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1. Αξρέο ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο θαηά ηηο ηαηξηθέο εθζέζεηο ζε
αθηηλνβνιία
Ωξ ζαηνζηέξ εηεέζεζξ ζε αηηζκμαμθία ζφιθςκα ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ αηηζκμπνμζηαζίαξ
κμμφκηαζ μζ αηυθμοεεξ εηεέζεζξ:
α) δ έηεεζδ ηςκ αζεεκχκ πμο οπμαάθθμκηαζ ζε ζαηνζηή δζάβκςζδ ή εεναπεοηζηή αβςβή,
α) δ έηεεζδ ηςκ αηυιςκ θυβς ζαηνζηήξ παναημθμφεδζδξ ζηα πθαίζζα ηδξ ενβαζίαξ ημοξ,
β) δ έηεεζδ αηυιςκ ζηα πθαίζζα πνμβναιιάηςκ πνμθδπηζηήξ ζαηνζηήξ ζε θοζζμθμβζηέξ
μιάδεξ πθδεοζιμφ, (υπςξ π.π. δ ελέηαζδ ιαζημβναθίαξ ζε βοκαίηεξ άκς ηςκ 40 εηχκ), πμο
παναηηδνίγμκηαζ ςξ ορδθμφ ηζκδφκμο βζα ηδκ ειθάκζζδ ηάπμζαξ κυζμο,

1.1 Αξρή ηεο αηηηνιόγεζεο ζηηο ηαηξηθέο εθζέζεηο
Ζ ανπή ηδξ αζηζμθυβδζδξ ζηζξ ζαηνζηέξ εηεέζεζξ ζε αηηζκμαμθία, εθανιυγεηαζ ζε δφμ
επίπεδα:
α) ε επίπεδν πξαθηηθήο :
Οζ δζαβκςζηζηέξ ηαζ εεναπεοηζηέξ ηεπκζηέξ αζηζμθμβμφκηαζ ζε εεκζηυ επίπεδμ ςξ πνμξ ημ
πνμζδμηχιεκμ υθεθμξ απυ Δζδζηή Δπζηνμπή Διπεζνμβκςιυκςκ ημο Τπμονβείμο Τβείαξ.
β) ε επίπεδν εμεηαδνκέλνπ ή ζεξαπεπνκέλνπ :
Ζ εθανιμβή ιζαξ πναηηζηήξ πνέπεζ κα είκαζ ηθζκζηά αζηζμθμβδιέκδ εκ΄ υρδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ
έηεεζδξ ηαζ πνμζανιμζιέκδ ζηα ηθζκζηά βκςνίζιαηα ημο εηηζεέιεκμο. Σελ ηειηθή επζύλε
γηα ηδκ αζηζμθυβδζδ ηδξ έηεεζδξ ηαζ ηδκ απμθοβή πενζηηήξ έηεεζδξ έπεζ μ ζαηνυξ πμο
πναβιαημπμζεί ηδκ έηεεζδ.

1.2 Αξρή ηεο βειηηζηνπνίεζεο ζηηο ηαηξηθέο εθζέζεηο
φθςκα ιε ηδκ ανπή ηδξ αεθηζζημπμίδζδξ υθεξ μζ αζηζμθμβδιέκεξ ζαηνζηέξ εηεέζεζξ ζε
αηηζκμαμθία οπαημφμοκ ζηδκ ανπή ηδξ ALARA υπςξ αοηή πενζβνάθεηαζ ζηδκ παν. 8.2. ημο
αζαθίμο «Μαεήιαηα Αηηζκμπνμζηαζίαξ βζα πεζνζζηέξ ζαηνζηχκ ιδπακδιάηςκ ζμκηζγμοζχκ
αηηζκμαμθζχκ».
Δζδζηυηενα δ δζαδζηαζία αεθηζζημπμίδζδξ πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ηδκ επζθμβή ημο
ηαηάθθδθμο ναδζμθανιάημο - ελμπθζζιμφ, ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ
πνδζζιμπμζμοιέκςκ ιεευδςκ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ
1) ηοπμπμζδιέκςκ πνςημηυθθςκ βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ δζαβκςζηζηχκ ηαζ εεναπεοηζηχκ
ηεπκζηχκ
2) ηοπμπμζδιέκςκ πνςημηυθθςκ δζαβκςζηζηχκ ηαζ εεναπεοηζηχκ ηεπκζηχκ βζα ηδκ
αηηζκμπνμζηαζία εοαίζεδηςκ μιάδςκ πθδεοζιμφ υπςξ εβηφςκ ηαζ παζδζχκ
3) βναπηά πνςηυημθθα εθέβπςκ πμζυηδηαξ ηςκ ιδπακδιάηςκ παναβςβήξ ηαζ ακίπκεοζδξ
ηςκ ζμκηζγμοζχκ αηηζκμαμθζχκ
4) ηδξ εηηίιδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηςκ δυζεςκ ημο αζεεκμφξ ή ηδξ πμνδβμφιεκδξ
ναδζεκένβεζαξ,
5) ηδξ ζοκεπμφξ εηπαίδεοζδξ ημο πνμζςπζημφ,
6) ηδξ πνήζδξ δζαβκςζηζηχκ επζπέδςκ ακαθμνάξ ηα μπμία ακαθφμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα.
Σα ζαηνζηά ενβαζηήνζα αηηζκμαμθζχκ πνέπεζ κα δζαεέημοκ ημκ ηαηάθθδθμ ελμπθζζιυ
(ιεηνδηζηά ηαζ απεζημκζζηζηά ζοζηήιαηα) ηαζ ηα ζοκαθή πνμξ αοηυκ ελανηήιαηα (π.π.
ηαηεοεοκηήνεξ, πνμζηαηεοηζηέξ ηαθφπηνεξ ζοννζββχκ ηαζ θζαθζδίςκ, ζοζηήιαηα
αηζκδημπμίδζδξ αζεεκχκ) πμο είκαζ ακαβηαία βζα ηδκ αηηζκμπνμζηαζία ηαηά ηζξ ζαηνζηέξ
εηεέζεζξ πένακ ηςκ άθθςκ ηαζ ηςκ εοαίζεδηςκ μιάδςκ πθδεοζιμφ υπςξ, π.π. παζδζχκ ηαζ
βοκαζηχκ) ηαζ κα δζαεέημοκ εζδζηά βζα ημ ζημπυ αοηυ ηαηανηζζιέκμ πνμζςπζηυ. Δπίζδξ εα
πνέπεζ κα δζαεέημοκ εζδζηά βναπηά πνςηυημθθα ενβαζίαξ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ ενβαζζχκ πμο
πναβιαημπμζμφκηαζ ζημ ενβαζηήνζμ π.π. πνμεημζιαζία-πμνήβδζδ ναδζμθανιάηςκ,
πνςηυημθθα απεζηυκζζδξ, δζαπείνζζδ ναδζεκενβχκ ηαηαθμίπςκ, έθεβπμζ πμζυηδηαξ ημο
ελμπθζζιμφ, πνμζηαζία ηαζ δμζζιεηνία αζεεκχκ ηαζ εζδζηυηενα ηςκ βοκαζηχκ ζε
ακαπαναβςβζηή δθζηία, εβηοιμζφκδ ή βαθμοπία υζμ ηαζ ημο ηομθμνμφιεκμο ή εδθάγμκημξ

παζδζμφ. Πνυζεεηα εα πνέπεζ κα οπάνπμοκ ακδνηδιέκεξ ζε ειθακή εέζδ πνμεζδμπμζδηζηέξ
πζκαηίδεξ βζα ηδκ ακάβηδ εκδιένςζδξ απυ ημ εενάπμκηα ζαηνυ ζε πενίπηςζδ εβηοιμζφκδξ ή
βαθμοπίαξ.
Διαγνυζηικά επίπεδα αναθοπάρ (Diagnostic Reference Levels):
Ζ ανπή ηςκ μνίςκ δυζεςκ, ζζπφεζ ελ΄ μνζζιμφ βζα ημκ πθδεοζιυ ηαζ βζα ημοξ επαββεθιαηζηά
εηηζεέιεκμοξ, εκχ ακηίεεηα δεκ ζζπφεζ βζα άημια πμο οπμαάθθμκηαζ ζε αζηζμθμβδιέκδ ζαηνζηή
δζάβκςζδ ή εεναπεοηζηή αβςβή, δεδμιέκμο υηζ o ελεηαγυιεκμξ είκαζ μ άιεζμξ απμδέηηδξ
ημο μθέθμοξ απυ ηδκ ελέηαζδ. Ζ έηεεζδ ημο αζζελνύο ζε αθηηλνβνιία είκαζ απμδεηηή, ιυκμκ
υηακ δ πνμηεζκυιεκδ ελέηαζδ ή εεναπεία είκαζ ηθζκζηά αζηζμθμβδιέκδ ηαζ δ αηηζκμπνμζηαζία
ημο αζεεκμφξ ηαηά ηδκ εθανιμγυιεκδ πναηηζηή αεθηζζημπμζδιέκδ.
ηα πθαίζζα ηδξ αεθηζζημπμίδζδξ ηδξ αηηζκμπνμζηαζίαξ ημο αζεεκμφξ εθανιυγμκηαζ ηα
δζαβκςζηζηά επίπεδα ακαθμνάξ (ΓΔΑ). Ωξ ΓΔΑ μνίγμκηαζ ηα επίπεδα δυζδξ βζα ζαηνζηέξ
αηηζκμδζαβκςζηζηέξ πνάλεζξ, ή ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ναδζμθανιάηςκ ηα επίπεδα
ναδζεκένβεζαξ βζα ηοπμπμζδιέκεξ ελεηάζεζξ μιάδςκ αζεεκχκ ηακμκζηήξ δζάπθαζδξ ηαζ βζα
εονέςξ πνδζζιμπμζμφιεκμοξ ηφπμοξ ελμπθζζιμφ. Σα επίπεδα αοηά δεκ εα πνέπεζ κα
οπενααίκμκηαζ υηακ εθανιυγεηαζ ιία μνεή ηαζ ηακμκζηή πναηηζηή ηαηά ηζξ ηοπμπμζδιέκεξ
αοηέξ δζαδζηαζίεξ. Σα επίπεδα αοηά ακαθμνάξ ηαεμνίγμκηαζ ζε εεκζηυ επίπεδμ ιε αάζδ ηζξ
οπάνπμοζεξ εθανιμγυιεκεξ πναηηζηέξ βζα ηάεε ελέηαζδ.
Σα ΓΔΑ δεκ είκαζ υνζα δυζεςκ ηαζ δ οπένααζή ημοξ δεκ οπυηεζηαζ ζε άιεζεξ κμιμεεηζηέξ
νοειίζεζξ. Ζ ζοζηδιαηζηή υιςξ οπένααζή ημοξ απμηεθεί αζηία ένεοκαξ ηαζ πζεακήξ
ακαεεχνδζδξ ηςκ ιέηνςκ αεθηζζημπμίδζδξ ηδξ αηηζκμπνμζηαζίαξ. Γζα ηζξ ελεηάζεζξ ηζξ
πονδκζηήξ ζαηνζηήξ εηθνάγμκηαζ ςξ πμνδβμφιεκδ εκενβυηδηα (MBq).
ημκ Πίκαηα 1, δίδεηαζ δ ιέζδ εκενβυξ δυζδ βζα ηάπμζεξ ηοπζηέξ ελεηάζεζξ ηζξ πονδκζηήξ
ζαηνζηήξ ακηίζημζπα. ηδκ ηεθεοηαία ζηήθδ ημο πίκαηα ακαβνάθμκηαζ ηα εεκζηά ΓΔΑ υπςξ
ηαεμνίζηδηακ απυ ηδκ ΔΔΑΔ ημ 2007.

Δμέηαζε

Ιζόηνπν

Μέζε
Δλεξγόο Γόζε
(mSv)
4.5
1.0

Δζληθά ΓΔΑ
(MBq)

99m
πζκεδνμβνάθδια μζηχκ
Tc
735
99m
πζκεδνμβνάθδια εονεμεζδμφξ
Tc
183
ηαηζηυ ζπζκεδνμβνάθδια
99m
Tc
1.3
183
κεθνχκ (DMSA)
Γοκαιζηυ ζπζκεδνμβνάθδια
99m
Tc
1.8
540
κεθνχκ (DTPA)
99m
πζκεδνμβνάθδια ήπαημξ
Tc
2.0
179
Ραδζμσζμημπζηή
Κμζθζμβναθία 99m
Tc
893
(MUGA)
πζκεδνμβνάθδια
αζιάηςζδξ 99m
Tc
0.4
180
πκεοιυκςκ
201
πζκεδνμβνάθδια ιομηανδίμο
Tl
18.0
111
67
πζκεδνμβνάθδια θθεβιμκχκ
Ga
15.0
190
111
Οθυζςιμ ζπζκεδνμβνάθδια
In
125
πζκεδνμβνάθδια
πνυζθδρδξ 131
I
6.0
7
εονεμεζδμφξ αδέκα
131
Οθυζςιμ ζπζκεδνμβνάθδια
I
180
Πίλαθαο 1: Σζιέξ εκενβχκ δυζεςκ [UNCSEAR Report 2000] ηαζ εεκζηά δζαβκςζηζηά
επίπεδα ακαθμνάξ (ΓΔΑ) βζα ηοπζηέξ ελεηάζεζξ Πονδκζηήξ Ηαηνζηήξ.

2. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ
Βάζδ ηδξ Δθθδκζηήξ Νμιμεεζίαξ, ηα ενβαζηήνζα Πονδκζηήξ Ηαηνζηήξ ηαηαηάζμκηαζ ζε ηνεζξ
ηαηδβμνίεξ (Α-1, Α-2 ηαζ Α-3) ακαθυβςξ ιε ηζξ εθανιμβέξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζε αοηά,
υπςξ θαίκεηαζ ζημκ πίκαηα 2. Τπάνπμοκ εθανιμβέξ υπμο μ αζεεκήξ δεκ ένπεηαζ ηαευθμο ζε
επαθή ιε πδβέξ αηηζκμαμθίαξ (ελεηάζεζξ in vitro ζε αζμθμβζηά δείβιαηα). Ωζηυζμ, ζηζξ
πενζζζυηενεξ ζαηνζηέξ εθανιμβέξ ηδξ Πονδκζηήξ Ηαηνζηήξ εζζάβμκηαζ (έκεζδ, ηαηάπμζδ,
εζζπκμή) ναδζμσζυημπα ζημ ζχια ημο αζεεκή ιε ηδ ιμνθή ναδζμθανιάηςκ. Οζ πδιζηέξ ημοξ
ζδζυηδηεξ είκαζ ηέημζεξ πμο ημοξ επζηνέπμοκ κα ζοβηεκηνςεμφκ ζημ υνβακμ πμο ιαξ
εκδζαθένεζ κα απεζημκίζμοιε. Ζ αηηζκμαμθία πμο εηπέιπμοκ ακζπκεφεηαζ απυ εζδζηά
απεζημκζζηζηά ζοζηήιαηα (β-camera, PET) ηαζ θαιαάκεηαζ δ εζηυκα. Δδχ, δ αηηζκμαμθία
εηπέιπεηαζ ιέζα απυ ημ ζχια ημο αζεεκή ηαζ υπζ απυ ιδπάκδια έλς απυ αοηυκ. Γζα ημ θυβμ
αοηυ μ αζεεκήξ ακηζιεηςπίγεηαζ ζακ πδβή ναδζεκένβεζαξ ηαζ υπςξ εα δμφιε παναηάης
απαζηείηαζ εζδζηή ιεηαπείνζζδ ηυζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ελέηαζδξ υζμ ηαζ ηαηά ηδκ
επζζηνμθή ημο ζημ ζπίηζ ηαζ ηδκ ενβαζία.

Πίλαθαο 2. Καηδβμνζμπμίδζδ ηςκ ενβαζηδνίςκ Πονδκζηήξ Ηαηνζηήξ ιε αάζδ ηζξ ζαηνζηέξ
εθανιμβέξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζε αοηυ. (* αθ. Κακμκζζιυ αηηζκμπνμζηαζίαξ §4.5)

2.1 Πεγέο αθηηλνβνιίαο – Ραδηνθάξκαθα
Σα ναδζμσζυημπα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ ελεηάζεζξ (ή ζηζξ εεναπείεξ) πμνδβμφκηαζ ςξ
έπμοκ (έημζια απυ ηδκ εηαζνεία παναβςβήξ) ή πνμζηίεεκηαζ ζε ζηεοάζιαηα πμο μκμιάγμκηαζ
«ροπνά kits». Ζ μκμιαζία «ροπνά» μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ όηη ρσξίο ηελ πξνζζήθε
ξαδηντζνηόπνπ ηα θηαιίδηα ησλ kits δελ εθπέκπνπλ αθηηλνβνιία. ημκ Πίκαηα-3 δίκμκηαζ
ηα πζμ ζοκδεζζιέκα ναδζμσζυημπα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ δζαβκςζηζηέξ ελεηάζεζξ ηδξ
Πονδκζηήξ Ηαηνζηήξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ημ 90% ηςκ ελεηάζεςκ Πονδκζηήξ Ηαηνζηήξ
πναβιαημπμζείηαζ ιε πδιζηέξ εκχζεζξ ημο Tc99m (Σεπκήηζμ). ηδκ ζηήθδ Tp ακαβνάθμκηαζ μ
θοζζηυξ ρξόλνο εκηδσήο ημο ηάεε ναδζμσζμηυπμο (αθ. παν.2.4.8 ημο αζαθίμο «Μαεήιαηα
Αηηζκμπνμζηαζίαξ βζα πεζνζζηέξ ζαηνζηχκ ιδπακδιάηςκ ζμκηζγμοζχκ αηηζκμαμθζχκ»). οπκά,
δ εκηδσή ακαθένεηαζ ηαζ ςξ ππνδηπιαζηαζκόο.
Ραδηντζόηνπν
Tc99m

ΔΝΔΡΓΔΙΑ γ
140 keV

Σp
6 χνεξ

I131

364 keV

8.04 διένεξ

Η123

159 keV

13.3 διένεξ

ΥΡΗΗ
Γζαβκςζηζηέξ ελεηάζεζξ μζηχκ,
κεθνχκ, ήπαημξ, εβηεθάθμο η.ά.
Γζαβκςζηζηά ηεζη εονεμεζδμφξ,
εεναπεία οπενεονεμεζδζζιμφ ηαζ
ηανηίκμο εονεμεζδμφξ
Γζαβκςζηζηά ηεζη βζα εονεμεζδή.

