Ακολουθεί 

ο Πίνακας9.38 όπου φαίνεται η ενεργός δόση για κάθε εξέτασης χωρίς σκιαγραφικό για το 

μηχάνημα GE OPTIMA CT660 64 slice. Στον Πίνακας9.39 φαίνεται η ενεργός δόση για κάθε 

εξέτασης χωρίς σκιαγραφικό για το μηχάνημα Somatom Sensation Open-SIEMENS CT.  
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 GE OPTIMA CT660 64 slice 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ Eff (mSv) 

ΚΕΦΑΛΗΣ 3.09 

ΘΩΡΑΚΟΣ 8.01 

ΘΩΡΑΚΑΚΟΣ-ΚΟΙΛΙΑΣ 25.05 

ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΟΙΛΙΑΣ-ΛΕΚΑΝΗΣ 35.14 

ΛΑΙΜΟΥ-ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΟΙΛΙΑΣ-ΛΕΚΑΝΗΣ 36.53 

Πίνακας9.38: Ενεργός δόση για εξετάσεις χωρίς χρήση σκιαγραφικού. 

 

 

 

 Somatom Sensation Open-SIEMENS CT 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ Eff (mSv) 

ΚΕΦΑΛΗΣ 2.80 

ΘΩΡΑΚΑΚΟΣ-ΚΟΙΛΙΑΣ 13.56 

ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΟΙΛΙΑΣ-ΛΕΚΑΝΗΣ 27.89 

ΛΑΙΜΟΥ-ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΟΙΛΙΑΣ-ΛΕΚΑΝΗΣ 29.60 

Πίνακας9.39: Ενεργός δόση για εξετάσεις χωρίς χρήση σκιαγραφικού 
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Κεφάλαιο 10: Συμπεράσματα 
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας καταλήγουμε ότι ο καθορισμός των 

τοπικών Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς ικανοποιούν της οδηγίες που δίνει η ICRP. Ο 

καθορισμός των τοπικών Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς έγινε για πρώτη φορά στο 

Ογκολογικό Κέντρο. Στην Κύπρο δεν καθορίστηκαν Εθνικά ΔΕΑ για να μπορούν να συγκριθούν 

με αυτά. Επίσης ελάχιστα νοσοκομεία έχουν τοπικά ΔΕΑ. Επομένως τα αποτελέσματα της 

παρούσας Εργασίας έχουν συγκριθεί με τα αποτελέσματα άλλων χωρών σύμφωνα με τον πιο 

πρόσφατο διεθνή πίνακα δεδομένων [34]. Παρατηρήσαμε ότι τα αποτελέσματα των τοπικών ΔΕΑ 

για εξετάσεις χωρίς σκιαγραφικό είναι αρκετά κοντά από τα Διεθνή ΔΕΑ για τις εξετάσεις όπου 

έγινε σύγκριση. Κάθε χώρα έχει καθορίσει ΔΕΑ σε διάφορες εξετάσεις. Οι εξετάσεις όμως που 

είχαν καθορισμένα ΔΕΑ και ήταν ίδιες με τις εξετάσεις του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας 

Κύπρου ήταν οι εξετάσεις Θώρακος και Κεφαλής χωρίς σκιαγραφικό. Πιο συγκεκριμένα έγινε 

σύγκριση των δύο αυτών εξετάσεων με τα ΔΕΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης [34]. Στο Πίνακα10.1 

και Πίνακα10.2 μπορούμε να δούμε την Εκατοστιαία Απόκλιση των τοπικών ΔΕΑ του 

Ογκολογικού Κέντρου με τα ΔΕΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτές τις δύο εξετάσεις. 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ   ΔΕΑ 

Ε.Ε 

Τοπικά ΔΕΑ για GE OPTIMA 

CT660 

Εκατοστιαία 

Απόκλιση 

Θώρακος χωρίς 

σκιαγραφικό 

CTDIvol [mGy] 

  

DLP [mGycm] 

10 

  

400 

13 

  

471 

26% 

  

16% 

Κεφαλής χωρίς 

σκιαγραφικό 

CTDIvol
 
[mGy] 

  

DLP [mGycm] 

60 

  

1000 

70 

  

1345 

15% 

  

