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Οδηγίες - Εξετάσεις αξονικής τομογραφίας 

Τα δοσιμετρικά μεγέθη ενδιαφέροντος είναι ο ογκομετρικός δείκτης αξονικής 
τομογραφίας (volumetric CTDI – CTDIvol) και το γινόμενο δόσης – μήκους (dose-length 
product – DLP).  Ανάλογα με τον τύπο του συστήματος, τα δεδομένα αυτά είτε 
συλλέγονται από την ειδική δοσιμετρική αναφορά που δημιουργείται από το σύστημα 
μετά το τέλος της εξέτασης (post-study data page), είτε υπολογίζονται από μετρήσεις 
δόσης σε κατάλληλο ομοίωμα. 

Είδος εξέτασης 

Οι εξετάσεις αξονικής τομογραφίας έχουν ομαδοποιηθεί σε «είδη εξέτασης», 
λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητά τους και το μέγεθος της ακτινικής επιβάρυνσης 
των ασθενών, ακολουθώντας επιστημονικά τεκμηριωμένα μεθοδολογίες (π.χ. 
UNSCEAR Report, EC Radiation Protection 154 και EC Radiation Protection 180). 

Το κάθε «είδος εξέτασης» περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις που διενεργούνται στην ίδια 
ανατομική περιοχή και οι οποίες δεν είναι απαραίτητο και πρακτικό να είναι 
διαχωρισμένες. 

Δεδομένα από τη δοσιμετρική αναφορά των συστημάτων 

Τα σύγχρονα συστήματα αξονικής τομογραφίας μετά τη ολοκλήρωση μιας εξέτασης 
δημιουργούν ειδική αναφορά (post-study data page), η οποία περιέχει πληροφορίες 
για τα δοσιμετρικά δεδομένα (Dose Report στους GE ή Dose Info στους Philips ή Patient 
Protocol στους Siemens, κλπ.) και η οποία εμφανίζεται ως εικόνα στο τέλος της 
εξέτασης. Μια τέτοια αναφορά έχει συνήθως την παρακάτω δομή: 

 

Στη παραπάνω αναφορά περιγράφεται μια εξέταση πλήρους κοιλίας, η οποία 
περιλαμβάνει, εκτός από τη σάρωση εντοπισμού (topogram), μια σάρωση με και μια 
χωρίς σκιαγραφικό. Τα δοσιμετρικά μεγέθη των οποίων οι τιμές πρέπει να 
καταγραφούν είναι τα CTDIvol και DLP μιας τυπικής σάρωσης της περιοχής 
ενδιαφέροντος, καθώς και το συνολικό DLP της εξέτασης. Ως τυπική σάρωση ορίζεται 
αυτή που καλύπτει όλη την περιοχή ενδιαφέροντος, όπως αυτή ορίζεται στο είδος της 
εξέτασης. Για το παράδειγμα που προαναφέρθηκε, οι τιμές που πρέπει να 
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καταγραφούν είναι: CTDIvol= 14,15 mGy, DLP σάρωσης = 498 mGy·cm, DLP εξέτασης = 
872 mGy·cm. 

Υπάρχουν περιπτώσεις πραγματοποίησης εξετάσεων σε πολλαπλές ανατομικές 
περιοχές, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται όλες σε κάποιο από τα είδη εξετάσεων που 
αναφέρονται παραπάνω. Για παράδειγμα, η εξέταση η οποία περιγράφεται στην 
ακόλουθη δοσιμετρική αναφορά, αφορά εξέταση που πραγματοποιήθηκε στο κεφάλι 
και στο θώρακα. Με δεδομένο ότι στον διαθέσιμο πίνακα εξετάσεων δεν υπάρχει ως 
είδος η εξέταση «Κεφαλής & θώρακα» και επειδή ενδέχεται η παραπάνω εξέταση να 
μην αποτελείται από μία «τυπική» εξέταση κεφαλής και μία «τυπική» εξέταση θώρακα, 
προτείνεται η συγκεκριμένη εξέταση, όπως και αντίστοιχες εξετάσεις πολλαπλών 
περιοχών, να μην λαμβάνονται υπόψη κατά τη συλλογή δεδομένων. 

 

Κατά τη πραγματοποίηση εξετάσεων κορμού με μεγάλο εύρος σάρωσης (π.χ. θώρακος 
& άνω/κάτω κοιλίας), συχνά παρατηρείται ότι δεν πραγματοποιείται καμία ενιαία 
σάρωση όλης της υπό εξέταση περιοχής, αλλά αυτή διαχωρίζεται σε επιμέρους 
μικρότερες περιοχές (κυρίως στα σχετικά παλαιότερα συστήματα). Στην περίπτωση 
αυτή, με δεδομένο ότι δεν πραγματοποιείται «τυπική σάρωση» όλης της περιοχής 
ενδιαφέροντος, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω, η συλλογή και η καταγραφή θα αφορά 
μόνο στα δεδομένα του DLP εξέτασης. 