Ραδηντζόηνπν

ΔΝΔΡΓΔΙΑ γ

Ga67

93 keV
184 keV
300 keV
393 keV
67-82

Σl201

Σp
3.2 διένεξ

3.1 διένεξ

keV

Ηn111

135 keV
167 keV
171 keV
247 keV

ΥΡΗΗ
ήιακζδ ιε άθθεξ εκχζεζξ
Δκηυπζζδ θθεβιμκχκ ηαζ υβηςκ

Απεζηυκζζδ
ιομηανδίμο,
παναεονεμεζδχκ αδέκςκ

2.8 διένεξ

Γελαιεκμβναθία
εβηεθάθμο,
απεζηυκζζδ οπμθφζεςξ, ζήιακζδ
αζιμπεηαθίςκ
Πίλαθαο-3: Δκένβεζεξ β-αηηζκμαμθίαξ ηαζ θοζζημί πνυκμζ διζγςήξ ηςκ πζμ δζαδεδμιέκςκ
ναδζμσζμηυπςκ ζηδκ Πονδκζηή Ηαηνζηή.
Δηηυξ απυ ημκ θπζηθό ρξόλν ππνδηπιαζηαζκνύ, οπάνπεζ μ βηνινγηθόο ηαζ μ ελεξγόο ρξόλνο
ππνδηπιαζηαζκνύ.
Βηνινγηθόο ρξόλνο ππνδηπιαζηαζκνύ (Σb): εκυξ ναδζμθανιάημο είκαζ μ πνυκμξ ζημκ μπμίμ
παναιέκεζ ζημ ζχια ημ ιζζυ ηδξ ανπζηήξ ημο πμζυηδηαξ απμηθεζζηζηά θυβς απμαμθήξ ημο
απυ ημκ μνβακζζιυ ιε αζμθμβζημφξ ιδπακζζιμφξ (π.π. απμαμθή ιέζς ηςκ μφνςκ).
Δλεξγόο ρξόλνο ππνδηπιαζηαζκνύ (Σe): εκυξ ναδζμθανιάημο είκαζ μ πνυκμξ ζημκ μπμίμ
εθαηηχκεηαζ ζημ ιζζυ δ πμνδβδεείζα εκενβυηδηα ναδζμθανιάημο ιέζα ζημκ μνβακζζιυ ηαζ
ελανηάηαζ απυ ημκ θοζζηυ ηαζ ημκ αζμθμβζηυ πνυκμ οπμδζπθαζζαζιμφ:
1 / Σe = 1 / Σp + 1 / Σb

(14)

Ο ελεξγόο ρξόλνο ππνδηπιαζηαζκνύ είκαζ πάκημηε κηθξόηεξνο απυ ημκ θοζζηυ ηαζ απυ ημκ
αζμθμβζηυ.

2.2 Γελλήηξηα Μν99/Tc99m
Όπςξ ακαθένεδηε πνμδβμοιέκςξ, ημ πζμ δζαδεδμιέκμ ναδζμκμοηθίδζμ ζηδκ Πονδκζηή
Ηαηνζηή είκαζ ημ Tc99m θυβς ηδξ ζηακυηδηαξ ημο κα δδιζμονβεί δεζιμφξ ιε πθήεμξ πδιζηχκ
εκχζεςκ πμο ηαηακέιμκηαζ ζημ ακενχπζκμ ζχια. Λυβς ημο ιζηνμφ θοζζημφ πνυκμο
οπμδζπθαζζαζιμφ ημο (6 χνεξ), είκαζ πναηηζηά (ηαζ μζημκμιζηά) αδφκαηδ δ παναζηεοή ηαζ
πανάδμζδ ημο ζηα ενβαζηήνζα Πονδκζηήξ Ηαηνζηήξ ζε ηαεδιενζκή αάζδ. Σμ πνυαθδια αοηυ
παναηάιπηεηαζ ιε ηδ πνήζδ ηδξ βεκκήηνζαξ Tc99m (αθ. πήια 1) δ μπμία πνμιδεεφεηαζ ζημ
ενβαζηήνζμ ηαζ είκαζ ζηακή κα ημ ηνμθμδμηεί ηαεδιενζκά βζα ιζα ή ηαζ δομ εαδμιάδεξ.
To Tc99m πνμένπεηαζ απυ ηδ ναδζεκενβή δζάζπαζδ ημο ηεπκδημφ ζημζπείμο Mo99 (βζα ημ θυβμ
αοηυ δ βεκκήηνζα ζοιαμθίγεηαζ Μμ99/Tc99m). Σμ Μμ99 δδιζμονβείηαζ ζε πονδκζημφξ
ακηζδναζηήνεξ ιε πνμζεήηδ κεηνμκίμο (κεηνμκζηή εκενβμπμίδζδ) ζημ Μμ98. Λυβς ημο
ζπεηζηά ιεβάθμο πνυκμο οπμδζπθαζζαζιμφ ημο (66 χνεξ) ημ Μμ99 ιπμνεί κα ιεηαθενεεί απυ
ημκ ηυπμ παναβςβήξ ημο ζηα ενβαζηήνζα Πονδκζηήξ Ηαηνζηήξ βζα παναβςβή Σc99m. Σμ Tc99m
δζαπςνίγεηαζ απυ ημ Mo99 ιε ηαηάθθδθδ πδιζηή δζαδζηαζία δ μπμία είκαζ βκςζηή ςξ
πνςιαημβναθία.

Σμ Tc99m πμο πανάβεηαζ ηαη‟ αοηυ ημκ ηνυπμ ζοθθέβεηαζ ζε ζηείνμ θζαθίδζμ ηαζ είκαζ έημζιμ
βζα απεοεείαξ πμνήβδζδ ζημκ αζεεκή ή βζα πνμζεήηδ ζε «ροπνυ kit».

Φιαλίδιο ςυλλογήσ Tc99m

Θωράκιςη
μολφβδου
Στήλη Μο99

Φυςιολογικόσ ορόσ

σήμα 1: Σνκή γελλήηξηαο παξαγωγήο Tc99m
Ζ δζαδζηαζία δζαπςνζζιμφ ημο Tc99m απυ ημ Mo99 μκμιάγεηαζ «έηθμοζδ» ηαζ ηαεδιενζκά
βίκεηαζ ιζα έςξ δομ θμνέξ ακάθμβα ιε ημ πθήεμξ ηςκ ελεηάζεςκ. ε ηάεε έηθμοζδ δ
εκενβυηδηα Tc99m πμο παίνκμοιε είκαζ μθμέκα ηαζ ιζηνυηενδ. Ζ δζαδζηαζία αοηή
επακαθαιαάκεηαζ έςξ υημο δ παναβυιεκδ εκενβυηδηα Tc99m δεκ ανηεί βζα ηδ δζεκένβεζα
ελεηάζεςκ.
Όπςξ θαίκεηαζ ζημ πήια 1, δ ζηήθδ Μμ99 πενζαάθθεηαζ απυ εςνάηζζδ ιμθφαδμο βζα ηδ
ιείςζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ πμο εηπέιπεζ ηυζμ ημ ίδζμ υζμ ηαζ ημ εοβαηνζηυ ημο Tc99m. Μεηά
ηδκ πενάηςζδ ημο ςθέθζιμο πνυκμο πνήζδξ ηδξ δ ζηήθδ ελάβεηαζ απυ ηδ βεκκήηνζα ηαζ
απμεδηεφεηαζ βζα ηαηάθθδθμ πνμκζηυ δζάζηδια χζηε ηεθζηά κα ιπμνεί κα απμννζθεεί ζηα
ημζκά απμννίιιαηα (πθδνχκηαξ πάκηα ηα εεζπζζιέκα υνζα απυννζρδξ ναδζεκενβχκ μοζζχκ).

2.3 Ραδηνλνπθιίδηα γηα ζεξαπεία
ηζξ πνμδβμφιεκεξ εκυηδηεξ, πενζβνάθδηε δ δοκαηυηδηα θήρδξ δζαβκςζηζηχκ πθδνμθμνζχκ,
ιέζς ακίπκεοζδξ ηςκ β-θςημκίςκ πμο εηπέιπμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιεηάπηςζδξ ηςκ
ναδζμκμοηθζδίςκ πμο πνμζθαιαάκμκηαζ απυ ημ ακενχπζκμ ζχια ηαζ ζοβηεκηνχκμκηαζ
εηθεηηζηά ζε ζοβηεηνζιέκα υνβακα, ελαζηίαξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ πδιζηχκ ημοξ ζδζμηήηςκ.
Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα παναπάκς, είκαζ ειθακέξ υηζ ηα ναδζμκμοηθίδζα-ναδζμθάνιαηα
ιπμνμφκ επίζδξ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ βζα εεναπεοηζημφξ ζημπμφξ, εάκ οπάνπεζ δ
δοκαηυηδηα κα ζοβηεκηνςεμφκ, ζπεδυκ ελμθμηθήνμο, ζε έκακ υβημ-ζηυπμ.

Οζ πναηηζηέξ πμο ααζίγμκηαζ ζηδκ ανπή αοηή απμηαθμφκηαζ εεναπείεξ Πονδκζηήξ Ηαηνζηήξ.
Έκα ζδιακηζηυ πθεμκέηηδια ηςκ ιεευδςκ Πονδκζηήξ Ηαηνζηήξ είκαζ δ αηηζκμαυθδζδ ιζηνχκ
υβηςκ, πνμζηαηεφμκηαξ ημοξ πενζαάθθμκηεξ θοζζμθμβζημφξ ζζημφξ.
Έκα ζδιακηζηυ πανάδεζβια ιεευδμο εεναπείαξ ζηδκ Πονδκζηή Ηαηνζηή είκαζ δ εεναπεία ημο
ηανηίκμο ημο εονεμεζδμφξ, ιε ηδ πνήζδ ναδζεκενβμφ Ηςδίμο (Η131). Σμ Η131 θαιαάκεηαζ απυ ημ
ζηυια ζε ιμνθή ηάρμοθαξ ηαζ ζοβηεκηνχκεηαζ εηθεηηζηά ζημ εονεμεζδή. Ζ α-δζάζπαζή ημο
έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδκ παναβςβή θςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ. ε ακηίεεζδ ιε ηδ δζάβκςζδ,
ζηδ εεναπεία ιαξ εκδζαθένμοκ ηα παναβυιεκα δθεηηνυκζα. Σα δθεηηνυκζα θυβς ημο ιζηνμφ
αεθδκεημφξ ημοξ ζημκ ζζηυ, εκαπμεέημοκ ηδκ εκένβεζα ημοξ ημπζηά ηαηαζηνέθμκηαξ έηζζ ηα
ηανηζκζηά ηφηηανα ηαζ πνμηαθχκηαξ ζπεηζηά αιεθδηέα αθάαδ ζημοξ βεζημκζημφξ οβζείξ
ζζημφξ.
ημκ Πίκαηα-4 δίκμκηαζ ιενζηά απυ ηα ναδζμσζυημπα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα
εεναπεοηζημφξ ζημπμφξ ηαζ μζ ακηίζημζπεξ εκενβυηδηεξ πμνήβδζδξ.
Ραδηνλνπθιίδην
Σp
Θεξαπεία
Δλεξγόηεηα
mCi
(MBq)
131
Η
8 διένεξ
Θονεμεζδήξ
100-150 (3700-5550)
89
Sr
51 διένεξ
Πανδβμνδηζηή
εεναπεία 4 (148)
μζηζηχκ ιεηαζηάζεςκ
Sm153
47 χνεξ
Πανδβμνδηζηή
εεναπεία 70 (2590)
μζηζηχκ ιεηαζηάζεςκ
Re186
90 χνεξ
Πανδβμνδηζηή
εεναπεία 35 (1295)
μζηζηχκ ιεηαζηάζεςκ
90
Y
64 χνεξ
Non Hodgkins θέιθςια
35 (1295)
Πίλαθαο-4: Ραδζμκμοηθίδζα βζα εεναπεοηζημφξ ζημπμφξ

2.4 Μέηξεζε ηεο δνζνινγίαο ηνπ ξαδηνθαξκάθνπ
Ζ ιέηνδζδ ηδξ ναδζεκένβεζαξ (εκενβυηδηαξ) πναβιαημπμζείηαζ ιε ημκ ιεηνδηή ηςκ
πμνδβμφιεκςκ δυζεςκ αηηζκμαμθίαξ ζημοξ αζεεκείξ (dose calibrator) (πήια 2), υπμο ημ
ναδζμκμοηθίδζμ εζζένπεηαζ ιέζα ζημ πδβάδζ ημο εαθάιμο ζμκζζιμφ αενίμο. ε αοηή ηδκ
πενίπηςζδ αοηυ πμο ιεηνάηαζ ανπζηά, είκαζ ημ θμνηίμ ζμκζζιμφ ημ μπμίμ πνμηαθείηαζ απυ ηδκ
εηπειπυιεκδ αηηζκμαμθία ημο ναδζμκμοηθζδίμο πμο αθθδθεπζδνά ιε ημ αένζμ ημο εαθάιμο.
ηδκ ζοκέπεζα, ημ θμνηίμ ιεηαηνέπεηαζ ζημ δθεηηνυιεηνμ ζε δθεηηνζηυ ζήια, εκζζπφεηαζ,
δζαιμνθχκεηαζ ηαζ ηεθζηά ειθακίγεηαζ ζηδκ μευκδ ζε ζπεηζηά ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια ζε
ιμκάδεξ ναδζεκένβεζαξ (εκενβυηδηαξ) (Bq ή Ci).
Όηακ ημ ναδζμθάνιαημ παναζηεοαζηεί, πνέπεζ κα ιεηνδεεί δ εκενβυηδηα ημο χζηε ιε
πνμζεαθαίνεζδ κα εημζιαζηεί δ ηαηάθθδθδ εκενβυηδηα πμνήβδζδξ

σήμα 2: Βαζκνλνκεηήο ελεξγόηεηαο

ημκ Πίκαηα 5, δίκμκηαζ βζα δζάθμνεξ ελεηάζεζξ μζ εκενβυηδηεξ ημο ακηίζημζπμο
ναδζμθανιάημο.
Δμέηαζε
π. Οζηχκ
π. Νεθνχκ (ζηαηζηυ)
π. Νεθνχκ (δοκαιζηυ)
π. Θονεμεζδμφξ
π. Μομηανδίμο
π. Φθεβιμκχκ
Πίλαθαο 5: Σοπζηέξ ηζιέξ
ελεηάζεζξ.

Ραδηνλνπθιίδην
Δλεξγόηεηα mCi (ΜBq)
99m
Tc
20 (740)
99m
Tc
5 (185)
Tc99m
15 (555)
99m
Tc
5 (185)
201
Tl
3 (111)
67
Ga
5 (185)
εκενβυηδηαξ πμνδβμοιέκςκ ναδζμθανιάηςκ βζα δζάθμνεξ

ηδκ Πονδκζηή Ηαηνζηή, ζοπκά, ε έλλνηα ηεο «ελεξγόηεηαο» ζπγρέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο
«δόζεο». Λακεαζιέκα πνδζζιμπμζείηαζ μ υνμξ «δυζδ» βζα κα πενζβνάρεζ ηδκ πμζυηδηα ημο
ναδζμθανιάημο πμο εα πμνδβδεεί ζημκ αζεεκή. Ζ δυζδ ακαθένεηαζ ζηδκ εκένβεζα πμο
απμννμθά ημ ζχια ημο αζεεκμφξ θυβς εζςηενζηήξ αηηζκμαυθδζδξ απυ ημ ναδζμσζυημπμ πμο
ημο πμνδβήεδηε.

2.6 Μεηξεηήο επηθαλεηαθήο ξαδηνξξύπαλζεο
ε πενίπηςζδ πμο ιζηνή πμζυηδηα ναδζμσζμηυπμο νοπάκεζ ηάπμζα επζθάκεζα, ηα νμφπα ή ημ
δένια είκαζ πμθφ δφζημθμ κα ακζπκεοηεί ιε ιεηνδηή αηηζκμαμθίαξ πχνμο (survey meter). ηζξ
πενζπηχζεζξ αοηέξ πνδζζιμπμζείηαζ ιεηνδηήξ επζθακεζαηήξ ναδζμννφπακζδξ (πήια 3) μ
μπμίμξ είκαζ ανηεηά εοαίζεδημξ ηαζ επζηνέπεζ ηδκ ακίπκεοζδ ιζηνχκ πμζμηήηςκ αηηζκμαμθίαξ.

σήμα 3: Μεηξεηήο επηθαλεηαθήο
ξαδηνξξύπαλζεο.
οκήεςξ δ έκδεζλδ είκαζ ζε Bq/cm2 ηαζ δ ιεηαηνμπή ηδξ ζε δυζδ πμο δέπεηαζ ηάπμζμ άημιμ
απυ ημ ναδζμσζυημπμ απαζηεί ιαεδιαηζημφξ οπμθμβζζιμφξ. Ζ πνήζδ ημο είκαζ απμηθεζζηζηά
βζα ημκ εκημπζζιυ πζεακήξ ναδζμννφπακζδξ.

2.7 Μεηξεηήο γ-αθηηλνβνιίαο γηα IN VITRO πξνζδηνξηζκνύο
πεδυκ υθμζ μζ ιεηνδηέξ β-αηηζκμαμθίαξ ζημ in vitro ηιήια ηδξ Πονδκζηήξ Ηαηνζηήξ,
ααζίγμκηαζ ζε ακζπκεοηή ζπζκεδνζζιχκ ιε ηνφζηαθθμ ζςδζμφπμο καηνίμο ιε πνμζιίλεζξ
εαθίμο (NaI(Tl)). Ο ηνφζηαθθμξ αοηυξ έπεζ „μιμαλμκζηυ‟ πδβάδζ (θνεάηζμ) ζημ μπμίμ
εζζένπεηαζ ημ πνμξ ιέηνδζδ ναδζεκενβυ δείβια (θζαθίδζμ). Ζ απυδμζδ ηδξ ιέηνδζδξ
εθαηηχκεηαζ υζμ αολάκεηαζ μ υβημξ ημο δείβιαημξ. Ο ηνφζηαθθμξ εςναηίγεηαζ πθαβίςξ ιε
ιυθοαδμ βζα κα ιεζςεεί ημ background (αθέπε ζπήια 4).

σήμα 4: πδιαηζηή πανάζηαζδ απανζειδηή ζπζκεδνζζιχκ ηφπμο θνεαηίμο. Σμ δμηζιαζηζηυ
ζςθδκάνζμ ιε ημ ναδζεκενβυ δείβια έπεζ ημπμεεηδεεί ζημ θνεάηζμ ημο ηνοζηάθθμο. Ο
ηνφζηαθθμξ είκαζ εςναηζζιέκμξ ιε ιυθοαδμ ηαζ επζημζκςκεί ιε ημκ θςημπμθθαπθαζζαζηή. Ο
ηνφζηαθθμξ δέπεηαζ υθα ηα θςηυκζα πμο εηπέιπεζ ημ ναδζμκμοηθίδζμ εηηυξ απυ εηείκα πμο
ιεηαδίδμκηαζ ζηδκ ζηενεά βςκία α ή ζηδκ ζηενεά βςκία α.