29% 

Πίνακας10.1: Σύγκριση τοπικών ΔΕΑ με  ΔΕΑ της Ε.Ε για τις εξετάσεις Θώρακος και Κεφαλής χωρίς 

σκιαγραφικό για το μηχάνημα GE OPTIMA CT660. 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ   ΔΕΑ Ε.Ε Τοπικά ΔΕΑ για Open-SIEMENS CT Εκατοστιαία 

Απόκλιση 

Κεφαλής χωρίς σκιαγραφικό CTDIvol [mGy] 

  

DLP [mGycm] 

60 

  

1000 

70 

  

1218 

15% 

  

20% 

Πίνακας10.2: Σύγκριση τοπικών ΔΕΑ με  ΔΕΑ της Ε.Ε για εξέταση Κεφαλής χωρίς σκιαγραφικό για το μηχάνημα 

Somatom Sensation Open-SIEMENS CT. 

 

Όσο αφορά τις εξετάσεις με χρήση σκιαγραφικού παρατηρείται ότι τα τοπικά ΔΕΑ του 

Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου για  τις  εξετάσεις αυτές έχουν σχεδόν τη διπλάσια 

τιμή από τα ΔΕΑ αναφοράς των αντίστοιχων εξετάσεων χωρίς χρήση σκιαγραφικού. Πιο 

συγκεκριμένα στο Ογκολογικό Κέντρο για αυτές τις εξετάσεις, πρώτα γίνεται σάρωση χωρίς το 

σκιαγραφικό και μετά γίνεται ξανά σάρωση με χρήση σκιαγραφικού. Ο λόγος που γίνεται αυτό 

είναι επειδή το απαιτούν οι Ιατροί για να μπορούν να συγκρίνουν τις εξετάσεις πριν το 

σκιαγραφικό και μετά το σκιαγραφικό. 
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Παρατηρήθηκε ότι στις εξετάσεις με χρήση σκιαγραφικού κάποιες φορές γίνονταν επιπλέον 

σαρώσεις, είτε επειδή το απαιτούσε ο Ιατρός του ασθενή είτε επειδή μπορεί να καθυστέρησε το 

σκιαγραφικό να παραβρεθεί στο όργανο που θέλαμε να εξετάσουμε και έπρεπε να επαναλάβουμε 

την σάρωση. Αυτό σύμφωνα με την αρχή της βελτιστοποίησης θα πρέπει να διορθωθεί έτσι ώστε 

να υπάρχουν πρωτόκολλα που να ικανοποιούν τις κλινικές ανάγκες των εξετάσεων χωρίς να 

χρειάζεται να γίνονται επιπλέον σαρώσεις. Επίσης σύμφωνα με την αρχή της αιτιολόγησης κάθε 

φορά που συμβαίνει αυτό θα πρέπει να αιτιολογείται ο λόγος.  

  Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να αναφερθεί το γεγονός ότι η χρήση των πρωτόκολλων δεν ήταν 

πάντοτε ξεκάθαρη. Δηλαδή, για ίδια πρωτόκολλα μερικές φορές γινόταν ακτινοβόληση σε 

διαφορετικά σημεία του σώματος. Αυτό εκτός του ότι δημιουργούσε μεγάλη δυσκολία στη 

συλλογή των δεδομένων, τις περισσότερες φορές η μη σωστή χρήση πρωτόκολλου είχε ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της δόσης του ασθενούς. Σύμφωνα με τις αρχές της ακτινοπροστασίας 

πρέπει να βελτιστοποιηθούν και να ξανά ελεγχτούν τα πρωτόκολλα των εξετάσεων. Είναι 

απαραίτητο να μιλήσουμε με τους κλινικούς υπευθύνους του ογκολογικού κέντρου καθώς επίσης 

και με τους κατασκευαστές των συγκεκριμένων μηχανημάτων για να γίνει αλλαγή στα 

πρωτόκολλα έτσι ώστε να διαχωρίζονται με βάση τις κλινικές ανάγκες του Ογκολογικού Κέντρου. 

Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιο πρωτόκολλο χρησιμοποιείται για κάθε εξέταση, καθώς επίσης 

πρέπει να γίνουν αλλαγές έτσι ώστε τα πρωτόκολλα να ικανοποιούν στο βέλτιστο βαθμό τις 

κλινικές ανάγκες που υπάρχουν στο Ογκολογικό Κέντρο. Επιπλέον, σύμφωνα με την αρχή της 

αιτιολόγησης, θα πρέπει να αιτιολογείται κάθε φορά ο λόγος όπου μια διαγνωστική εξέταση 

ξεπερνά τις τιμές των ΔΕΑ. Επομένως, πρέπει να βρεθεί ένας λειτουργικός μηχανισμός ο οποίος 

να αιτιολογεί τους λόγους στις περιπτώσεις που ξεπερνούνται οι τιμές των ΔΕΑ στους ασθενείς. 

Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει μια σωστή οργάνωση και συνέπεια όσο αφορά την 

ακτινοπροστασία των ασθενών.  

Να αναφέρουμε το γεγονός ότι τα τοπικά ΔΕΑ του Ογκολογικού Κέντρου, σύμφωνα με την 

υφιστάμενη Κυπριακή Νομοθεσία [35] πρέπει να αναθεωρούνται. Η έλλειψη προσωπικού στο 

Ογκολογικό Κέντρο δυσκολεύει την αναθεώρηση των ΔΕΑ όπως το απαιτεί  η Κυπριακή 

Νομοθεσία. Επίσης, πρόβλημα είναι και η έλλειψη του κατάλληλου λογισμικού για την 

καταγραφή των μετρήσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλες οι μετρήσεις να πρέπει να γίνονται 

χειρόγραφα με αποτέλεσμα να είναι μια χρονοβόρα διαδικασία η οποία καθιστά την αναθεώρηση 

των ΔΕΑ δύσκολη. 

Όσον αφορά τον υπολογισμό της Ενεργού δόσης για κάθε εξέταση παρατηρείται ότι την 

μεγαλύτερη τιμή Ενεργού Δόσης έχει και η εξέταση Λαιμού-Θώρακος-Κοιλιάς-Λεκάνης. Η 

δεύτερη μεγαλύτερη τιμή Ενεργού Δόσης έχει η εξέταση Θώρακος-Κοιλιάς-Λεκάνης που είναι 

και η πιο συχνή εξέταση του Ογκολογικού Κέντρου. Την μικρότερη Ενεργό Δόση έχει η εξέταση 

Κεφαλής. 

Τέλος, από τις γραφικές παραστάσεις του CTDIvol  και του DLP συναρτήσει της μάζας του 

ασθενούς παρατηρείται ότι οι τιμές του CTDIvol και του DLP στις περισσότερες εξετάσεις  έχουν 

ασθενής γραμμική συσχέτιση με την μάζα του ασθενούς. Οι εξετάσεις όπου παρατηρείται να 

υπάρχει γραμμική συσχέτιση είναι οι εξετάσεις Θώρακος και Θώρακος-Κοιλιάς-Λεκάνης για το 

μηχάνημα GE OPTIMA CT660 64 slice και οι εξετάσεις Θώρακος-Κοιλιάς και Θώρακος-
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Κοιλιάς-Λεκάνης για το μηχάνημα Somatom Sensation Open-SIEMENS CT. Εκτός από την 

εξέταση Κεφαλής που είναι λογικό να μην υπάρχει γραμμική συσχέτιση εφόσον για την εξέταση 

Κεφαλής δεν επηρεάζει η μάζα του ασθενούς, οι υπόλοιπες εξετάσεις έχουν ασθενής γραμμική 

συσχέτιση επειδή στον αξονικό τομογράφο υπάρχει το σύστημα αυτόματου ελέγχου έκθεσης 

ακτινοβολίας (AEC). Το σύστημα αυτόματου ελέγχου προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιότητες 

του σώματος του ασθενούς και όχι μόνο ανάλογα με τη μάζα του, έτσι μπορεί να χρειαστεί να 

μειώσει ή να αυξήσει την δόση για την καλύτερη δυνατή απεικόνιση της εξέτασης.     

Τέλος, με την ολοκλήρωση της παρούσας Εργασίας είμαστε βέβαιοι ότι ο προσδιορισμός των 

τοπικών ΔΕΑ θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δόσεις των ασθενών στο 

Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου. Η σωστή χρήση τους θα πρέπει να έχει σκοπό τη 

μείωση των δόσεων στους ασθενείς μέσα από μια ακτινοδιαγνωστική εξέταση σύμφωνα με την 

αρχή της βελτιστοποίησης και της αιτιολόγησης, χωρίς όμως να επηρεάζονται οι κλινικές ανάγκες 

του Ογκολογικού Κέντρου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Παράρτημα Α 

Στο παράρτημα Α παρουσιάζονται όλες οι μετρήσεις που πάρθηκαν για τον έλεγχο των δύο 

αξονικών τομογράφων του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου. 