Σε ό,τι αφορά την εξέταση εγκεφάλου, έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί να 
πραγματοποιηθεί είτε με ενιαίες σαρώσεις που καλύπτουν όλη την υπό εξέταση 
περιοχή, είτε με διαχωρισμό αυτής και σαρώσεις σε δύο τμήματα, στη βάση κρανίου 
(οπίσθιος κρανιακός βόθρος) και στο υπόλοιπο τμήμα του εγκεφάλου. Για να είναι 
εφικτή η περιγραφή των δύο αυτών περιπτώσεων, στη λίστα εξετάσεων αναφέρονται 
ξεχωριστά οι «CT εγκεφάλου (σε μία ενιαία σάρωση)», «CT εγκεφάλου (σε δύο 
σαρώσεις: βάση κρανίου)» και «CT εγκεφάλου (σε δύο σαρώσεις: εγκέφαλος)». Σε 
περίπτωση διαχωρισμού της περιοχής ενδιαφέροντος, τα δεδομένα CTDIvol και DLP 
τυπικής σάρωσης κάθε επιμέρους περιοχής καταγράφονται με χρήση του αντίστοιχου 
είδους εξέτασης, ενώ το DLP εξέτασης που θα καταγράφεται στις δύο περιπτώσεις 
είναι κοινό και ίσο με το DLP της συνολικής εξέτασης. Για παράδειγμα, για την εξέταση 
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εγκεφάλου η οποία περιγράφεται στην παρακάτω δοσιμετρική αναφορά, οι τιμές που 
πρέπει να καταγραφούν είναι α) εξέταση «CT εγκεφάλου (σε δύο σαρώσεις: βάση 
κρανίου)»: CTDIvol= 83,23 mGy, DLP σάρωσης = 340,98 mGy·cm, DLP εξέτασης = 1394 
mGy·cm και β) εξέταση «CT εγκεφάλου (σε δύο σαρώσεις: εγκέφαλος)»: CTDIvol= 73,44 
mGy, DLP σάρωσης = 1053,02 mGy·cm, DLP εξέτασης = 1394 mGy·cm. 

 

Αναφορικά με τις εξετάσεις αξονικής στεφανιογραφίας και αγγειογραφίας 
επισημαίνεται ότι ως δεδομένα CTDIvol και DLP τυπικής σάρωσης καταγράφονται οι 
αντίστοιχες τιμές της κύριας σάρωσης από την οποία πραγματοποιείται η καθεαυτή 
αγγειογραφία. Οι υπόλοιπες σαρώσεις από τις οποίες ενδέχεται να πραγματοποιείται 
η εξέταση (Ca score, testbolus κλπ.) λαμβάνονται υπόψη μέσω της συμμετοχής τους 
στο συνολικό DLP εξέτασης, το οποίο επίσης καταγράφεται. 

Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι για τις εξετάσεις τραχήλου και αυχενικής μοίρας 
σπονδυλικής στήλης, ως ομοίωμα αναφοράς για τις τιμές CTDIvol και DLP ορισμένες 
φορές χρησιμοποιείται το ομοίωμα κεφαλής (διαμέτρου 16 cm), ενώ άλλες το ομοίωμα 
σώματος (διαμέτρου 32 cm). Για την αξιοποίηση των δεδομένων, τα οποία 
καταγράφονται για τις εξετάσεις αυτές, είναι απολύτως απαραίτητο να είναι γνωστό 
και να καταγράφεται το ομοίωμα αναφοράς βάσει του οποίου υπολογίζονται τα 
δοσιμετρικά μεγέθη από το συγκεκριμένο σύστημα. 

Για κάθε είδος εξέτασης πρέπει να καταγράφονται δεδομένα τουλάχιστον 10 
εξεταζομένων μέσου σωματότυπου. Στην περίπτωση συστημάτων που κάνουν χρήση 
αυτόματης διαμόρφωσης των mA, είναι επιθυμητή η καταγραφή δεδομένων από 
τουλάχιστον 30 εξεταζόμενους ανά είδος εξέτασης. Τέλος, τονίζεται ότι η χρήση των 
δοσιμετρικών μεγεθών τα οποία παρέχονται από τα συστήματα, προϋποθέτει ότι η 
ακρίβειά τους έχει ελεγχθεί, ώστε να διασφαλιστεί πως κυμαίνεται εντός του ορίου του 
±20%, το οποίο προτείνεται από τις σχετικές διεθνείς οδηγίες (IEC 2011). 
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Δεδομένα από μετρήσεις σε ομοίωμα 

Η συλλογή δοσιμετρικών δεδομένων από συστήματα, τα οποία δεν δημιουργούν 
σχετική αναφορά, είναι εφικτή με την πραγματοποίηση μετρήσεων δόσης σε 
κατάλληλα κυλινδρικά ομοιώματα κατασκευασμένα από PMMA.  Η μεθοδολογία των 
μετρήσεων περιγράφεται αναλυτικά στο πρωτόκολλο TRS 457 του Διεθνούς 
Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (Dosimetry in Diagnostic Radiology: An International 
Code of Practice – ΙΑΕΑ 2007). Επισημαίνεται ότι για την εκτίμηση του CTDIvol μίας 
εξέτασης πρέπει κατά τις μετρήσεις να χρησιμοποιηθούν οι παράμετροι έκθεσης (kV, 
mAs/τομή, εύρος δέσμης, FoV κλπ) οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά την 
πραγματοποίηση της εξέτασης σε έναν ενήλικα μέσου σωματότυπου στο 
συγκεκριμένο σύστημα. Η εκτίμηση του DLP τυπικής σάρωσης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με πολλαπλασιασμό του CTDIvol με το εύρος της σάρωσης σε έναν 
ενήλικα μέσου σωματότυπου. 

Τέλος, για τον υπολογισμό του DLP εξέτασης πρέπει να ληφθούν υπόψη τυχόν 
επιπλέον σαρώσεις, πέραν της τυπικής, οι οποίες πραγματοποιούνται σε όλη ή σε 
μέρος της περιοχής ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Επισημαίνεται ότι 
για τις εξετάσεις κεφαλής, τραχήλου και ΑΜΣΣ πρέπει να χρησιμοποιείται ομοίωμα 
κεφαλής διαμέτρου 16 cm, ενώ για τις υπόλοιπες εξετάσεις πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
ομοίωμα σώματος διαμέτρου 32 cm. 