Οζ αηηίκεξ-β πμο απμννμθχκηαζ ή ζηεδάγμκηαζ ζημκ ηνφζηαθθμ δδιζμονβμφκ ζπζκεδνζζιμφξ,
μζ μπμίμζ ζηδκ ζοκέπεζα ιεηαηνέπμκηαζ ζε δθεηηνυκζα ζηδκ θςημηάεμδμ ημο
θςημπμθθαπθαζζαζηή ιε ημκ μπμίμ μ ηνφζηαθθμξ έπεζ μπηζηή ζφκδεζδ. Σα δθεηηνυκζα αοηά
εκζζπφμκηαζ απυ ημκ θςημπμθθαπθαζζαζηή ιε ηδκ πνήζδ εεηζηά θμνηζζιέκςκ δοκυδςκ ηαζ
εκυξ αολακυιεκμο δθεηηνζημφ πεδζμφ πμο εθανιυγεηαζ ιεηαλφ αοηχκ. Αοηή δ εκζζποιέκδ
δέζιδ δθεηηνμκίςκ ζοθθέβεηαζ ζηδκ άκμδμ ςξ δθεηηνζηυ ζήια ημ μπμίμ ζήια ηνμθμδμηεί ηα
ζοκδευιεκα δθεηηνμκζηά ηοηθχιαηα βζα πεναζηένς εκίζποζδ, ακάθοζδ φρμοξ παθιχκ ηαζ
ιέηνδζδ (αθέπε ζπήια 5).

σήμα 5: πδιαηζηή πανάζηαζδ μνβάκμο ιεηνήζεςκ πνδζζιμπμζμοιέκμο ζηδκ πονδκζηή
ζαηνζηή.
Λυβς ηςκ δζαθμνεηζηχκ ηνυπςκ αθθδθεπίδναζδξ ηςκ αηηίκςκ-β ιε ηδκ φθδ, μζ ζπζκεδνζζιμί
πμο εηπέιπμκηαζ απυ ημκ ηνφζηαθθμ δζαθένμοκ ζε έκηαζδ ηαζ επμιέκςξ μζ παναβυιεκμζ
δθεηηνζημί παθιμί δζαθένμοκ ακηζζημίπςξ ζε φρμξ.
Γζα αηηζκμαμθία-β δεδμιέκδξ εκένβεζαξ, ημ ηοπζηυ θάζια φρμοξ παθιχκ πενζθαιαάκεζ έκα
εονή ζοκεπέξ θάζια πμο ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ ζηεδαγυιεκδ αηηζκμαμθία θυβς θαζκμιέκμο
Compton ηαεχξ ηαζ ηδκ θςημημνοθή θυβς θςημδθεηηνζημφ θαζκμιέκμο. Σμ εφνμξ ηδξ
θςημημνοθήξ πμο παναηηδνίγεζ ηδκ ζηακυηδηα ημο ακζπκεοηή κα δζαηνίκεζ αηηζκμαμθίεξ θίβμ
δζαθμνεηζηχκ εκενβεζχκ, ελανηάηαζ απυ ηζξ δζαζηάζεζξ ημο ηαεχξ ηαζ απυ άθθα
παναηηδνζζηζηά ημο ηνοζηάθθμο.
Ζ εοαζζεδζία (sensitivity) ημο ηνοζηάθθμο NaI(Tl) βζα „in vitro‟ ιεηνήζεζξ β-αηηζκμαμθίαξ,
ελανηάηαζ απυ ηζξ δζαζηάζεζξ ημο ηνοζηάθθμο (πάπμξ). Γζα ημ I-125 ιε εκένβεζα θςημκίςκ
30keV, ημ πάπμξ ημο ηνοζηάθθμο είκαζ ιζηνυ. Δπίζδξ θυβς ημο υηζ μ ηνφζηαθθμξ NaI είκαζ
οβνμζημπζηυξ (απμννμθάεζ οβναζία), μ ηνφζηαθθμξ είκαζ ζηεβακμπμζδιέκμξ (π.π ιε Al).
Σα δθεηηνμκζηά ηοηθχιαηα ηςκ „in vitro‟ ιεηνδηχκ β-αηηζκμαμθίαξ ζοκήεςξ πενζθαιαάκμοκ
πνμεκζζποηή, εκζζποηή, ακαθοηή φρμοξ παθιχκ, ηαηαιεηνδηέξ (scaler-timer). Σμ gain ηςκ
θςημπμθθαπθαζζαζηχκ αολάκεηαζ ή ιεζχκεηαζ ιε ηδκ νφειζζδ ηδξ ορδθήξ ηάζδξ πμο
εθανιυγεηαζ ζημ ζφζηδια. Ωξ ζοζηήιαηα πανμοζίαζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ ιεηνήζεςκ
ηςκ ηνμφζεςκ ηαεχξ ηαζ ηδξ πνμκζηήξ δζάνηεζαξ ηάεε ιέηνδζδξ, πνδζζιμπμζμφκηαζ δ μευκδ
ηαζ μ εηηοπςηήξ.
Ζ απυδμζδ εκυξ ιεηνδηζημφ ζοζηήιαημξ ζηδκ Πονδκζηή Ηαηνζηή ελανηάηαζ απυ ημ είδμξ, ημ
ζπήια ηαζ ημ ιέβεεμξ ημο ακζπκεοηή, ηδκ απυζηαζδ πδβήξ αηηζκμαμθίαξ – ακζπκεοηή, ημ είδμξ
ηαζ ηδκ εκένβεζα ηδξ εηπειπυιεκδξ αηηζκμαμθίαξ, ημκ ζηεδαζιυ ηδξ εηπειπυιεκδξ
αηηζκμαμθίαξ, ημ πνδζζιμπμζμφιεκμ δθεηηνμκζηυ ζφζηδια, ημ είδμξ ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο
ηαηεοεοκηήνα η.η.θ.

2.8 Μεηξεηήο β-αθηηλνβνιίαο (πγξόο ζπηλζεξηζηήο)
Δηηυξ ηδξ β-αηηζκμαμθίαξ, πμθθά ναδζμσζυημπα εηπέιπμοκ ζςιαηίδζα α, ηςκ μπμίςκ δ
εκένβεζα δεκ είκαζ ανηεηή βζα κα δζεβείνεζ ηα άημια ημο ηνοζηάθθμο ΝaΗ(Σl). Έηζζ έβζκε
πνμζπάεεζα βζα ηδκ εφνεζδ εκδζάιεζμο ιέζμο, ημ μπμίμ κα ιεηαηνέπεζ ηδκ εκένβεζα ηςκ
ζςιαηζδίςκ α ζε θςηυκζα, χζηε κα δζεβενεεί μ ηνφζηαθθμξ ΝaΗ(Σl). Πνυηεζηαζ βζα ηδκ πνήζδ
«οβνμφ ζπζκεδνζζηή», ημ μπμίμ ζοκήεςξ είκαζ ιίβια P.P.O. (Diphenyl 2,5 oxazole) ηαζ
P.O.P.O.P. (p-phenyl-5-oxazole-2,2‟) ηςκ μπμίςκ ηα ιυνζα (πανμοζία ηαηάθθδθμο μνβακζημφ
δζαθφηδ) έπμοκ ηδκ ζδζυηδηα κα εηπέιπμοκ θςηυκζα μναηήξ αηηζκμαμθίαξ υηακ δζεβενεμφκ
απυ ζςιαηίδζα α.
Όζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ εκένβεζα ηςκ ζςιαηζδίςκ α (π.π. 18keV βζα ημ H-3 ηαζ 154keV βζα
ημκ C-14) ηυζμ πενζζζυηενα θςηυκζα πανάβμκηαζ απυ ηα ιυνζα ημο ζπζκεδνζζηή.
Καηά ζοκέπεζα, μζ «ιεηνδηέξ ζπζκεδνζζιμφ» ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα εκενβεζαηή
ακάθοζδ ηδξ εηπειπυιεκδξ ζμκηίγμοζαξ αηηζκμαμθίαξ απυ ναδζμκμοηθίδζα ζε ακηίεεζδ ιε
ημοξ εαθάιμοξ ζμκζζιμφ Geiger-Mueller, υπμο πναβιαημπμζείηαζ ακίπκεοζδ ανζειμφ
ζςιαηζδίςκ α.
Σα θςηυκζα β ζε ακηίεεζδ ιε ηα ζςιαηίδζα α δεκ ακζπκεφμκηαζ εφημθα απυ ιεηνδηή ιε οβνυ
ζπζκεδνζζηή, βζαηί δ εκένβεζα ηςκ θςημκίςκ β δεκ δεζιεφεηαζ απυ ηα άημια ηςκ μνβακζηχκ
ιμνίςκ ημο ζπζκεδνζζηή, θυβς παιδθμφ αημιζημφ ανζειμφ Ε.
Οζ «ιεηνδηέξ ιε οβνυ ζπζκεδνζζιμφ» πνδζζιμπμζμφκηαζ εονφηαηα ζηδ Βζμθμβία βζα ηδκ
πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή ακίπκεοζδ ηςκ αζμιμνίςκ πμο έπμοκ εκζςιαηχζεζ ηαηά ηδκ
αζμζφκεεζδ ημοξ ναδζμζδιαζιέκμ πνυδνμιμ ιυνζμ (π.π. πνμθίκδ ζδιαζιέκδ ιε C-14 ή
εοιίκδ ζδιαζιέκδ ιε H-3). Σα δζάθμνα ναδζμσζυημπα εηπέιπμοκ δζαθμνεηζηυ θάζια
εκενβεζχκ ηαζ δ ακαβκχνζζδ ημοξ είκαζ δοκαηή, αθμφ ημ «φρμξ παθιχκ» πμο δδιζμονβμφκ
ιέζα απυ ημ ζφζηδια ηςκ Φ/Π, είκαζ ακάθμβμ ιε ηδκ εκένβεζα ηςκ θςημκίςκ πμο πανήβαβακ
ημοξ παθιμφξ ή ιε ηδκ εκένβεζα ηςκ ζςιαηζδίςκ α ηα μπμία αθθδθεπίδναζακ ιε ημκ οβνυ
ζπζκεδνζζηή[29].

2.9 Η γ-camera
Ζ πνχηδ β-camera ηαηαζηεοάζηδηε ημ 1958 απυ ημκ Anger ηαζ βζ αοηυ μκμιάγεηαζ ηαζ
Anger camera. Απμηεθεί ημ ααζζηυ δζαβκςζηζηυ ζφζηδια ηδξ Πονδκζηήξ Ηαηνζηήξ ιε ημ
μπμίμ ιπμνμφιε κα εηηεθμφιε ελεηάζεζξ μνβάκςκ, υπςξ ημο εονεμεζδμφξ, κεθνχκ,
εβηεθάθμο, ηανδζάξ η.ά.
Ζ β-camera απμηεθείηαζ απυ ηδκ ηεθαθή, ηδκ ελεηαζηζηή ηνάπεγα, ημ πεζνζζηήνζμ ηαζ ημ
οπμζηδνζηηζηυ ζφζηδια δθεηηνμκζηχκ. ηδκ ηεθαθή ηδξ ανίζηεηαζ ημ ζφζηδια ακίπκεοζδξ
πμο πενζθαιαάκεζ ημκ ηνφζηαθθμ NaI ιε πνμζιείλεζξ εαθθίμο (Σl)
ηαζ ημοξ
θςημπμθθαπθαζζαζηέξ. Σμ ζφζηδια ηνοζηάθθμο-θςημπμθθαπθαζζαζηχκ ανίζηεηαζ εκηυξ
εςναηίζεςξ απυ ιυθοαδμ (Pb), χζηε κα απμηυπηεηαζ δ αηηζκμαμθία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ
κα ιδκ επδνεάγμκηαζ μζ ιεηνήζεζξ. Ζ ιδπακζηή ηαηαζηεοή ηδξ ηεθαθήξ επζηνέπεζ ηδκ πθήνδ
πενζζηνμθή ηδξ βφνς απυ ημ ζχια ημο αζεεκμφξ, χζηε κα επζηοβπάκεηαζ δ θήρδ εζηυκςκ
απυ μπμζμδήπμηε ζδιείμ ημο πςνίξ ηδκ ακάβηδ ηίκδζδξ ημο.
Ζ ανπή θεζημονβίαξ ηδξ β-camera (πήια 6) είκαζ ζπεδυκ υιμζα ιε αοηή ηςκ ακζπκεοηχκ
αηηζκμαμθίαξ πμο πανμοζζάζηδηακ ζηδκ παν.6.2 ημο αζαθίμο «Μαεήιαηα αηηζκμπνμζηαζίαξ
βζα πεζνζζηέξ ζαηνζηχκ ιδπακδιάηςκ ζμκηζγμοζχκ αηηζκμαμθζχκ». Ζ επίπεδδ επζθάκεζα ημο
ηνοζηάθθμο ημπμεεηείηαζ ζε ιζηνή απυζηαζδ απυ ηδκ επζθάκεζα ημο αζεεκή.

σήμα 6: ύγρξνλε γ-camera.
Ζ αηηζκμαμθία πμο εηπέιπεηαζ (θςηυκζα) ιεηά ηδ πμνήβδζδ ημο ναδζμθανιάημο, αθμφ
δζαπενάζεζ ημ ζχια ημο αζεεκμφξ πνμζπίπηεζ ζημκ ηνφζηαθθμ NaΗ ηαζ ιε ιζα ζεζνά
αθθδθεπζδνάζεςκ δ εκένβεζα ημο ιεηαηνέπεηαζ ζε μναηυ θςξ, ημ μπμίμ ακζπκεφεηαζ απυ ημοξ
θςημπμθθαπθαζζαζηέξ πμο ανίζημκηαζ ζηδκ πίζς επζθάκεζα ημο ηνοζηάθθμο. Κάεε
θςημπμθθαπθαζζαζηήξ ιεηαηνέπεζ ημ μναηυ θςξ πμο ζοκέθελε ζε δθεηηνζηυ παθιυ.
Ακάθμβα ιε ηδκ ζπεηζηή έκηαζδ ημο ζήιαημξ ηάεε θςημπμθθαπθαζζαζηή είκαζ δοκαηυ κα
πνμζδζμνζζηεί δ εέζδ ζηδκ μπμία πνμζέπεζε ημ θςηυκζμ ζημκ ηνφζηαθθμ (πςνζηή
πθδνμθμνία). ηδ ζοκέπεζα, ημ άενμζζια ηςκ δθεηηνζηχκ παθιχκ (ημ φρμξ ημο μπμίμο είκαζ
ακάθμβμ ηδξ εκένβεζαξ ημο θςημκίμο πμο πνμζέπεζε ζημκ ηνφζηαθθμ) μδδβείηαζ ζημκ
ακαθοηή φρμοξ παθιχκ μ μπμίμξ επζηνέπεζ κα πενάζμοκ ιυκμ μζ παθιμί πμο έπμοκ φρμξ ίζμ
ιε αοηυ πμο έπεζ επζθέλεζ μ πεζνζζηήξ (εα δμφιε ζηδ ζοκέπεζα βζαηί βίκεηαζ αοηυ). Ο
θζθηνανζζιέκμξ παθιυξ ηαηαβνάθεηαζ ζε Ζ/Τ ηαζ ιε ηαηάθθδθμ θμβζζιζηυ ζπδιαηίγεηαζ δ
εζηυκα ζε μευκδ. Ζ εζηυκα είκαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα δ δζζδζάζηαηδ (επίπεδδ) πνμαμθή ηδξ
ηαηακμιήξ ημο ναδζμθανιάημο ζηδκ οπυ ελέηαζδ πενζμπή.
Αξ δμφιε ηχνα πζμ ακαθοηζηά ηδκ θεζημονβία ηςκ επζιένμοξ ζοζηδιάηςκ ηδξ β-camera.
2.9.1 Κξύζηαιινο NaΙ
Απμηεθείηαζ απυ έκακ ορδθήξ ηαεανυηδηαξ ηνφζηαθθμ απυ ζςδζμφπμ κάηνζμ ιε πνυζιεζλδ
εαθθίμο (NaΗ(Tl)) ηοηθζηυ ή ηεηνάβςκμ, δζαιέηνμο 25,4-50,8 cm ηαζ πάπμοξ 0,6 έςξ 1,8 cm.
Όηακ έκα θςηυκζμ αθθδθεπζδνάζεζ ιε ημκ ηνφζηαθθμ, πανάβεηαζ ζηζβιζαία μναηυ θςξ
(ζπζκεδνζζιυξ) ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηυ μ ηνφζηαθθμξ μκμιάγεηαζ ζπζκεδνζζηήξ ηαζ δ ελέηαζδ
ζπζκεδνμβνάθδια.
2.9.2 Φσηνπνιιαπιαζηαζηέο
ε άνζζηδ ιδπακζηή ηαζ μπηζηή επαθή, ιε ημκ ηνφζηαθθμ απυ ηδκ ιία ημο υρδ είκαζ
ζοκδεδειέκμζ έςξ ηαζ 91 θςημπμθθαπθαζζαζηέξ ζε πμθοβςκζηή ή ηοηθζηή δζάηαλδ ακάθμβα
ιε ημκ ηφπμ ηδξ β-camera. Μεηαλφ ηνοζηάθθμο-θςημπμθθαπθαζζαζηχκ οπάνπεζ δζαθακέξ
οθζηυ (ζοκήεςξ ζζθζηυκδ) ιέζα απυ ημ μπμίμ ηα δδιζμονβμφιεκα ζημκ ηνφζηαθθμ ηαάκηα
μναημφ θςηυξ (ζπζκεδνζζιμί) πενκμφκ πςνίξ απχθεζεξ ζημοξ θςημπμθθαπθαζζαζηέξ. ημ
πήια 7 θαίκεηαζ δ δζάηαλδ ηςκ θςημπμθθαπθαζζαζηχκ ηαζ μ ηνφζηαθθμξ ηδξ β-camera.