 GE OPTIMA CT660 64 slice 

 
 Πίνακες ομοιώματος 16 cm 

Scan Kv Set mA Scan t (s) Collimation slice (mm) 

120 200 2 20 

Πίνακας.Β.1Α: Οι τιμές των παραγόντων που κρατήθηκαν σταθεροί για μέτρηση των τιμών του DLP στην περιφέρεια του ομοιώματος. 

 

 Κέντρο Βορράς Νότος Ανατολή Δύση 

DLP   (mGycm) 135.1 141.8 127.6 136.4 132.9 

Πίνακας.B.2Α: Μετρήσεις για το κέντρο και για τα τέσσερα σημεία της περιφέρειας του ομοιώματος 16cm. 

 

Set kV Set mA Scan t (s) 

120 200 1 

Πίνακας.Β.3Α: Οι τιμές των παραγόντων που κρατήθηκαν σταθεροί για μεταβολές του collimation slice. 

 

 

Collimation     slice (mm) Κέντρο 

(mGycm) 

Βορράς 

(mGycm) 

CTDIvol από μηχάνημα 

(mGy) 

DLP από μηχάνημα 

(mGycm) 

40 126.9 133.4 33.43 133.73 

20 67.86 70.34 35.77 143.09 

10 38.82 40.38 40.68 40.68 

5 23.64 22.26 47.25 23.63 

2.5 12.79 13.65 56.83 14.21 

1.25 8.746 9.727 81.46 10.18 

Πίνακας.Β.4Α:Μεταβολές του collimation slice και τιμές του CTDIvol και του DLP για κάθε περίπτωση από το μηχάνημα. 

 

Set mA Scan t (s) Collimation slice (mm) 

200 1 40 

Πίνακας.Β.5Α: Παράγοντες που κρατήθηκαν σταθεροί για μεταβολές της τιμής του kV. 

 

 

 

 

kV Κέντρο 

mGycm 

Βορράς 

mGycm 

CTDIvol  από μηχάνημα 

(mGy) 

DLP από μηχάνημα 

(mGycm) 

80 39.86 44.57 11.81 47.25 

100 78.51 84.03 21.62 86.48 

120 126.8 133.9 33.43 133.73 

140 187.8 194.6 47.25 189.01 

Πίνακας.Β.6Α: Μεταβολές της τιμής του kV και τιμές του CTDIvol και του DLP για κάθε περίπτωση. 

 



119 
 

 

 

kV mA Scan t (s) Collimation slice (mm) 

120 200 1 20 

Πίνακας.Β.7Α: Οι τιμές του kV, mA, χρόνου σάρωσης και collimation slice για τις μετρήσεις του τυπικού ελικοειδές σαρωτή (standard helical 

scan). 

 

Κέντρο 

(mGycm) 

Βορράς 

(mGycm) 

CTDIvol από μηχάνημα 

(mGy) 

DLP από μηχάνημα 

(mGycm) 

67.86 70.34 35.70 437.70 

Πίνακας.B.8Α: Πειραματικές μετρήσεις και τιμές του CTDIvol και DLP από το μηχάνημα για τυπικού ελικοειδές σαρωτή. 

 

 Πίνακες ομοιώματος 32cm 

Set kV Set  mA Scan t (s) Collimation slice 

(mm) 

120 200 1 40 

Πίνακας.Β.9Α: Οι τιμές των παραγόντων που κρατήθηκαν σταθεροί για μέτρηση των τιμών του DLP στην περιφέρεια του ομοιώματος. 

 

 

 Κέντρο Βορράς Νότος Ανατολή Δύση 

DLP   (mGycm) 39.31 81.51 73.12 80.68 80.97 

Πίνακας.B.10Α: Μετρήσεις για το κέντρο και για τα τέσσερα σημεία της περιφέρειας του ομοιώματος 32cm. 