πνμξ δθεηηνμκζηή επελενβαζία

θςημπμθθαπθαζζαζηέξ

Κνφζηαθθμξ NaI

σήμα 7: Κεθαιή γ-camera. Οη θωηνπνιιαπιαζηαζηέο βξίζθνληαη
ζε νπηηθή επαθή κε ηνλ θξύζηαιιν NaI κέζω ελόο θωην-αγωγνύ
(ζπλήζωο ζηιηθόλε).
Όπςξ ακαθένεδηε πνμδβμοιέκςξ, μ θςημπμθθαπθαζζαζηήξ ακαθαιαάκεζ κα ιεηαηνέρεζ ημ
μναηυ θςξ ημο ζπζκεδνζζιμφ ζε δθεηηνυκζα ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ ζε δθεηηνζηυ παθιυ. Σα
δθεηηνυκζα αοηά εα δδιζμονβήζμοκ ζηδκ έλμδμ ημο θςημπμθθαπθαζζαζηή έκακ δθεηηνζηυ
παθιυ ημ φρμξ ημο μπμίμο είκαζ ακάθμβμ ημο πθήεμοξ ημοξ ηαζ επίζδξ ακάθμβμ ημο πθήεμοξ
ηςκ ζπζκεδνζζιχκ πμο πνμζέπεζακ ζημκ ηνφζηαθθμ NaI. Οζ παθιμί υθςκ ηςκ
θςημπαθθαπθαζζαζηχκ ζηδ ζοκέπεζα αενμίγμκηαζ ηαζ δίκμοκ έκα παθιυ ημ φρμξ ημο μπμίμο
είλαη αλάινγν ηεο ελέξγεηαο ηνπ θσηνλίνπ πνπ κεηά ηελ πξόζπησζή ηνπ απνξξνθήζεθε
από ηνλ θξύζηαιιν NaΙ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ παίνκμοιε ηδκ πθδνμθμνία ηδξ εκένβεζαξ ημο
θςημκίμο ηαζ ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ακ είκαζ πνςημβεκέξ (δδθαδή ακ έπεζ ηδκ
παναηηδνζζηζηή εκένβεζα ημο ναδζμκμοηθζδίμο) ή ζηεδαζιέκμ (δδθαδή έπεζ ιζηνυηενδ
εκένβεζα απυ ηδκ παναηηδνζζηζηή εκένβεζα ημο ναδζμκμοηθζδίμο). Αξ έπμοιε οπυρδ υηζ ζηδκ
ζαηνζηή απεζηυκζζδ ιαξ εκδζαθένμοκ ιυκμ ηα πνςημβεκή θςηυκζα. Αθμφ έπμοιε ηδκ
πθδνμθμνία ηδξ εκένβεζαξ, ιαξ θείπεζ αηυια δ πθδνμθμνία ηδξ εέζδξ ημο ηνοζηάθθμο, υπμο
πνμέηορε μ ζπζκεδνζζιυξ ιεηά ηδκ αθθδθεπίδναζδ ημο β-θςημκίμο ιε ημκ ηνφζηαθθμ.
Ο ηάεε θςημπμθθαπθαζζαζηήξ αθέπεζ ημκ ηάεε ζπζκεδνζζιυ πμο δδιζμονβείηαζ ιε
δζαθμνεηζηή έκηαζδ, ακάθμβα ιε ηδκ απυζηαζδ ημο απυ ημ ζδιείμ βέκκδζδξ ημο
ζπζκεδνζζιμφ. Έηζζ, ιε ημ κυιμ ηδξ θςημιεηνίαξ μ θςημπμθθαπθαζζαζηήξ εηείκμξ πμο
ανίζηεηαζ πζμ ημκηά ζημ ζδιείμ ημο ζπζκεδνζζιμφ, εα δεπεεί ιεβαθφηενδ έκηαζδ θςηυξ ηαζ
επμιέκςξ εα ζδιεζχζεζ ιεβαθφηενμ παθιυ. Με ηαηάθθδθμ θμβζζιζηυ βίκεηαζ ιαεδιαηζηή
επελενβαζία ηςκ ζδιάηςκ ηαζ πνμηφπηεζ ιε ζπεηζηή αηνίαεζα ημ ζδιείμ ημο ηνοζηάθθμο ζημ
μπμίμ πνμζέπεζε ημ θςηυκζμ.
2.9.3 Ηιεθηξνληθά ζπζηήκαηα εληζρύζεσο θαη δηαρσξηζκνύ ησλ ειεθηξηθώλ παικώλ
Οζ παθιμί πμο παίνκμοιε ζηδκ έλμδμ ηςκ θςημπμθθαπθαζζαζηχκ είκαζ αζεεκείξ ηαζ δεκ
έπμοκ ημ ηαηάθθδθμ φρμξ, χζηε κα ιπμνμφκ κα ιεηνδεμφκ εφημθα. οκεπχξ, είκαζ
απαναίηδημ κα εκζζποεμφκ πςνίξ υιςξ ηαζ κα ιεηααθδεεί δ ιεηαλφ ημοξ ακαθμβία. Σμφημ
βίκεηαζ ιε ηδκ πανειαμθή εζδζηχκ εκζζποηζηχκ δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ πμο ηαθμφκηαζ
ακαθμβζημί ή βναιιζημί εκζζποηέξ. Με ηδκ ακαθμβζηή ή βναιιζηή αοηή εκίζποζδ, μζ παθιμί
δζαηδνμφκ ακαθμβζηά ηζξ ανπζηέξ ιεηαλφ ημοξ δζαθμνέξ φρμοξ.
Δπεζδή υθμζ μζ παθιμί δεκ πνμένπμκηαζ απμηθεζζηζηά ιυκμ απυ θςημδθεηηνζηή απμννυθδζδ
πνςημβεκχκ θςημκίςκ β, αθθά ηαζ απυ απμννυθδζδ άθθςκ θςημκίςκ υπςξ εηείκςκ πμο
πνμένπμκηαζ ηονίςξ απυ ζηέδαζδ ηαηά Compton ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ αηηζκμαμθία
οπμζηνχιαημξ (Background radiation), δ ακάβηδ δζαπςνζζιμφ ηαζ απμηθεζζιμφ ηςκ
ακεπζεφιδηςκ αοηχκ θςημκίςκ είκαζ πνμθακήξ.

2.9.4 Αλαιπηήο ύςνπο παικώλ
Μέπνζ ζηζβιήξ έπμοιε ζοθθέλεζ ηδκ πθδνμθμνία ηδξ εκένβεζαξ ηαζ ηδξ εέζδξ ημο
ακζπκεοιέκμο θςημκίμο. Δπεζδή ζημκ ζπδιαηζζιυ ηδξ εζηυκαξ ηα ζηεδαζιέκα θςηυκζα είκαζ
ακεπζεφιδηα (οπμαζαάγμοκ ηδκ ακηίεεζδ ηαζ αολάκμοκ ημκ ευνοαμ) πνέπεζ κα απμημπμφκ ηα
δθεηηνζηά ζήιαηα πμο πνμένπμκηαζ απυ αοηά. Σδ δμοθεζά αοηή ακαθαιαάκεζ μ ακαθοηήξ
φρμοξ παθιχκ. Ο αενμζζηζηυξ παθιυξ πμο θαιαάκεηαζ απυ ηδκ έλμδμ ηςκ
θςημπμθθαπθαζζαζηχκ μδδβείηαζ ζημκ ακαθοηή φρμοξ παθιχκ.
Ο ακαθοηήξ φρμοξ παθιχκ είκαζ έκα δθεηηνμκζηυ ηφηθςια ημ μπμίμ πνμ-νοειίγεηαζ απυ ημκ
πεζνζζηή χζηε κα απμηυπηεζ ημοξ δθεηηνζημφξ παθιμφξ ιε φρμξ ιζηνυηενμ απυ ημ επζεοιδηυ.
ηδκ πνάλδ δ νφειζζδ μνίγεζ έκα άκς ηαζ έκα ηάης υνζμ φρμοξ παθιχκ πμο μκμιάγεηαζ
εκενβεζαηυ πανάεονμ, δζυηζ θυβς ζθαθιάηςκ ηαζ ζηαηζζηζηήξ ζηα δθεηηνμκζηά ζοζηήιαηα,
δεκ είκαζ δοκαηυ ηάεε πνςημβεκέξ θςηυκζμ πμο ακζπκεφεηαζ κα δίκεζ αοζηδνά αηνζαέξ φρμξ
παθιμφ.
Γζα πανάδεζβια, ακ δ ελέηαζδ βίκεηαζ ιε Tc99m ηα θςηυκζα πμο εηπέιπμκηαζ έπμοκ εκένβεζα
140 keV. Ο πεζνζζηήξ επζθέβεζ ημ φρμξ παθιχκ πμο εα πενκάκε ακειπυδζζηα απυ ημκ
ακαθοηή κα ακηζζημζπεί ζε εκένβεζα 140 keV ± 10%. Έηζζ μζ παθιμί πμο πνμένπμκηαζ απυ
ζηεδαζιέκα θςηυκζα έπμοκ φρμξ εηηυξ ημο επζθεβιέκμο παναεφνμο ιε απμηέθεζια κα
απμηυπημκηαζ.
2.9.5 Ηιεθηξνληθά ζπζηήκαηα γηα ηελ θαηακέηξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ ειεθηξηθώλ
παικώλ
Με ημκ δζαπςνζζιυ ηαζ ηδκ ακάθοζδ, μζ παθιμί μδδβμφκηαζ ζε άθθα δθεηηνμκζηά
ζοζηήιαηα:
 Ροειυιεηνα
Καηαιεηνμφκ ηζξ ανζειδηζηέξ ιεηααμθέξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ ναδζεκενβμφ μοζίαξ
ζημ πνυκμ, δδθαδή ημκ νοειυ ιε ημκ μπμίμ πανάβμκηαζ μζ ζπζκεδνζζιμί.
 Κθίιαηεξ οπμαζααζιμφ
Κάεε παθιυξ υηακ πενάζεζ ιέζα απυ ημ πανάεονμ ζδιεζχκεηαζ πςνζζηά ηαζ
πνμζηίεεηαζ ηαη‟ αφλμκηα ανζειυ ζημ ζοκμθζηυ άενμζζια ηςκ ηνμφζεςκ.
Οζ ηθίιαηεξ οπμαζααζιμφ είκαζ εθμδζαζιέκεξ ιε ζοζηήιαηα πμο δζαηυπημοκ
αοηυιαηα ηδ ιέηνδζδ υηακ ζοιπθδνςεεί έκαξ πνμηαεμνζζιέκμξ πνυκμξ, είηε υηακ
ζοιπθδνςεεί έκαξ πνμηαεμνζζιέκμξ ανζειυξ ηνμφζεςκ ηαζ εκδιενχκεζ υηζ δ
ελέηαζδ ηεθείςζε.
2.9.6 Υεηξηζηήξην – Η/Τ
Ο πεζνζζιυξ ηδξ β-camera βίκεηαζ απυ έκακ Ζ/Τ ιε ηαηάθθδθμ θμβζζιζηυ πμο επζηνέπεζ ηδκ
επζθμβή ηαζ νφειζζδ ηςκ παναιέηνςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ελέηαζδ. ημκ Ζ/Τ βίκεηαζ ηαζ
δ εκηεθχξ αοηυιαηδ επελενβαζία ηςκ ζδιάηςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ ηεθαθή ηαζ ηα
δθεηηνμκζηά ζοζηήιαηα ηαζ δδιζμονβείηαζ δ εζηυκα ηδξ ελέηαζδξ (πήια 8). Δπίζδξ οπάνπεζ
δ δοκαηυηδηα επελενβαζίαξ ηδξ εζηυκαξ χζηε κα ακαδεζπεεί ημ ιέβζζημ δζαβκςζηζηυ
απμηέθεζια. Αθμφ πναβιαημπμζδεεί δ επελενβαζία ηςκ εζηυκςκ εηηοπχκμκηαζ απυ
ηαηάθθδθμ εηηοπςηή ζε film ή πανηί.

σήμα 8: πηλζεξνγξάθεκα νζηώλ κε Tc99m MDP
2.9.7 Καηεπζπληήξεο
ημκ ηνφζηαθθμ ηδξ β-camera είκαζ ζφκδεεξ κα ηαηαθεάκμοκ θςηυκζα πμο έπμοκ ήδδ
ζηεδαζηεί (θαζκυιεκμ Compton) ιέζα ζημ ζχια ημο αζεεκμφξ. Σα θςηυκζα αοηά
ιεηαθένμοκ ρεοδή πθδνμθμνία ηδξ εέζδξ ηαζ βζα ημοξ θυβμοξ πμο έπμοιε ήδδ ακαθένεζ
πνέπεζ κα απμηυπημκηαζ. Ζ απμημπή ημοξ βίκεηαζ ιε ηδ πνήζδ ηαηεοεοκηήνα ζηδκ επζθάκεζα
ημο ηνοζηάθθμο. Σμ υνβακμ αοηυ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ ιυθοαδμ (Pb), έπεζ πάπμξ
ιενζηχκ cm ηαζ θένεζ έκα ιεβάθμ ανζειυ μπχκ, ιέζς ηςκ μπμίςκ ηα πνςημβεκή θςηυκζα
πμο πνμένπμκηαζ απυ ημ ζχια ημο αζεεκμφξ, πνμζαάθθμοκ ημκ ηνφζηαθθμ. Ακάθμβα ιε ηδκ
εκένβεζα ηςκ θςημκίςκ ημο ναδζμκμοηθζδίμο ηαζ ηδκ πναβιαημπμζμφιεκδ ελέηαζδ, βζα ηάεε
β-camera οπάνπμοκ δζάθμνμζ ηφπμζ ηαηεοεοκηήνα. Γεκζηά, μζ ηαηεοεοκηήνεξ πςνίγμκηαζ ζε 4
ηαηδβμνίεξ ακάθμβα ιε ηδ δζάηαλδ ηαζ ημ πθήεμξ ηςκ μπχκ ημοξ:
 Καηεοεοκηήναξ ιζαξ μπήξ (pinhole)
Σμ ζπήια ημο είκαζ ηςκζηυ ιε φρμξ 25 cm. Ζ ημνοθή ημο ηχκμο ημπμεεηείηαζ πνμξ
ηδκ πθεονά ημο αζεεκή. ηδκ ημνοθή ημο ηχκμο ανίζηεηαζ δ μπή (δζαιέηνμο
ιενζηχκ cm) δζέθεοζδξ ηςκ θςημκίςκ (πήια 9). Υνδζζιμπμζείηαζ ζε ελεηάζεζξ πμο
απαζημφκ ηδ ιεβέεοκζδ ιζηνχκ δμιχκ, υπςξ μ εονεμεζδήξ.

σήμα 9: Καηεπζπληήξαο κηαο νπήο (pinhole).


Καηεοεοκηήναξ πμθθαπθχκ πανάθθδθςκ μπχκ
Όπςξ οπμδεζηκφεζ δ μκμιαζία ημο, πνυηεζηαζ βζα ηαηεοεοκηήνα ζημκ μπμίμ μζ άλμκεξ
ηςκ μπχκ είκαζ πανάθθδθμζ ιεηαλφ ημοξ (πήια 10). Σμ πάπμξ ημο ιμθφαδμο ιεηαλφ
ηςκ μπχκ είκαζ ηέημζμ χζηε κα ιδκ επζηνέπεζ ζηα θςηυκζα κα πενάζμοκ απυ ηδ ιζα

μπή ζηδκ άθθδ. Ο ηαηεοεοκηήναξ αοηυξ δεκ αθθάγεζ ημ ιέβεεμξ ημο ακηζηεζιέκμο ηαζ
μζ πενζζζυηενεξ ελεηάζεζξ πναβιαημπμζμφκηαζ ιε αοηυκ.

πνμξ δθεηηνμκζηή
επελενβαζία

ηνφζηαθθμξ NaI
ηαζ ζπζκεδνζζιμί

ηαηεοεοκηήναξ

ναδζεκενβή πδβή

σήμα 10: Καηεπζπληήξαο πνιιαπιώλ παξάιιειωλ νπώλ.


Καηεοεοκηήναξ πμθθαπθχκ ζοβηθζκυκηςκ μπχκ
ημκ ηαηεοεοκηήνα αοηυ, μζ άλμκεξ ηςκ μπχκ είκαζ εζηζαζιέκμζ ζε ζδιείμ πμο
απέπεζ ~50 cm απυ αοηυκ πνμξ ηδκ πθεονά ημο αζεεκή (πήια 11). Όηακ ημ
ακηζηείιεκμ ημπμεεηδεεί ιεηαλφ ημο ηαηεοεοκηήνα ηαζ ημο εζηζαημφ ζδιείμο, ημ
είδςθμ ημο είκαζ ιεβεεοζιέκμ ηαζ βζα αοηυ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ απεζηυκζζδ
ιζηνχκ μνβάκςκ.

σήμα 11: Καηεπζπληήξαο ζπγθιηλόληωλ νπώλ.


Καηεοεοκηήναξ πμθθαπθχκ απμηθζκυκηςκ μπχκ
Ακηίεεηα ιε ημκ πνμδβμφιεκμ ηαηεοεοκηήνα, ζε αοηυκ μζ μπέξ ζοβηθίκμοκ ζε ζδιείμ
πνμξ ηδκ πθεονά ημο ηνοζηάθθμο (πήια 12). Σμ απμηέθεζια είκαζ δ ζιίηνοκζδ ημο

εζδχθμο ημο ακηζηεζιέκμο ηαζ βζ αοηυ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ απεζηυκζζδ ιεβάθςκ
μνβάκςκ υπςξ ημ ήπαν.

σήμα 12: Καηεπζπληήξαο απνθιηλόληωλ νπώλ.
2.9.8 ρεκαηηζκόο εηθόλαο
Ζ επζθάκεζα ημο ηνοζηάθθμο ηδξ β-camera είκαζ μοζζαζηζηά δ επζθάκεζα πάκς ζηδκ μπμία
μνίγμκηαζ μζ ζοκηεηαβιέκεξ ηδξ εέζδξ ημο θςημκίμο πμο πνμζέηνμοζε ζε αοηή. Γζα κα
ηαηαβναθεί αοηή δ πθδνμθμνία δθεηηνμκζηά, πνέπεζ κα απμεδηεοηεί ζε έκα πίκαηα υπςξ
θαίκεηαζ ζημ πήια 13. Οζ ζηήθεξ ημο πίκαηα μνίγμοκ ηδκ x-δζεφεοκζδ ημο ζοιαάκημξ εκχ μζ
βναιιέξ μνίγμοκ ηδκ y-δζεφεοκζδ.

επιφάνεια
κρυςτάλλου
i

y

j

x

πίνακασ
καταγραφήσ

σήμα 13: Πίλαθαο θαηαγξαθήο ζπηλζεξηζκώλ
Όηακ ζοιαεί έκαξ ζπζκεδνζζιυξ, μ Ζ/Τ ηαηαβνάθεζ ηδ εέζδ ζημ ακηίζημζπμ ζημζπείμ ημο
πίκαηα. ημ πανάδεζβια ημο πήιαημξ 13, δ ηαηαβναθή εα βίκεζ ζημ ζημζπείμ (i,j) ηαζ ακ
είκαζ ημ πνχημ θςηυκζμ πμο πνμζέηνμοζε ζημ ζημζπείμ αοηυ δ ηζιή εα βίκεζ 1, ακ είκαζ ημ
δεφηενμ 2 ηθπ.
οκμρίγμκηαξ, ζημκ πίκαηα ηαηαβναθήξ, μζ βναιιέξ ηαζ μζ ζηήθεξ μνίγμοκ ηζξ ζοκηεηαβιέκεξ
εκχ δ ηζιή ηάεε ζημζπείμο είκαζ ημ άενμζζια ηςκ ζπζκεδνζζιχκ (άνα ηςκ θςημκίςκ) πμο
ζοκέαδζακ ζε αοηυ.

Σα ζημζπεία ημο πίκαηα μκμιάγμκηαζ εζημκμζημζπεία ή pixel (απυ ηζξ θέλεζξ picture elements).
ημκ πίκαηα ηαηαβναθήξ έπεζ ζδιαζία δ δζάζηαζδ ημο ηαζ ημ αάεμξ ημο pixel. Ζ δζάζηαζδ
είκαζ ζδιακηζηή βζαηί επδνεάγεζ ηδ δζαηνζηζηή ζηακυηδηα ηδξ εζηυκαξ. Δίκαζ θακενυ υηζ υζμ
πζμ ιεβάθδ δζάζηαζδ έπεζ μ πίκαηαξ ηυζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ δζαηνζηζηή ζηακυηδηα ηδξ
εζηυκαξ (παναηάης εα δμφιε πζμ ακαθοηζηά αοηυ ημ εέια). Ζ δζάζηαζδ ημο πίκαηα ελανηάηαζ
απυ ημ είδμξ ηδξ ελέηαζδξ ηαζ επζθέβεηαζ απυ ημκ πεζνζζηή. Σοπζηέξ δζαζηάζεζξ είκαζ 32x32,
64x64, 128x128 ηαζ 512x512.

κλίμακα απόχρωςησ του
γκρι

Αθμφ μθμηθδνςεεί δ ελέηαζδ, μ πίκαηαξ ηαηαβναθήξ πνέπεζ κα απεζημκζζηεί ζηδκ μευκδ ημο
Ζ/Τ. ημ ζδιείμ αοηυ ιπμνμφιε κα θακηαζημφιε υηζ δ μευκδ είκαζ μ πίκαηαξ ηαηαβναθήξ
(δζαζνμφιε ηδκ μευκδ ζε υζα ηεηνάβςκα είκαζ ηα Pixels ημο πίκαηα ηαζ ζε ηάεε ηεηνάβςκμ
αθέπμοιε ηδκ ηζιή πμο έπεζ ηαηαβναθεί). Δπεζδή δεκ είκαζ αμθζηυ ή αλζμθμβήζζιμ βζα ημκ
παναηδνδηή, κα αθέπεζ κμφιενα ζε ηάεε ηεηνάβςκμ ηδξ μευκδξ, εα πνέπεζ κα
πνδζζιμπμζήζμοιε πνχια. Με ιζα βναιιζηή ζπέζδ ακηζζημζπμφιε ηζξ ηζιέξ ηςκ pixel ζε
απμπνχζεζξ ημο βηνζ (πήια 14).

τιμή
pixel
σήμα 14: Μέζνδνο αληηζηνίρεζεο ηεο ηηκήο pixel ζε απόρξωζε ηνπ γθξη.
Με ημκ ηνυπμ αοηυ ζπδιαηίγεηαζ δ δζαβκςζηζηή εζηυκα ζηδκ μευκδ ημο Ζ/Τ. Ακ πνυηεζηαζ
κα βίκεζ εηηφπςζδ ηδξ εζηυκαξ ζε film, ηυηε ακηί βζα απυπνςζδ ημο βηνζ δ ακηζζημίπδζδ
βίκεηαζ ζε ηζιέξ μπηζηήξ ποηκυηδηαξ. ημ ζδιείμ αοηυ πνέπεζ κα δζεοηνζκζζηεί υηζ δ
εηηφπςζδ ημο film πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ Πονδκζηή Ηαηνζηή δεκ έπεζ ζπέζδ ιε ηδ
δζαδζηαζία πμο αημθμοεείηαζ ζηδκ Αηηζκμδζάβκςζδ. ηδκ πενίπηςζδ ιαξ, ημ film
εηηοπχκεηαζ απυ εζδζημφξ εηηοπςηέξ ιε δθεηηνμκζηυ ηνυπμ ηαζ δεκ οθίζηαηαζ ηαιία
αηηζκμαυθδζδ ζε ακηίεεζδ ιε ημ αηηζκμθμβζηυ. Φοζζηά, δ έκκμζα ηδξ μπηζηήξ ποηκυηδηαξ
είκαζ δ ίδζα ηαζ ζηζξ δομ πενζπηχζεζξ.
2.9.9 Αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γ-camera
Έκα ζφκμθμ παναβυκηςκ επδνεάγεζ ηδ θεζημονβία ηδξ β-camera δ μπμία έπεζ ζοκέπεζεξ ζηδκ
παναβυιεκδ εζηυκα, ζημκ πνυκμ ηδξ ελέηαζδξ αθθά ηαζ ζηδκ δυζδ πμο θαιαάκεζ μ αζεεκήξ
απυ ηδκ ελέηαζδ. Οζ πανάβμκηεξ αοημί είκαζ πμθθέξ θμνέξ αθθδθμελανηχιεκμζ ηαζ ιάθζζηα
ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε αεθηζχκμκηαξ ημκ έκα οπμααειίγεηαζ μ άθθμξ.

ηδκ εκυηδηα αοηή εα ακαθένμοιε ημοξ πζμ ααζζημφξ πανάβμκηεξ αλζμθυβδζδξ ηδξ
θεζημονβίαξ ηδξ β-camera.
 Δββεκήξ ή εζςηενζηή απυδμζδ ακίπκεοζδξ
Ονίγεηαζ ςξ ημ πθήεμξ ηςκ θςημκίςκ πμο ακζπκεφμκηαζ πνμξ ημ πθήεμξ ηςκ
θςημκίςκ πμο πνμζπίπημοκ ζημκ ηνφζηαθθμ. Δλανηάηαζ απυ ημ πάπμξ ημο
ηνοζηάθθμο (υζμ πζμ παπφξ μ ηνφζηαθθμξ ηυζμ ιεβαθφηενδ ζηακυηδηα έπεζ κα
ακζπκεφεζ θςηυκζα θυβς ηδξ αφλδζδξ ηδξ πζεακυηδηαξ αθθδθεπίδναζδξ) ηαζ ηα
ζοζηήιαηα ηςκ δθεηηνμκζηχκ.


Απυδμζδ ακίπκεοζδξ ζοζηήιαημξ
Ονίγεηαζ υπςξ δ εζςηενζηή απυδμζδ ιε ηδκ επζπθέμκ ζοιιεημπή ημο ηαηεοεοκηήνα.
Γδθαδή, είκαζ ημ πθήεμξ ηςκ θςημκίςκ πμο ακζπκεφμκηαζ πνμξ ημ πθήεμξ ηςκ
θςημκίςκ πμο πνμζπίπημοκ ζηδκ επζθάκεζα ημο ηαηεοεοκηήνα. Πνμθακχξ, δ
απυδμζδ ακίπκεοζδξ ζοζηήιαημξ είκαζ ιζηνυηενδ απυ ηδκ εζςηενζηή απυδμζδ.
Δλανηάηαζ απυ υθμοξ ημοξ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ εζςηενζηή απυδμζδ ηαζ
ηδκ απυδμζδ ημο ηαηεοεοκηήνα.



Νεηνυξ πνυκμξ
Γομ θςηυκζα ιπμνεί κα ακζπκεοεμφκ ιε ηυζμ ιζηνή πνμκζηή δζαθμνά ημ έκα απυ ημ
άθθμ χζηε ηα δθεηηνμκζηά ζοζηήιαηα κα ηα εεςνήζμοκ ςξ έκα ζοιαάκ. Αοηυ
ζοιααίκεζ ζημοξ ορδθμφξ νοειμφξ ιέηνδζδξ. Όηακ ζοιααίκεζ έκαξ ζπζκεδνζζιυξ, ημ
ζφζηδια ημκ ακζπκεφεζ ηαζ πνεζάγεηαζ έκα πνμκζηυ δζάζηδια, χζηε κα είκαζ έημζιμ κα
ηαηαβνάρεζ ημκ επυιεκμ. Ακ ζηδ δζάνηεζα αοημφ ημο πνυκμο ηάπμζμ άθθμ θςηυκζμ
δδιζμονβήζεζ ζπζκεδνζζιυ ηυηε δεκ εα ηαηαβναθεί απυ ηα δθεηηνμκζηά ζοζηήιαηα.
Ο πνυκμξ αοηυξ μκμιάγεηαζ λεθξόο ρξόλνο. Θα ιπμνμφζαιε κα πμφιε, δακεζγυιεκμζ
ημκ υνμ απυ ηδκ δθεηηνμκζηή, υηζ είκαζ μ πνυκμξ πμο απαζηείηαζ βζα κα ηάκεζ reset ημ
ζφζηδια.



Δββεκήξ ή εζςηενζηή πςνζηή δζαηνζηζηή ζηακυηδηα
Δίκαζ δ ζηακυηδηα ημο ηνοζηάθθμο ηαζ ηςκ δθεηηνμκζηχκ κα πνμζδζμνίγμοκ ιε
αηνίαεζα ηδ εέζδ πμο ζοκέαδ μ ζπζκεδνζζιυξ. Ζ εζςηενζηή πςνζηή δζαηνζηζηή
ζηακυηδηα ελανηάηαζ απυ:
- ημ πάπμξ ημο ηνοζηάθθμο ηαζ ζοβηεηνζιέκα υηακ μ ηνφζηαθθμξ είκαζ ζπεηζηά
πμθφ παπφξ, θυβς δζάποζδξ ηςκ μναηχκ θςημκίςκ ιέζα ζε αοηυκ είκαζ πζμ
δφζημθμ κα βίκεζ δζάηνζζδ ηδξ εέζδξ υπμο ζοκέαδ μ ζπζκεδνζζιυξ ηαζ
- απυ ηδκ ζηαηζζηζηή δζαηφιακζδ ηςκ ζπζκεδνζζιχκ, πμο ηαηαβνάθμκηαζ απυ
ημοξ θςημπμθθαπθαζζαζηέξ (εοιδεείηε υηζ δ εέζδ ημο ζπζκεδνζζιμφ
εκημπίγεηαζ ιε ζφβηνζζδ ημο φρμοξ ημο παθιμφ ηάεε θςημπμθθαπθαζζαζηή).



Υςνζηή Γζαηνζηζηή Ηηακυηδηα ζοζηήιαημξ
Δίκαζ μ ζοκδοαζιυξ ηδξ εζςηενζηήξ πςνζηήξ δζαηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ (Ri) ηαζ ηδξ
πςνζηήξ δζαηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ ημο ηαηεοεοκηήνα (Rc). Όπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ
απυδμζδξ, δ δζαηνζηζηή ζηακυηδηα ζοζηήιαημξ Rs είκαζ παιδθυηενδ ηςκ ζοκζζηςζχκ
ηδξ ηαζ δίκεηαζ απυ ηδ ζπέζδ:
(1)

Όπςξ ακαθένεδηε ζηδκ ανπή ηδξ εκυηδηαξ, μζ πανάβμκηεξ αοημί επδνεάγμοκ ηδκ εζηυκα ηαζ
ηδ δυζδ ζημκ αζεεκή. Γζα ηδκ εζηυκα εα ζογδηήζμοιε ζηδκ επυιεκδ εκυηδηα. Αξ δμφιε εδχ
εκ ζοκημιία πςξ επδνεάγεηαζ δ δυζδ ημο αζεεκή.
Ακ, βζα πανάδεζβια, δ απυδμζδ ημο ζοζηήιαημξ είκαζ παιδθή, ηυηε εα πνέπεζ κα αολδεεί ημ
πθήεμξ ηςκ θςημκίςκ πμο πνμζπίπηεζ ζημκ ηαηεοεοκηήνα (χζηε κα αολδεμφκ ηα θςηυκζα
πμο ακζπκεφμκηαζ ηαζ κα δδιζμονβδεεί απμδεηηή εζηυκα). Αοηυ ζοκεπάβεηαζ αφλδζδ ηδξ
εκενβυηδηαξ πμο πμνδβείηαζ ζημκ αζεεκή ή επζιήηοκζδ ημο πνυκμο ηδξ ελέηαζδξ.
2.9.10 Πνηόηεηα εηθόλαο
Ζ πμζυηδηα ηδξ εζηυκαξ ζηδκ Πονδκζηή Ηαηνζηή πενζβνάθεηαζ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ υπςξ ηαζ
ζηδκ Αηηζκμδζάβκςζδ. Ζ ακηίεεζδ, δ πςνζηή δζαηνζηζηή ζηακυηδηα ηαζ μ ευνοαμξ μνίγμκηαζ
ιε ακηίζημζπμ ηνυπμ ακ ηαζ ακαθένμκηαζ ζε εκηεθχξ δζαθμνεηζηέξ δζαδζηαζίεξ.


Ακηίεεζδ (C)
Ζ ακηίεεζδ, C, μνίγεηαζ ςξ δ δζαθμνά ηδξ έκηαζδξ ή ηδξ μπηζηήξ ποηκυηδηαξ ιεηαλφ
δομ πενζμπχκ ιε δζαθμνεηζηή ζοβηέκηνςζδ ναδζμκμοηθζδίμο. Οπηζηή ποηκυηδηα
είκαζ ημ ιέβεεμξ πμο εηθνάγεζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ αιαφνςζδξ ζημ θζθι.
Ζ ακηίεεζδ ιεζχκεηαζ απυ ηδκ πανμοζία ζηεδαζιέκςκ θςημκίςκ ηα μπμία δεκ
απμηυπδηακ απυ ημκ ηαηεοεοκηήνα ή ημκ ακαθοηή φρμοξ παθιχκ, ηδκ αηηζκμαμθία
οπμαάενμο (απυ δμιέξ πμο δέζιεοζακ ναδζμθάνιαημ ηαζ ηείημκηαζ ηάηςεεκ ή
άκςεεκ ημο ζζημφ πμο απεζημκίγμοιε) ηαζ ημ film.



Υςνζηή δζαηνζηζηή ζηακυηδηα
Γζα ημοξ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδ πςνζηή δζαηνζηζηή ζηακυηδηα ακαθενεήηαιε
ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα βζα ηδκ απυδμζδ ηδξ β-camera (ηαηεοεοκηήναξ,
εζςηενζηή δζαηνζηζηή ζηακυηδηα ηθπ). Δδχ εα πνμζεέζμοιε ηδκ οπμαάειζζδ ηδξ
δζαηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ, θυβς ηδξ ηίκδζδξ ημο αζεεκμφξ ηαζ ηςκ ελεηαγυιεκςκ
μνβάκςκ (πκεφιμκεξ, ηανδζά) αθθά ηαζ ηδκ επζθμβή ηςκ δζαζηάζεςκ ημο πίκαηα
ηαηαβναθήξ.



Θυνοαμξ
Ο ευνοαμξ ηδξ εζηυκαξ έπεζ δομ ζοκζζηχζεξ, ημ ευνοαμ δμιήξ ηαζ ημκ ηοπαίμ
(ηαακηζηυ) ευνοαμ.
- Ο ευνοαμξ δμιήξ πνμένπεηαζ απυ ηζξ παναηείιεκεξ δμιέξ πμο έπμοκ
πνμζθάαεζ ναδζμθάνιαημ ηαζ θαίκμκηαζ (πανειαάθθμκηαζ) ζηδκ εζηυκα
ιεζχκμκηαξ ηδκ δζαβκςζηζηή πθδνμθμνία απυ ημ ελεηαγυιεκμ υνβακμ.
- Ο ηοπαίμξ ευνοαμξ μθείθεηαζ ζηδ ζηαηζζηζηή δζαηφιακζδ ηςκ θςημκίςκ πμο
ακζπκεφμκηαζ ηαζ ζηδ ζηαηζζηζηή θφζδ ημο θαζκμιέκμο ηςκ ναδζεκενβχκ
δζαζπάζεςκ. ε ιζα εζηυκα μιμζμβεκμφξ ναδζεκενβμφ εηπμιπήξ, ζδακζηά, εα
έπνεπε ζε ηάεε pixel ηδξ κα έπεζ ηαηαβναθεί μ ίδζμξ ανζειυξ θςημκίςκ Ν.
ηδκ πναβιαηζηυηδηα, ηάεε pixel εα έπεζ ηζιή πμο ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ Ν±√Ν,
υπμο √Ν δ ηοπζηή απυηθζζδ. Ο ηοπαίμξ ευνοαμξ μνίγεηαζ ιαεδιαηζηά απυ ηδ
ζπέζδ:
Noise = (√Ν / N) x 100% (16)
Καηά ζοκέπεζα, βζα κα ιεζςεεί δ πανμοζία ηοπαίμο εμνφαμο ζηδκ εζηυκα, εα
πνέπεζ κα αολδεεί ημ πθήεμξ ηςκ θςημκίςκ (Ν) πμο ζοιιεηέπμοκ ζημκ
ζπδιαηζζιυ ηδξ. Γζα πανάδεζβια, ζε ιζα εζηυκα πμο έπεζ ζπδιαηζζηεί απυ

30.000 θςηυκζα μ ηοπαίμξ ευνοαμξ είκαζ 0,57% εκχ ζε ιζα εζηυκα ιε 10.000
θςηυκζα είκαζ 1%. Ο ηοπαίμξ ευνοαμξ δοζπεναίκεζ ηδ δζάηνζζδ δμιχκ
παιδθήξ ακηίεεζδξ. Γζα κα είκαζ εοηνζκήξ ιζα ηέημζα δμιή εα πνέπεζ δ
ακηίεεζδ ηδξ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 3 θμνέξ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ακηίεεζδ
πμο πνμηαθεί δ ζηαηζζηζηή δζαηφιακζδ.