 

Set kV Set mA Scan t (s) 

120 200 1 

Πίνακας.Β.11Α: Οι τιμές των παραγόντων που κρατήθηκαν σταθεροί για μεταβολές του collimation slice. 

 

 

 

 

Collimation     slice (mm) Κέντρο 

(mGycm) 

Βορράς 

(mGycm) 

CTDIvol από μηχάνημα 

(mGy) 

DLP από μηχάνημα 

(mGycm) 

40 37.32 70.37 15.22 60.87 

20 19.83 37.29 16.28 32.57 

10 11.29 21.07 18.53 18.53 

5 6.38 12.21 21.54 10.77 

2.5 3.60 7.19 25.97 6.49 

1.25 2.43 5.05 37.31 4.66 

Πίνακας.B.12Α:Μεταβολές του collimation slice και τιμές του CTDIvol και του DLP για κάθε περίπτωση από το μηχάνημα. 
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Set mA Scan t (s) Collimation slice (mm) 

200 1 40 

Πίνακας.Β.13Α: Παράγοντες που κρατήθηκαν σταθεροί για μεταβολές της τιμής του kV. 

 

kV Κέντρο 
mGycm 

Βορράς 
mGycm 

CTDIvol  από μηχάνημα 
(mGy) 

DLP από μηχάνημα 
(mGycm) 

80 9.58 22.14 5.09 20.37 

100 21.42 42.61 9.69 38.77 

120 37.29 68.64 15.22 60.87 

140 57.91 102.00 21.68 86.71 

Πίνακας.Β.14Α: Μεταβολές της τιμής του kV και τιμές του CTDIvol και του DLP από το μηχάνημα για κάθε περίπτωση. 

 

Set kV Set mA Scan t (s) Collimation slice (mm) 

120 200 1 40 

Πίνακας.Β.15Α: Οι τιμές του kV, mA, χρόνου σάρωσης και collimation slice για τις μετρήσεις του τυπικού ελικοειδές σαρωτή (standard helical 

scan). 

 

Κέντρο 
(mGycm) 

Βορράς 
(mGycm) 

CTDIvol από μηχάνημα 
(mGy) 

DLP από μηχάνημα 
(mGycm) 

39.31 81.51 16.42 243.72 

Πίνακας.B.16Α: Πειραματικές μετρήσεις και τιμές του CTDIvol και DLP από το μηχάνημα για τυπικού ελικοειδές σάρωση. 

 

 Somatom Sensation Open-SIEMENS CT 
 

 Πίνακες ομοιώματος 16cm 

Scan Kv Set mAs Scan t (s) Collimation slice (mm) 

120 320 2 14.4 

Πίνακας.Β.1Β: Οι τιμές των παραγόντων που κρατήθηκαν σταθεροί για μέτρηση των τιμών του DLP στην περιφέρεια του ομοιώματος. 

 

 Κέντρο Βορράς Νότος Ανατολή Δύση 

DLP   (mGycm) 84.46 94.07 85.73 90.66 89.41 

Πίνακας.B.2Β: Μετρήσεις για το κέντρο και για τα τέσσερα σημεία της περιφέρειας του ομοιώματος 16cm. 

 

Set kV Set mAs Scan t (s) 

120 200 1 

Πίνακας.Β.3Β: Οι τιμές των παραγόντων που κρατήθηκαν σταθεροί για μεταβολές του collimation slice. 

 

 

Collimation     slice (mm) Κέντρο 

(mGycm) 

Βορράς 

(mGycm) 

CTDIvol από μηχάνημα 

(mGy) 

DLP από μηχάνημα 

(mGycm) 

28.8 88.62 99.58 37.36 107.6 

12 46.53 51.52 44.48 53.38 

14.4 53 59 44.04 63.42 

7.2 29.15 32.56 46.26 33.31 

10 28.72 31.9 33.18 33.18 

5 14.92 16.68 32.54 16.27 

Πίνακας.Β.4Β:Μεταβολές του collimation slice και τιμές του CTDIvol και του DLP για κάθε περίπτωση από το μηχάνημα. 
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Set mA Scan t (s) Collimation slice (mm) 

200 1 28.8 

Πίνακας.Β.5Β: Παράγοντες που κρατήθηκαν σταθεροί για μεταβολές της τιμής του kV. 

 

kV Κέντρο 
mGycm 

Βορράς 
mGycm 

CTDIvol  από μηχάνημα 
(mGy) 

DLP από μηχάνημα 
(mGycm) 

80 28.66 33.37 11.56 33.29 

100 57.44 64.83 23.74 68.37 

120 89.4 100 37.36 107.6 

140 136.4 152 54.42 156.73 

Πίνακας.Β.6Β: Μεταβολές της τιμής του kV και τιμές του CTDIvol και του DLP για κάθε περίπτωση. 

 

kV mA Scan t (s) Collimation slice (mm) 

120 320 1 28.8 

Πίνακας.Β.7Β: Οι τιμές του kV, mA, χρόνου σάρωσης και collimation slice για τις μετρήσεις του τυπικού ελικοειδές σαρωτή (standard helical 

scan). 

 

Κέντρο 
(mGycm) 

Βορράς 
(mGycm) 

CTDIvol από μηχάνημα 
(mGy) 

DLP από μηχάνημα 
(mGycm) 

142.3 168.3 59.78 878.71 

Πίνακας.B.8Β: Πειραματικές μετρήσεις και τιμές του CTDIvol και DLP από το μηχάνημα για τυπικού ελικοειδές σαρωτή. 

 

 Πίνακες ομοιώματος 32cm 

 

Set kV Set  mA Scan t (s) Collimation slice 

(mm) 

120 200 1 28.8 

Πίνακας.Β.9Β: Οι τιμές των παραγόντων που κρατήθηκαν σταθεροί για μέτρηση των τιμών του DLP στην περιφέρεια του ομοιώματος. 

 

 Κέντρο Βορράς Νότος Ανατολή Δύση 

DLP   (mGycm) 28.32 58.42 52.48 56.46 55.94 

Πίνακας.B.10Β: Μετρήσεις για το κέντρο και για τα τέσσερα σημεία της περιφέρειας του ομοιώματος 32cm. 

 

Set kV Set mA Scan t (s) 

120 200 1 

Πίνακας.Β.11Β: Οι τιμές των παραγόντων που κρατήθηκαν σταθεροί για μεταβολές του collimation slice. 

 

 

Collimation     slice (mm) Κέντρο 

(mGycm) 

Βορράς 

(mGycm) 

CTDIvol από μηχάνημα 

(mGy) 

DLP από μηχάνημα 

(mGycm) 

28.8 28.32 58.42 17.94 51.67 

12 14.72 30.02 21.72 26.06 

14.4 15 32.6 21.58 31.08 

7.2 9.18 18.21 22.92 16.5 

10 8.9 17.84 15.94 15.94 

5 4.5 9.15 15.54 7.77 

Πίνακας.B.12Β:Μεταβολές του collimation slice και τιμές του CTDIvol και του DLP για κάθε περίπτωση από το μηχάνημα. 
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Set mAs Scan t (s) Collimation slice (mm) 

200 1 28.8 

Πίνακας.Β.13Α: Παράγοντες που κρατήθηκαν σταθεροί για μεταβολές της τιμής του kV. 

 

kV Κέντρο 
mGycm 

Βορράς 
mGycm 

CTDIvol  από μηχάνημα 
(mGy) 

DLP από μηχάνημα 
(mGycm) 

80 7.4 17 5.76 16.59 

100 16.94 34.98 11.26 32.43 

120 28 57.1 17.94 51.67 

140 45.52 86.94 26.74 77.01 

Πίνακας.Β.14Α: Μεταβολές της τιμής του kV και τιμές του CTDIvol και του DLP από το μηχάνημα για κάθε περίπτωση. 

 

Set kV Set mAs Scan t (s) Collimation slice (mm) 

120 200 1  

Πίνακας.Β.15Β: Οι τιμές του kV, mA, χρόνου σάρωσης και collimation slice για τις μετρήσεις του τυπικού ελικοειδές σαρωτή (standard helical 

scan). 

 

 

Κέντρο 

(mGycm) 

Βορράς 

(mGycm) 

CTDIvol από μηχάνημα 

(mGy) 

DLP από μηχάνημα 

(mGycm) 

28.32 58.4 17.92 279.54 

Πίνακας.B.16Β: Πειραματικές μετρήσεις και τιμές του CTDIvol και DLP από το μηχάνημα για τυπικού ελικοειδές σάρωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