2.10 Σνκνγξαθηθή γ-camera (SPECT)
Ζ θαιαακυιεκδ απυ ιζα β-camera εζηυκα απμηεθεί ηδκ δζζδζάζηαηδ πνμαμθή ηδξ
ηνζζδζάζηαηδξ ηαηακμιήξ ημο ναδζμθανιάημο ζημ οπυ ελέηαζδ υνβακμ.
Ζ απυηηδζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ ηδξ ηνίηδξ πςνζηήξ δζάζηαζδξ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ
ιεεμδμθμβία ηδξ ημιμβναθίαξ. Σμ ζφζηδια εθανιμβήξ ηδξ μκμιάγεηαζ Σμιμβναθία
Δηπμιπήξ Απθμφ Φςημκίμο (SPECT απυ ηα ανπζηά ηςκ θέλεςκ Single Photon Emission
Computed Tomography). ηδκ μοζία, δ SPECT camera είκαζ δ ηεπκμθμβζηή ελέθζλδ ηδξ
Anger camera ηονίςξ ζε επίπεδμ θμβζζιζημφ ηαζ ιδπακζηήξ πενζζηνμθήξ ηδξ ηεθαθήξ. Έκα
ζφζηδια SPECT απμηεθείηαζ απυ ιζα ή ηαζ πενζζζυηενεξ ηεθαθέξ β-camera ιε δοκαηυηδηα
αοηυιαηδξ ηαζ πνμβναιιαηζγυιεκδξ πενζζηνμθήξ ηδξ βφνς απυ ημκ αζεεκή, ζε επζεοιδηή
αηηίκα ηαζ ηαπφηδηα πενζζηνμθήξ.
Γζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ ημιμβναθίαξ πνέπεζ κα θδθεμφκ εζηυκεξ ηδξ ηαηακμιήξ ημο
ναδζμθανιάημο οπυ δζάθμνεξ βςκίεξ. ηδκ πνάλδ μζ εζηυκεξ αοηέξ είκαζ ημζκέξ δζζδζάζηαηεξ
θήρεζξ πμο θαιαάκμκηαζ ιε ηδκ πνμβναιιαηζζιέκδ αοηυιαηδ πενζζηνμθή ηδξ ηεθαθήξ ή ηςκ
ηεθαθχκ ημο ζοζηήιαημξ SPECT. Ζ ηάεε θήρδ μκμιάγεηαζ πνμαμθή ηδξ ηαηακμιήξ ηδξ
ναδζεκένβεζαξ. Ζ ααζζηή δζενβαζία ζηδκ πνμαμθή είκαζ δ άενμζζδ ηδξ ναδζεκένβεζαξ ηαηά
ιήημξ θακηαζηζηχκ αηηίκςκ (αηηίκεξ πνμαμθήξ- projection rays), μζ μπμίεξ λεηζκμφκ απυ ημκ
ακζπκεοηή ηαζ πενκμφκ ιέζα απυ ηδκ ναδζεκενβυ πδβή. Σμ άενμζζια ηδξ ναδζεκένβεζαξ ηαηά
ιήημξ ιζαξ αηηίκαξ πνμαμθήξ είκαζ ημ αηηζκζηυ άενμζζια (ray sum). Οζ ηαηεοεοκηήνεξ πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ απεζηυκζζδ ηαεμνίγμοκ ηδκ ζπεηζηή πνμέθεοζδ ηςκ αηηίκςκ
πνμαμθήξ.
Καηά ηδκ επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ βζα κα πνμηφρμοκ μζ ημιέξ ημο ελεηαγυιεκμο μνβάκμο
ή δ ηνζζδζάζηαηδ πανμοζίαζδ αοημφ, βίκμκηαζ δζμνεχζεζξ βζα απμννυθδζδ θςημκίςκ ηαζ
ιεηααμθέξ ζηδκ εοαζζεδζία ηαζ ηδκ δζαηνζηζηή ζηακυηδηα ηαηά ιήημξ ηςκ αηηίκςκ
πνμαμθήξ. Ζ ακαζφκεεζδ ηδξ ημιμβναθζηήξ εζηυκαξ πενζθαιαάκεζ δφμ ζηάδζα, ηδκ
μπζζεμπνμαμθή (backprojection) ηαζ ηδκ εθάηηςζδ ηςκ ζθαθιάηςκ ηδξ μπζζεμπνμαμθήξ. Ζ
μπζζεμπνμαμθή είκαζ ιζα δζαδζηαζία ηαηά ηδκ μπμία ηα δεδμιέκα ηςκ πνμαμθχκ
επακεζζάβμκηαζ ζημ πχνμ ηαηά ιήημξ ηςκ αηηίκςκ πνμαμθήξ απυ ηζξ μπμίεξ πνμένπμκηαζ. Με
ηδκ μπζζεμπνμαμθή επίζδξ ηαεμνίγεηαζ δ βεςιεηνία αάζεζ ηδξ μπμίαξ ζοκηίεεκηαζ μζ
ημιμβναθζηέξ εζηυκεξ. Ζ υθδ επελενβαζία βίκεηαζ ιε ελεθζβιέκα ζοζηήιαηα οπμθμβζζηχκ ηαζ
ανζειδηζημφξ αθβμνίειμοξ. ηα ζφβπνμκα ζοζηήιαηα SPECT οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα ιε
εζδζηή επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ απυ ηζξ θαιαακυιεκεξ πνμαμθέξ κα πνμηφρμοκ ημιέξ
εβηάνζζεξ, μαεθζαίεξ ή ζηεθακζαίεξ ή αηυιδ ημιέξ ηαηά ιήημξ ακαημιζηχκ αλυκςκ ημο
ελεηαγυιεκμο μνβάκμο ή ζοζηήιαημξ, υπςξ π.π. δ ηανδζά (πήια 15).

σήμα 15: Σνκέο πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ αηκάηωζε ηνπ
κπνθαξδίνπ ζε ζπλζήθεο θόπωζεο θαη εξεκίαο
Τπάνπμοκ ημιμβναθζηέξ ηάιενεξ ιε ιία, δφμ ή ηνεζξ ηεθαθέξ, βζα δζάθμνεξ πνήζεζξ. Ζ
ηεθεοηαία ελέθζλδ ηςκ ζοζηδιάηςκ αοηχκ είκαζ ζφζηδια SPECT, ιε δοκαηυηδηα θεζημονβίαξ
ηαζ ςξ PET (οανζδζηή ηάιενα PET), ζημ μπμίμ οπάνπεζ εκζςιαηςιέκμξ αλμκζηυξ
ημιμβνάθμξ ιε θοπκία αηηίκςκ-Υ παιδθήξ εκενβείαξ.
Ο ζημπυξ ηςκ ζοζηδιάηςκ αοηχκ είκαζ κα βίκεηαζ ζοκδοαζιυξ ηςκ θεζημονβζηχκ
πθδνμθμνζχκ απυ ημ ζπζκεδνμβνάθδια, ιε ηζξ ακαημιζηέξ θεπημιένεζεξ ηδξ αλμκζηήξ
ημιμβναθίαξ ιε ζφκηδλδ (fusion) ηςκ δφμ εζηυκςκ, βζα κα αολάκμκηαζ μζ δζαβκςζηζηέξ
πθδνμθμνίεξ απυ ιεθέηδ.

2.11 PET/CT
ηδκ ημιμβναθία πμγζηνμκίςκ PET πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοβηεηνζιέκα ναδζμσζυημπα πμο
εηπέιπμοκ πμγζηνυκζα (11C, 15O, 13N ηαζ 18F) ηα μπμία πανάβςκηαζ ζε ηφηθμηνα. Βαζζηυ
παναηηδνζζηζηυ ηαζ ηςκ ηεζζάνςκ ναδζμσζμηυπςκ είκαζ μ ιζηνυξ πνυκμξ διζγςήξ ημοξ, πμο
[19]
πενζμνίγεζ ιεκ ςξ έκα ααειυ ηδκ απμννμθμφιεκδ δυζδ ημο αζεεκή
, αθθά ηαοηυπνμκα
δοζημθεφεζ ηδ ιεηαθμνά ημοξ ζε ενβαζηήνζα πμο ανίζημκηαζ ιαηνζά απυ ηα ηφηθμηνα.
Δζδζηυηενα βζα ηάπμζα απυ αοηά π.π. 15O είκαζ απαναίηδηδ δ εβηαηάζηαζδ ηοηθυηνμο πμθφ
ημκηά ζηζξ ημιμβναθζηέξ ιμκάδεξ.
Με ηδκ ακάπηολδ ηδξ ημιμβναθίαξ PET οπήνλε ηαοηυπνμκδ ειαάεοκζδ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ
ζφκδεζδξ δζαθυνςκ αζεεκεζχκ ιε ηζξ αθθαβέξ ζηδ νμή ημο αίιαημξ, ζηδκ ζοβηέκηνςζδ ημο
μλοβυκμο αθθά ηαζ ζημκ ιεηααμθζζιυ ηδξ βθοηυγδξ [19, 20].
Σα ηεθεοηαία πνυκζα δ ημιμβναθία PET ζοκδοάγεηαζ ιε ηδκ οπμθμβζζηζηή ημιμβναθία
(PET/CT scan) ηαζ πνδζζιιμπμζείηαζ εονέςξ ζημκ ημιέα ηδξ μβημθμβίαξ. Δπζπθέμκ, δ
ημιμβναθία PET ηαηάθενε κα επεηηείκεζ ηδκ βκχζδ ζε ημιείξ ηδξ κεονμθμβίαξ ηαζ ηδξ
ηανδζμθμβίαξ.
ημκ ημιέα ηδξ κεονμθμβίαξ, δ ημιμβναθία PET δίκεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ θοζζμθμβζηή ή ιδ
θεζημονβία ημο εβηεθάθμο ηαζ δζαπζζηχκεζ εβηεθαθζηέξ δοζθεζημονβίεξ υπςξ δ κυζμξ
Altzheimer, δ κυζμξ Parkinson, δ άκμζα, δ επζθδρία η.α. Μπμνεί επίζδξ κα δζαηνίκεζ ημ
κεηνςιέκμ απυ ημ αζχζζιμ ιένμξ ημο εβηεθάθμο έπεζηα απυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ.
Όζμκ αθμνά ζηδκ ηανδζμθμβία, δ ημιμβναθία PET ζοιαάθθεζ ζηδκ δζάβκςζδ ηδξ
ζηεθακζαίαξ κυζμο ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ ακίπκεοζδ ηςκ κεηνςιέκςκ ζζηχκ έπεζηα απυ
έιθναβια ημο ιομηανδίμο. Αηυια ιπμνεί κα ακζπκεφζεζ ακ είκαζ επζηοπδιέκεξ μζ ηανδζαηέξ
επειαάζεζξ υπςξ bypass ή balloon.

Πίκαηαξ 6: « Βαζζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ ζζμηυπςκ εηπμιπήξ πμγζηνμκίςκ»

Ννπθιίδην

Υξόλνο Ηκηδωήο

Παξαγωγή

Μέζε Δλέξγεηα
Πνδηηξνλίωλ

Κφηθμηνμ*

Μέγηζηε
Δλέξγεηα
Πνδηηξνλίωλ
0,96 MeV

C

20,3 min

N

9,97 min

Κφηθμηνμ*

1,19 MeV

0,432 MeV

O

122 sec

Κφηθμηνμ*

1,72 MeV

0,650 MeV

F

109,8 min

Κφηθμηνμ

0,64 MeV

0,202 MeV

Cu

9,74 min

Γεκκήηνζα

2,93 MeV

1,281 MeV

Ga

68,1 min

Γεκκήηνζα

1,83 MeV

0,740 MeV

Rb

1,27 min

Γεκκήηνζα

3,3 MeV

1,418 MeV

11
13
15
18
62
68
82

0,326 MeV

Σμ πζμ δζαδεδμιέκμ ναδζμθάνιαημ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζήιενα ζηδκ ημιμβναθία PET είκαζ
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δ θεμνζμιέκδ δεμλο-βθοηυγδ, πμο βνάθεηαζ εκ ζοκημιία ςξ F-FDG ηαζ οπμδδθχκεζ ηδκ
πανμοζία ημο θεμνίμο ςξ εηπμιπμφ.
Οζ θυβμζ βζα ηδκ εηηεηαιέκδ πνήζδ ηδξ είκαζ πμζηίθμζ. Δκδεζηηζηά ακαθέκηαζ υηζ μ πνυκμξ
διζγςήξ ημο θεμνίμο είκαζ ζπεηζηά ιζηνυξ χζηε κα απμθεφβεηαζ δ οπεναμθζηή έηεεζδ ημο
αζεεκή ζηδκ αηηζκμαμθία, αθθά ηαζ ζπεηζηά ιεβάθμξ χζηε κα είκαζ δοκαηή δ παναβςβή ημο
ζε ηφηθμηνα πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκα εηηυξ ηδξ δζαβκςζηζηήξ ιμκάδαξ PET. Ζ βθοηυγδ
πνμζθένεηαζ απυ αζμπδιζηή άπμρδ βζα ηδκ ιεθέηδ πμθθχκ αζεεκεζχκ υπςξ ηανηίκμξ, υπμο
οπάνπεζ αολδιέκδ πνυζθδρδ βθοηυγδξ απυ ηα ηαημήεδ ηφηηανα, βζα ηδκ ιεθέηδ ηδξ
αζςζζιυηδηαξ ημο ιομηανδίμο ιεηά απυ έιθναβια, ηδκ ιεθέηδ ηδξ άκμζαξ αθθά ηαζ ηδκ
ακίπκεοζδ θθεβιμκχκ.
Ακζπκεοηζηέξ Γζαηάλεζξ
Ζ ημιμβναθία PET ζήιενα πνδζζιμπμζεί ςξ επί ημ πθείζημκ απανζειδηέξ ζπζκεδνζζιχκ πμο
απμηεθμφκηαζ απυ ημκ ηνφζηαθθμ-ζπζκεδνζζηή, απυ ημκ θςημπμθθαπθαζζαζηή
(photomultiplier tube, PMT) ηαζ απυ ιζα ζεζνά δθεηηνμκζηχκ ζημζπείςκ.
Ζ ααζζηή ανπή θεζημονβίαξ ηςκ ηνφζηαθθςκ–ζπζκεδνζζηχκ έπεζ ςξ ελήξ: υηακ έκα ζςιάηζμ
πενάζεζ ιέζα απυ ηδκ φθδ, πνμηαθεί ζμκζζιμφξ, δζεβένζεζξ ηαζ εηπέιπεηαζ αηηζκμαμθία ηαηά
ηδκ απμδζέβενζδ. Οζ ζπζκεδνζζηέξ είκαζ οθζηά ηα μπμία εηπέιπμοκ παθιμφξ θςηυξ ηαηά ηδ
απμδζέβενζή ημοξ. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ, βκςζηυ ςξ θςηαφβεζα πςνίγεηαζ ζημ θεμνζζιυ ηαζ
ημκ θςζθμνζζιυ. Ο δζαπςνζζιυξ αοηχκ ηςκ δφμ μθείθεηαζ ζηδ πνμκζηή δζαθμνά ηςκ
θαζκμιέκςκ. ημκ θεμνζζιυ δ εηπμιπή θςηυξ βίκεηαζ ζε πνυκμ ιζηνυηενμ απυ 10 ns εκχ
ζημκ θςζθμνζζιυ δ εηπμιπή βίκεηαζ ζε πνυκμ ιεβαθφηενμ απυ 10 ns[21,22].

σήμα 16: Πανάδεζβια Απανζειδηή πζκεδνζζιχκ»
Οζ ζπζκεδνζζηέξ πςνίγμκηαζ ζε μνβακζημφξ ηαζ ζε ακυνβακμοξ. Οζ μνβακζημί ζπζκεδνζζηέξ
οπενηενμφκ έκακηζ ηςκ ακυνβακςκ ςξ πνμξ ημ υηζ είκαζ ηαπφηενμζ, εκχ μζ ακυνβακμζ
οπενηενμφκ ςξ πνμξ ημοξ μνβακζημφξ, επεζδή πανάβμοκ πενζζζυηενμ θςξ ηαζ έπμοκ ηαθφηενδ
βναιιζηυηδηα [22,23].
Οζ ακυνβακμζ ηνφζηαθθμζ, μζ μπμίμζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ημιμβναθία PET, πςνίγμκηαζ ζε
δφμ ηαηδβμνίεξ: ημοξ ηνοζηάθθμοξ πμο δεκ έπμοκ πνμζιίλεζξ ζηδ ζφκεεζή ημοξ (BGO, BaF ,
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CsI ηθπ) ηαζ ζε εηείκμοξ πμο έπμοκ (NaI(Tl), CsI(Tl) ηθπ).[24] Οζ πνμζιίλεζξ αοηέξ εζζάβμκηαζ
ζημ ηνοζηαθθζηυ πθέβια ηαζ ζοιαάθθμοκ ζηδκ ιεβαθφηενδ απυδμζδ ηςκ ζπζκεδνζζηχκ.
οβηεηνζιέκα μ ζπζκεδνζζηήξ ΝaΗ(Tl) είκαζ μ πθέμκ πνδζζιμπμζμφιεκμξ ζηδκ Πονδκζηή
Ηαηνζηή ςζηυζμ, υπςξ εα δμφιε ηαζ ζηδκ πμνεία, δεκ είκαζ μ πζμ ηαηάθθδθμξ βζα ηδκ
ημιμβναθία PET.

σήμα 17: « Γζάθμνμζ ηφπμζ ακζπκεοηχκ: BaF , BGO, plastic scintillators ακηίζημζπα»
2

Έηζζ θμζπυκ, ηαηά ηδκ δζάδμζδ ηςκ θςημκίςκ ιέζα απυ ημ οθζηυ πανάβεηαζ παθιυξ θςηυξ.
Σμ θςξ πανάβεηαζ ζημ ζπζκεδνζζηή ηαζ ιεηαθένεηαζ ζηδκ πνυζμρδ ημο
θςημπμθθαπθαζζαζηή ιε πνήζδ μδδβχκ θςηυξ (light guides) ή ιεηαηνμπέςκ θεμνζζιμφ
(fluorescent converters).

Οζ μδδβμί θςηυξ είκαζ ζοκήεςξ θηζαβιέκμζ απυ πθαζηζηυ, θεζημονβμφκ ςξ ακαηθαζηέξ ηαζ
είκαζ απμδμηζηυηενμζ ηςκ ιεηαηνμπέςκ θεμνζζιμφ, μζ μπμίμζ μοζζαζηζηά απμννμθμφκ ηδκ
αηηζκμαμθία ηαζ ηδκ επακεηπέιπμοκ ζε ιεβαθφηενα ιήηδ ηφιαημξ. οκεπχξ είκαζ θζβυηενμ
απμδμηζημί αθθά πζμ εφπνδζημζ. Ζ ζοκδεέζηενδ ιμνθή ζημοξ απανζειδηέξ ζπζκεδνζζιχκ
είκαζ μζ ακαηθαζηέξ ηαζ ζοκήεςξ, ημπμεεημφκηαζ ζηδκ πθεονά πμο ανίζηεηαζ απέκακηζ απυ
ηδκ πενζμπή ζοθθμβήξ θςηυξ[22]. Μέζς ηςκ μδδβχκ θςηυξ, ημ θςξ μδδβείηαζ απυ ημκ
ζπζκεδνζζηή ζημκ θςημπμθθαπθαζζαζηή, μ μπμίμξ ηαηέπεζ πμθφ ζδιακηζηή εέζδ βζαηί
ιεηαηνέπεζ ημκ πμθφ ιζηνήξ έκηαζδξ θςηεζκυ παθιυ πμο εηπέιπεζ μ ζπζκεδνζζηήξ, ζε ζζπονυ
δθεηηνζηυ παθιυ, πςνίξ κα εζζάβεζ ιεβάθμ ευνοαμ (αθ. πήια 19).

σήμα 18: Οζ εέζεζξ ηςκ ζπζκεδνζζηχκ, ηςκ θςημπμθθαπθαζζαζηχκ ηαζ ηςκ μδδβχκ
θςηυξ ζε έκα ζφζηδια PET.
Όπςξ ακαθένεδηε ζηδκ ανπή, ζηδκ ημιμβναθία PET πνδζζιμπμζμφκηαζ ακυνβακμζ
ζπζκεδνζζηέξ. Σα ααζζηά παναηηδνζζηζηά πμο πνέπεζ κα έπμοκ μζ ακζπκεοηέξ ζπζκεδνζζιχκ
έηζζ χζηε κα εοκμείηαζ δ αθθδθεπίδναζδ ημο θςημκίμο ιε ημκ ηνφζηαθθμ είκαζ:
• ιεβάθδ ποηκυηδηα ηαζ δναζηζηυ αημιζηυ ανζειυ Z ,
eff

• ιεβάθδ απυδμζδ θςηυξ (light yield) δδθαδή ιεβάθμ ανζειυ θςημκίςκ ακά MeV, ηδξ
ανπζηήξ βάιια
• κα έπμοκ ιζηνυ πνυκμ απυζαεζδξ (decay time) ηαζ άθθα παναηηδνζζηζηά ηα μπμία υιςξ
είκαζ δεοηενεφμκηα υπςξ π.π κα ιδκ είκαζ οβνμζημπζημί [25].
Αοηυ υιςξ πμο έπεζ ηδκ ιεβαθφηενδ ζδιαζία πνμηεζιέκμο κα εεςνδεεί ηαηάθθδθμξ μ
ζπζκεδνζζηήξ είκαζ μ δείηηδξ απμννυθδζδξ θςημκίςκ, νZeff4, μ μπμίμξ εκ βέκεζ πνέπεζ κα
είκαζ ορδθυξ [21].

σήμα 19: Γζαημιή ημο Φςημπμθθαπθαζζαζηή
Ο ζπζκεδνζζηήξ ΝaΗ(Tl) υπςξ είπαιε δεκ πνδζζιμπμζείηαζ ζδζαίηενα ζηδκ ημιμβναθία PET
θυβς ημο υηζ είκαζ οβνμζημπζηυξ ηαζ πνεζάγεηαζ πνμζηαζία, αθθά ηαζ δζυηζ έπεζ παιδθή
ποηκυηδηα. Οζ ζοκδεέζηενα πνδζζιμπμζμφιεκμζ ζπζκεδνζζηέξ είκαζ ημ μλείδζμ ημο
βενιακζημφ αζζιμφεζμο (BGO, Bi4Ge3O12), ημ μνεμπονζηζηυ θμοηέζζμ (LSO, Lu2SiO5) ηαζ
ημ μνεμπονζηζηυ βαδμθίκζμ (GSO, Gd2SiO5). Οζ ααζζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ αοηχκ
πενζβνάθμκηαζ παναηάης ηαζ ζημκ πίκαηα βίκεηαζ δ ζοζπέηζζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ.
Ο BGO είκαζ έκαξ ζηθδνυξ, αηακυκζζημξ ηνφζηαθθμξ, ιδ οβνμζημπζηυξ, ηαεανυξ-πςνίξ
πνμζιίλεζξ. Έπεζ ιεβάθμ δναζηζηυ αημιζηυ ανζειυ 75, ηαζ ορδθή ποηκυηδηα (7.1g/cm3),
παναηηδνζζηζηά πμο ημκ ηαεζζημφκ ημκ ζοκήεδ ζπζκεδνζζηή ζηδκ ημιμβναθία PET. Σμ
ιεζμκέηηδιά ημο είκαζ υηζ έπεζ ιζηνή απυδμζδ θςηυξ (light yield) ζε ζπέζδ ιε ημκ ΝaΗ(Tl),
ζοβηεηνζιέκα 15%.
Ο LSO είκαζ επίζδξ εονέςξ πνδζζιμπμζμφιεκμξ ζπζκεδνζζηήξ έπεζ πνμζιίλεζξ ηαζ
εκενβμπμζδηέξ Ce (Cerium-Γδιήηνζμ), έπεζ ιζηνυ πνυκμ απυζαεζδξ ηαζ είκαζ ιδ
οβνμζημπζηυ ηαζ έπεζ ημ δεφηενμ ιεβαθφηενμ δείηηδ απμννυθδζδξ. Σμ ααζζηυ ημο
ιεζμκέηηδια είκαζ υηζ έπεζ εζςηενζηή ναδζεκενβυ εηπμιπή θυβς ηδξ φπανλδξ ημο ζζμηυπμο
θμοηεζίμο (Lu) ζημκ ηνφζηαθθμ. Αηυια πανμοζζάγεζ ακμιμζμιμνθία απυηνζζδξ, δδθαδή
πανμοζζάγεζ δζαθμνεηζηή ηαηακμιή ζηα δζάθμνα ζδιεία ημο ηνοζηάθθμο.
3

Σέθμξ, ημ GSO έπεζ ποηκυηδηα 6,71 g/cm , δναζηζηυ αημιζηυ ανζειυ 59, είκαζ ιδ
οβνμζημπζηυξ, έπεζ ιζηνυ πνυκμ απυζαεζδξ 60 ns ηαζ έπεζ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ πμο ηαεζζημφκ
εφημθδ ηδκ παναβςβή ημο [21,25,26] .
Πίκαηαξ 7: «Βαζζηά Υαναηηδνζζηζηά ηςκ Τθζηχκ ηςκ εονέςξ πνδζζιμπμζμφιεκςκ πζκεδνζζηχκ»

Τιηθό πηλζεξηζηή

Ππθλόηεηα
3

Z

eff

(g/cm )
BGO
LSO
GSO
NaI(Tl)
CsI(Tl)

7.1
7.4
6.7
3.67
4.51

75
66
59
51
52

Υξόλνο
Απόζβεζεο
(ns)
300
40
60
230
900

Τγξνζθνπηθό
ο
ΟΥΗ
ΟΥΗ
ΟΥΗ
ΝΑΗ
ΜΔΡΗΚΩ

Ζ δμιή υιςξ ηδξ ζφβπνμκδξ ιμνθήξ εκυξ ζοζηήιαημξ PET είκαζ δζαθμνεηζηή απυ αοηή πμο
έπμοιε ήδδ ακαθένεζ. ηδκ δεηαεηία ημο 1980, μζ Casey ηαζ Nutt πνυηεζκακ ηδκ ηαηαζηεοή
ηςκ block detectors ιε ζημπυ ηδκ θήρδ πμθφ ηαθφηενμο ζήιαημξ απυ ημοξ ακζπκεοηέξ.

σήμα 20: «Οζ block detectors»

Οζ block dectectors είκαζ ημιιάηζα πμο απμηεθμφκηαζ ζοκήεςξ απυ 64 (8*8) ηνοζηάθθμοξ
ζπζκεδνζζηέξ, μζ μπμίμζ είκαζ εκςιέκμζ ιε ηέζζενζξ θςημπμθθαπθαζζαζηέξ μζ μπμίμζ είκαζ
θςημπμθθαπθαζζαζηέξ εοαζζεδζίαξ εέζδξ, έπμοκ δδθαδή ηδκ δοκαηυηδηα κα πνμζδζμνίγμοκ
ημκ ηνφζηαθθμ ζημκ μπμίμ έβζκε δ αθθδθεπίδναζδ ημο θςημκίμο.
Σμ θςξ ιμζνάγεηαζ ακάιεζα ζημοξ ηέζζενζξ αοημφξ θςημπμθθαπθαζζαζηέξ δίκμκηαξ
ηαθφηενδ πθδνμθμνία. Έκα ζφκμθμ απυ block detectors, απμηεθεί ηιήια εκυξ δαηηοθίμο
ακζπκεοηχκ ιέζα ζημ μπμίμ εζζένπεηαζ ημ οπυ ελέηαζδ άημιμ[27].
Οζ ακυνβακμζ ζπζκεδνζζηέξ είκαζ μζ ηαηελμπήκ πνδζζιμπμζμφιεκμζ ζηδκ ζφβπνμκδ
ημιμβναθία PET.

(α)
Σχήμα 21:

μ δαπηφθζμξ ακζπκεοηχκ

(β)

ημ υθμ ζφζηδια

Ζθεηηνμκζηέξ Μμκάδεξ
Οζ παθιμί θςηυξ πμο πανάβμκηαζ απυ ηδκ ακζπκεοηζηή δζάηαλδ ηαζ ημοξ
θςημπμθθαπθαζζαζηέξ δζένπμκηαζ απυ έκα ζφζηδια δθεηηνμκζημφ ηοηθχιαημξ ιε ζημπυ ηδκ
ηαοημπμίδζδ ηςκ ζοιπηχζεςκ (ηφηθςια ζφιπηςζδξ). Σμ πνχημ ζημζπείμ ημο ηοηθχιαημξ
είκαζ μζ δζεοηνζκζζηέξ ζηαεενμφ ηθάζιαημξ (Constant Fraction Discriminator, CFD) ή υπςξ
ιπμνεί κα πανμοζζάγεηαζ ζε ηάπμζεξ πεζναιαηζηέξ δζαηάλεζξ time pick-off. Ζ θεζημονβία ημο
δζεοηνζκζζηή ααζίγεηαζ ζημ υηζ έπεζ ηεεεί ζε αοηυκ έκα υνζμ ηάζδξ. Μυκμ μζ παθιμί πμο
έπμοκ ίζδ ή ιεβαθφηενδ ηζιή απυ αοηυκ εα πενάζμοκ απυ ημκ δζεοηνζκζζηή ηαζ εα ζοκεπζζηεί
δ επελενβαζία ημοξ απυ ημ οπυθμζπμ ηφηθςια, εκχ μζ οπυθμζπμζ παθιμί εα απμννζθεμφκ. Ο
δζεοηνζκζζηήξ CFD δίκεζ ζςζηή πθδνμθμνία βζα ημκ πνυκμ ζημκ μπμίμ έθηαζε μ παθιυξ απυ

ημκ θςημπμθθαπθαζζαζηή. Δηηυξ απυ ημκ δζεοηνζκζζηή CFD ιπμνμφκ κα οπάνλμοκ ηαζ μζ
δζαθμνζημί δζεοηνζκζζηέξ, ηάης ηαζ άκς ηαηςθθίμο (Low energy-Level Discriminator, LLDUpper energy-Level Discriminator, ULD). Αοημί ιε ηδκ ζεζνά ημοξ απμννίπημοκ ημοξ
παθιμφξ πμο είκαζ ιεβαθφηενμζ ή ακηίζημζπα ιζηνυηενμζ απυ ηζξ ηζιέξ πμο έπμοκ ηεεεί.
ημπυξ ημο LLD είκαζ κα απμννίρεζ ηα θαζκυιεκα ζηέδαζδξ εκχ ημο ULD κα απμννίρεζ
πενζπηχζεζξ υπμο παναπάκς απυ δομ θςηυκζα έπμοκ ηαηαθεάζεζ ζημοξ block detectors ηδκ
ίδζα πνμκζηή ζηζβιή.
ηδ ζοκέπεζα, μζ παθιμί μδδβμφκηαζ ζηδκ ιμκάδα ζφιπηςζδξ υπμο ιέζς ημο πνμκζημφ
παναεφνμο πμο έπεζ ηεεεί, βίκεηαζ μ δζαπςνζζιυξ ηςκ δζάθμνςκ ζδιάηςκ πμο έπμοκ θηάζεζ
ιε ζημπυ ηδκ εφνεζδ ηςκ αθδεχκ ζοιπηχζεςκ. ημ ηέθμξ θηάκμοκ ζημκ ακαθμβζηυ-ρδθζαηυ
ιεηαηνμπέα (Analog-Digital Converter, ADC). Ο ADC υπςξ ηαηαδεζηκφεζ ηαζ ημ υκμιά ημο
είκαζ εηείκμ ημ ηιήια ηδξ δθεηηνμκζηήξ δζάηαλδξ ημ μπμίμ ιεηαηνέπεζ ημοξ ακαθμβζημφξ
παθιμφξ ζε ρδθζαημφξ, χζηε κα ιπμνμφκ εκ ζοκεπεία κα πνδζζιμπμζδεμφκ απυ ημκ
δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή. Έηζζ μ ADC ζηδκ είζμδυ ημο δέπεηαζ ιμνθμπμζδιέκμοξ
ακαθμβζημφξ παθιμφξ εκχ ζηδκ έλμδυ ημο δίκεζ ιζα παθιμζεζνά υπμο ηάεε εζζενπυιεκμξ
παθιυξ έπεζ ηαηαπςνδεεί ακάθμβα ιε ημ φρμξ ημο. οβηεηνζιέκα, μ ADC ρδθζμπμζεί ημοξ
παθιμφξ πμο ακηζζημζπμφκ ζηζξ ζοκηεηαβιέκεξ ημοξ ζδιείμο πμο έβζκε δ εηπμιπή ηςκ
θςημκίςκ ιέζα ζημ οθζηυ αθθά ηαζ ηζξ ζοκηεηαβιέκεξ ημο ζδιείμο πμο έβζκε δ απμννυθδζδ
ιέζα ζημκ απανζειδηή. Με ημκ ηνυπμ αοηυ πνμηφπημοκ δοαδζηέξ ηζιέξ ηδξ εέζδξ μζ μπμίεξ
είκαζ πνυζθμνεξ βζα πεναζηένς επελενβαζία ημοξ απυ ημκ δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή. Όθα ηα
ζημζπεία ηδξ δζαδζηαζίαξ έπμοκ ηαηαπςνδεεί ζηδκ οπμθμβζζηζηή ιμκάδα υπμο ιε
ηαηάθθδθμοξ αθβμνίειμοξ ακαηαηαζηεοήξ εζηυκαξ δδιζμονβείηαζ δ ημιμβναθζηή εζηυκα
[21,24]
.

σήμα 22: Ζ δθεηηνμκζηή δζάηαλδ ημο ζοζηήιαημξ PET
2D/3D θεζημονβία

ημ ηεθεοηαίμ ιένμξ αοημφ ημο ηεθαθαίμο βίκεηαζ ακαθμνά ζηδκ δοκαηυηδηα
απεζηυκζζδξ 2D ηαζ 3D ιε ηδκ ιέεμδμ PET. ηδκ 2D θήρδ δεδμιέκςκ βίκεηαζ πνήζδ
ιμθφαδζκςκ δζαθναβιάηςκ (septa) ακάιεζα ζηα ακζπκεοηζηά ζημζπεία, ιε ζημπυ κα
ηαηαβνάθμκηαζ μζ ζοιπηχζεζξ απυ έκακ ακζπκεοηή ή ημ πμθφ απυ βεζημκζημφξ έηζζ χζηε
κα ιδκ οπάνπεζ θακεαζιέκδ ηαηαβναθή βεβμκυηςκ. Ακηίεεηα ζηδκ 3D θεζημονβία ηα
δζαθνάβιαηα απμιαηνφκμκηαζ έηζζ χζηε δ ηαηαβναθή ηδξ αηηζκμαμθίαξ κα βίκεηαζ απυ
μθυηθδνδ ηδ ζηενεά βςκία ημο δαηηοθίμο ακζπκεοηχκ. Έκα ιεζμκέηηδια είκαζ πςξ πςνίξ
ηδκ πνήζδ δζαθναβιάηςκ, αολάκεηαζ δ πζεακυηδηα ηαηαβναθήξ ιδ-αθδεχκ ζηεδάζεςκ,
ιε απμηέθεζια ηδκ πανμοζία εμνφαμο ζηδκ ημιμβναθζηή εζηυκα [27].

σήμα 23: Ζ θεζημονβία 2D/3D. α) θαίκεηαζ δ πνήζδ δζαθναβιάηςκ ζηδκ 2D θεζημονβία
α) ζηδκ 3D θεζημονβία έπμοιε ηαηαβναθή απυ μθυηθδνδ ηδ ζηενεά βςκία

Λεζημονβία ηδξ Σμιμβναθίαξ PET
Σα ζηάδζα ηδξ ημιμβναθίαξ PET είκαζ ζοκμπηζηά ηα ελήξ: ανπζηά επζθέβεηαζ ημ ηαηάθθδθμ
ζζυημπμ, ιε ημ μπμίμ επζζδιαίκεηαζ ημ ηαηάθθδθμ αζμιυνζμ ηαζ πανάβεηαζ ημ ναδζμθάνιαημ,
ημ μπμίμ πμνδβείηαζ ζημκ αζεεκή, πνμζθαιαάκεηαζ ζηζξ πενζμπέξ ιεθέηδξ ηαζ ιέζς δζαθυνςκ
ηεπκζηχκ απεζηυκζζδξ, πνμηφπηεζ δ εζηυκα ηαηακμιήξ ημο ζημ ζχια ημο αζεεκή[27].
Ο πνυκμξ πνυζθδρδξ ημο ναδζμθανιάημο ηοιαίκεηαζ απυ ιενζηά δεοηενυθεπηα έςξ ηαζ ιζα
+

χνα, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ FDG. Μέζς ηδξ α δζάζπαζδξ πμο ηονζανπεί ζηα ζζυημπα ηδξ
ΡΔΣ, εηπέιπμκηαζ πμγζηνυκζα ηαζ δ δζαδνμιή πμο ηαθφπημοκ (ειαέθεζα) ελανηάηαζ πνμθακχξ
απυ ηδκ εκένβεζα ιε ηδκ μπμία εηπέιθεδηακ ηαζ άνα απυ ημ εηάζημηε ζζυημπμ αθθά ηαζ απυ
ηδκ δθεηηνμκζηή ποηκυηδηα ημο ιέζμο. Υαναηηδνζζηζηά πνέπεζ κα ακαθένμοιε υηζ ζημ κενυ,
ημ μπμίμ απμηεθεί ημ ηονίανπμ ζοζηαηζηυ ημο ακενχπζκμο μνβακζζιμφ, ηα εηπειπυιεκα
πμγζηνυκζα δζακφμοκ ιζα ιέζδ απυζηαζδ 1-2 mm, ιε παναηηδνζζηζηέξ ηζιέξ βζα ημ
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Πίκαηαξ 8: «Μέζδ Διαέθεζα πμγζηνμκίςκ ζημ κενυ»
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Σα πμγζηνυκζα επζαναδφκμκηαζ πάκμκηαξ εκένβεζα ιέζς αθθδθεπζδνάζεςκ ιε ημοξ
πενζαάθθμκηεξ αζμθμβζημφξ ζζημφξ ηαζ υηακ θεάζμοκ ζε εενιζηή ζζμννμπία ιε ημ ιέζμ
ελατθχκμκηαζ ιε έκα δθεηηνυκζμ [25]. Απυ ηδκ δζαδζηαζία ηδξ ελαΰθςζδξ, πνμηφπημοκ δφμ
μ

θςηυκζα εκένβεζαξ 511 keV ηα μπμία ηζκμφκηαζ ζε ακηζδζαιεηνζηέξ ηαηεοεφκζεζξ (180 ). ηδκ
πνάλδ υιςξ δ ελαΰθςζδ δθεηηνμκίμο -πμγζηνμκίμο δεκ ζοιααίκεζ ζε αηίκδημ δθεηηνυκζμ ιε
απμηέθεζια ηα δφμ παναβυιεκα θςηυκζα κα ιδκ εηπέιπμκηαζ ζε αηνζαχξ ακηζδζαιεηνζηέξ
ηαηεοεφκζεζξ. ηδ ζοκέπεζα ηα δφμ θςηυκζα πμο πνμηφπημοκ ακζπκεφμκηαζ απυ ημ ηφηθςια

ζφιπηςζδξ, ιέζα ζε πνμκζηυ δζάζηδια πενίπμο 10ns βζα ημοξ ζοκήεεζξ ακζπκεοηέξ (πνμκζηυ
πανάεονμ ζφιπηςζδξ). Λυβς ηδξ ακηίεεηδξ θμνάξ εηπμιπήξ ηςκ θςημκίςκ, μζ ακζπκεοηέξ
ακηζθαιαάκμκηαζ υηζ ζοκέαδ έκα βεβμκυξ πάκς ζηδκ εοεεία πμο ημοξ εκχκεζ. Ζ εοεεία αοηή
μκμιάγεηαζ βναιιή απυηνζζδξ LOR (line of response). Όιςξ οπάνπμοκ πμθθά πμγζηνυκζα ηα
μπμία ελατθχκμκηαζ ιε ηα δθεηηνυκζα ημο ιέζμο ηαζ έηζζ πνμηφπηεζ έκα πθήεμξ απυ βναιιέξ
απυηνζζδξ, μζ μπμίεξ απμεδηεφμκηαζ ζε πίκαηεξ “sinograms”, μζ μπμίμζ μοζζαζηζηά
απμηεθμφκ ιζα «εζηυκα», ζηδκ μπμία απμηοπχκεηαζ δ πνμαμθή ηδξ ηαηακμιήξ ημο
ναδζμθανιάημο p(s,θ) ζε ζοβηεηνζιέκδ βςκία θ ηαζ ζε ζοβηεηνζιέκδ εέζδ ζημκ άλμκα z.
Σέθμξ, ιε ηαηάθθδθεξ ιεευδμοξ ακαηαηαζηεοήξ εζηυκαξ ιπμνμφιε κα ακαηηήζμοιε ηδκ
πθδνμθμνία απυ ηα “sinograms”, ηαζ κα πάνμοιε ηδκ εζηυκα πμο δείπκεζ ηδκ πςνζηή
ηαηακμιή ημο ναδζμθανιάημο ζημ ζχια ημο αζεεκή [21,20,27,28].

σήμα 24: Καηαβναθή ηςκ θςημκίςκ απυ ημοξ ακζπκεοηέξ, επελενβαζία απυ ημ ηφηθςια
ζφιπηςζδξ, επελενβαζία ηςκ sinograms απυ δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή ηαζ ακαηαηαζηεοή
εζηυκαξ.
Δίκαζ ακηζθδπηυ πςξ ημ ηφηθςια ζφιπηςζδξ παίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ. Ακαβκςνίγεζ ηα γεφβδ
θςημκίςκ πμο πνμήθεακ απυ ηδκ ίδζα ελαΰθςζδ, ακαβκςνίγεζ δδθαδή αοηυ πμο ηαθμφιε
αθδεείξ ζοιπηχζεζξ. Αοηυ θαίκεηαζ ζημ παναηάης ζπήια υπμο θαίκεηαζ δ ηαφηζζδ ζηα
ζήιαηα ηςκ δφμ ακζπκεοηχκ.

σήμα 25: Σμ ηφηθςια ζφιπηςζδξ

Οζ δζάθμνμζ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ πμθφ ηδκ ηεθζηή ημιμβναθζηή εζηυκα ηαζ ηαηά
ζοκέπεζα ηδκ πμζυηδηα ηδξ δζαβκςζηζηήξ πθδνμθμνίαξ είκαζ:
• Ζ ειαέθεζα ηςκ πμγζηνμκίςκ πνζκ ηδκ ελαΰθςζδ
• Ζ βςκζαηή απυηθζζδ θυβς μνιήξ ηςκ δθεηηνμκίςκ πνζκ ηδκ ελαΰθςζδ
• Οζ ζοιπηχζεζξ απυ ζηέδαζδ ηαζ μζ ηοπαίεξ ζοιπηχζεζξ
• Σμ θαζκυιεκμ ηδξ ελαζεέκζζδξ
Όπςξ ήδδ ακαθένεδηε ηα πμγζηνυκζα ηαθφπημοκ έκα ιήημξ δζαδνμιήξ ιέζα ζημ οθζηυ απυ
ημ ζδιείμ πμο πανάπεδηακ έςξ ημ ζδιείμ πμο ζοκέαδ δ ελαΰθςζδ. Άνα, μζ ακζπκεοηέξ εα
ηαηαβνάρμοκ ημ ζδιείμ ζημ μπμίμ ζοκέαδ δ ελαΰθςζδ ηαζ υπζ ημ ζδιείμ παναβςβήξ
πμγζηνμκίςκ. Ζ ζδακζηή υιςξ ημιμβναθζηή εζηυκα πνμηφπηεζ απυ ηδκ απεζηυκζζδ ηδξ
ηαηακμιήξ ημο ναδζμθανιάημο ζημ οπυ ελέηαζδ ζδιείμ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ημ ζδιείμ
παναβςβήξ ηςκ πμγζηνμκίςκ. Άνα θμζπυκ δ πναβιαηζηή ημιμβναθζηή εζηυκα δεκ είκαζ ηυζμ
αηνζαήξ υζμ δ ζδακζηή, θυβς ηδξ ειαέθεζαξ ηςκ πμγζηνμκίςκ ιέζα ζημ ιέζμ δζάδμζδξ δ
μπμία είκαζ πενίπμο 1-2 mm. Αοηυξ μ πανάβμκηαξ παίγεζ ζδζαίηενμ νυθμ ζε ζζυημπα πμο
έπμοκ ιεβάθδ εκένβεζα εηπμιπήξ ηαζ άνα ιεβάθδ ειαέθεζα ιέζα ζημ ιέζμ.

σήμα 26: « α) ειαέθεζα πμγζηνμκίςκ, α) βςκζαηή απυηθζζδ»

Ο δεφηενμξ πενζμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ ζηδκ πμζυηδηα ηδξ ημιμβναθζηήξ εζηυκαξ είκαζ δ
βςκζαηή απυηθζζδ πμο πνμηφπηεζ θυβς ηδξ μνιήξ ηςκ δθεηηνυκζςκ ημο ιέζμο, δ μπμία
ζδιαίκεζ υηζ ηα πνμηφπημκηα θςηυκζα δεκ εα ηζκδεμφκ αηνζαχξ ακηζδζαιεηνζηά αθθά εα
μ

έπμοκ ιζα απυηθζζδ ζηδκ βςκία ηδξ ηάλδξ ±0,25 , ζοκεπχξ θακεαζιέκδ βναιιή απυηνζζδξ
πμο εα επδνεάζεζ ηδκ εζηυκα [25].
Δηηυξ υιςξ απυ ηζξ αθδεείξ ζοιπηχζεζξ οπάνπμοκ ηαζ ζηεδάζεζξ, πμο ιπμνεί κα δχζμοκ ηαζ
ηοπαίεξ ζοιπηχζεζξ μζ μπμίεξ μδδβμφκ ζε θακεαζιέκεξ βναιιέξ απυηνζζδξ. Αξ δμφιε υιςξ
ηζξ δφμ αοηέξ πενζπηχζεζξ λεπςνζζηά. Σα παναβυιεκα θςηυκζα δζακφμοκ ηάπμζα απυζηαζδ
ιέζα ζημ οθζηυ πνζκ ακζπκεοημφκ απυ ηδκ ακζπκεοηζηή δζάηαλδ. Μέζα ζημ πνμκζηυ αοηυ
δζάζηδια, ημ έκα ή ηαζ ηα δφμ θςηυκζα ιπμνμφκ κα οπμζημφκ ζηέδαζδ Compton ιέζα ζηδκ
φθδ. Ωξ απμηέθεζια, μζ ακζπκεοηέξ θαιαάκμοκ θακεαζιέκδ πθδνμθμνία ζπεηζηά ιε ημ
βεβμκυξ ηαζ δίκμοκ θακεαζιέκδ βναιιή απυηνζζδξ, δ μπμία ιε ηδκ ζεζνά ηδξ μδδβεί ζε
ευνοαμ ζηδκ ημιμβναθζηή εζηυκα. Αοηυ πμο είκαζ πνήζζιμ κα βκςνίγμοιε βζα ηδκ δζυνεςζδ
ημο εμνφαμο είκαζ μ θυβμξ ημο ανζειμφ ηςκ ζηεδάζεςκ πνμξ ημκ ζοκμθζηυ ανζειυ ηςκ
ηαηαβεβναιιέκςκ βεβμκυηςκ. Ο θυβμξ αοηυξ μκμιάγεηαζ ηθάζια ζηέδαζδξ (scatter fraction,
SF). Θεςνδηζηά μζ ζοιπηχζεζξ θυβς ζηέδαζδξ εα ιπμνμφζακ κα ηαοημπμζδεμφκ ηαζ κα
απμννζθεμφκ εέημκηαξ ημ ηαηάθθδθμ εκενβεζαηυ ηαηχθθζ εκένβεζαξ. Όιςξ ζημοξ
ζοκδεέζηενα πνδζζιμπμζμφιεκμοξ ακζπκεοηέξ ηα εκενβεζαηά υνζα είκαζ 350 keV έςξ 650
keV, ηαζ ημ ακζπκεοηζηυ ζφζηδια δεκ ιπμνεί εφημθα κα δζαπςνίζεζ ηζξ αθδεείξ απυ ηζξ ιδ
αθδεείξ ζοιπηχζεζξ ζημ εκενβεζαηυ υνζμ πάκς απυ 350 keV. Έηζζ θμζπυκ μ ηνυπμξ
δζυνεςζδξ ημο εμνφαμο είκαζ ιέζς ιείςζδξ ημο ηθάζιαημξ ζηέδαζδξ.
Πανάθθδθα, ιπμνμφκ κα ζοιαμφκ ηαζ ηοπαίεξ ζοιπηχζεζξ. Αοηέξ μθείθμκηαζ ζηδκ
ηαηαβναθή ιζαξ βναιιήξ απυηνζζδξ απυ δφμ θςηυκζα ηα μπμία δεκ πνμήθεακ απυ ηδκ ίδζα
ελαΰθςζδ αθθά απυ δφμ δζαθμνεηζηέξ, υπμο απθχξ ηα δφμ θςηυκζα έθηαζακ ζημοξ
ακζπκεοηέξ ιέζα ζημ πνμκζηυ πανάεονμ πμο είπε ηεεεί. Μπμνεί υιςξ ηαζ έκα απυ ηα δφμ
θςηυκζα κα δζέθοβε απυ ημ πεδίμ ημο ακζπκεοηή (field of view, FOV) ηαζ έηζζ κα ηαηαβναθεί
ιυκμ ημ έκα θςηυκζμ. Οζ ζοιπηχζεζξ αοηέξ αολάκμοκ βναιιζηά ιε ηδκ αφλδζδ ημο πνμκζημφ
πανάεονμο ζφιπηςζδξ ηαζ ιπμνμφκ κα πνμαθεθεμφκ απυ ηζξ ηζιέξ πμο πνμηφπημοκ ζε
πνμκζηυ πανάεονμ πμο έπεζ ηεεεί εηηυξ ηςκ μνίςκ ηδξ ακζπκεοηζηήξ δζάηαλδξ[27]. ηα
παναηάης ζπήιαηα θαίκεηαζ δ ζοζπέηζζδ ηςκ ηνζχκ πενζπηχζεςκ ζηέδαζδξ ηαζ ακαθοηζηά
μζ ηοπαίεξ ηαζ μζ ζηεδαγυιεκεξ ζοιπηχζεζξ.

σήμα 27: Ζ ζηεδαγυιεκδ, δ ηοπαία ηαζ δ αθδεήξ ζφιπηςζδ ακηίζημζπα

Ο ηεθεοηαίμξ πενζμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ ζηδκ πμζυηδηα ηδξ ημιμβναθζηήξ εζηυκαξ είκαζ ημ
θαζκυιεκμ ηδξ ελαζεέκζζδξ. Όπςξ ήδδ εζπχεδηε, ηα παναβυιεκα θςηυκζα ηδξ ελαΰθςζδξ
δζακφμοκ ηάπμζα απυζηαζδ ιέζα ζημ ιέζμ πνζκ ακζπκεοεμφκ απυ ηζξ πεζναιαηζηέξ δζαηάλεζξ.
Ζ ιέζδ απυζηαζδ πμο δζακφμοκ ηα θςηυκζα πςνίξ κα αθθδθεπζδνάζμοκ είκαζ πενίπμο 10,4

cm ζημ κενυ πμο απμηεθεί ηαζ ημ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ. Ακ θάαμοιε
οπυρδ υηζ ημ ιέζμ ιέβεεμξ εκυξ ακενχπζκμο ηεθαθζμφ ή ζηήεμοξ έπεζ δζαζηάζεζξ πενίπμο 20
cm ηυηε είκαζ εφημθμ κα ηαηαθάαεζ ηακείξ υηζ έκα πμθφ ιζηνυ πμζμζηυ (~15%) ηςκ
θςημκίςκ δεκ αθθδθεπζδνά ιε ημ αζμθμβζηυ οθζηυ πμο ζοκακηά ζηδκ πμνεία ημο. Ζ πθδεχνα
ηςκ θςημκίςκ αθθδθεπζδνά ιε ημ αζμθμβζηυ οθζηυ (θςημδθεηηνζηυ θαζκυιεκμ ή θαζκυιεκμ
Compton) ιε απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ πμο εα θηάζεζ ζηδκ ακζπκεοηζηή
δζάηαλδ. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ μκμιάγεηαζ ελαζεέκζζδ. ηδκ πενίπηςζδ πμο έπμοιε
αθθδθεπίδναζδ ιε θςημδθεηηνζηυ θαζκυιεκμ, ημ θςηυκζμ εα απμννμθδεεί απυ ημ ιέζμ ηαζ
έηζζ μζ ακζπκεοηέξ δεκ εα ακηζθδθεμφκ υηζ ζοκέαδ έκα βεβμκυξ. ηδκ πενίπηςζδ ημο
θαζκμιέκμο Compton, ημ θςηυκζμ εα ηαηαβναθεί απυ θάεμξ ακζπκεοηή ιε απμηέθεζια ηδκ
παναβςβή θακεαζιέκδξ βναιιήξ απυηνζζδξ [21,25,27].
Σμ πνυαθδια ηδξ ελαζεέκζζδξ ιπμνεί εφημθα κα απμθεοπεεί πνδζζιμπμζχκηαξ ημκ
πανάβμκηα δζυνεςζδξ ηδξ ελαζεέκζζδξ ACF (attenuation correction factor). Σμ θαζκυιεκμ
ηδξ ελαζεέκζζδξ αημθμοεεί ημ κυιμ ηδξ εηεεηζηήξ απμννυθδζδξ μ μπμίμξ ηαεμνίγεηαζ απυ
ημκ ζοκηεθεζηή ελαζεέκζζδξ ι(x,Δ) υπμο x είκαζ ημ αάεμξ δζαδνμιήξ ηαζ Δ είκαζ δ εκένβεζα
ημο θςημκίμο (Δ = 511 keV). Παναηδνμφιε θμζπυκ υηζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ ελαζεέκζζδξ
ελανηάηαζ απυ ημ πάπμξ ημο ιέζμο. Ζ δζαδζηαζία πμο αημθμοεείηαζ πνμηεζιέκμο κα
οπμθμβζζηεί ηαζ κα εθαπζζημπμζδεεί ημ θαζκυιεκμ ηδξ ελαζεέκζζδξ είκαζ απθή ηαζ ααζίγεηαζ
ζηδκ ιέηνδζδ ηδξ δζαπεναηυηδηαξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ιε πνήζδ ηαηάθθδθδξ ελςηενζηήξ πδβήξ.
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οβηεηνζιέκα επζθέβεηαζ ιζα πδβή πμγζηνμκίςκ ζοκήεςξ Ga δ μπμία πενζζηνέθεηαζ βφνς
απυ ημκ αζεεκή. Ζ αηηζκμαμθία πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ ελαΰθςζδ δζαπενκά ημκ αζεεκή ηαζ
ελαζεεκείηαζ ιέζα ζε αοηυκ. Σμ πμζμζηυ ηδξ αηηζκμαμθίαξ πμο ελένπεηαζ απυ αοηυκ, Η(x),
ηαηαιεηνάηαζ απυ ηδκ ακζπκεοηζηή δζάηαλδ. ηδκ ζοκέπεζα βίκεηαζ ιέηνδζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ
πμο πνμένπεηαζ απυ ηδκ πδβή πςνίξ κα πανειαάθθεηαζ αζεεκήξ (blank scan), I0(x).
Με ημκ ηνυπμ αοηυ οπμθμβίγεηαζ μ πανάβμκηαξ ελαζεέκζζδξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ACF βζα ιζα
ζοβηεηνζιέκδ βναιιή απυηνζζδξ ιέζς ηδξ ζπέζδξ:
ACF = I (x)/Η(x)
0

υπμο δ ελαζεεκδιέκδ αηηζκμαμθία Η(x) δίκεηαζ απυ ημκ εηεεηζηυ ηφπμ:
Η(x) = Η0 (x) ∫ exp[−ι(x,Δ) ] dx
υπμο α ηαζ α είκαζ ηα ζδιεία εζζυδμο ηαζ ελυδμο ακηίζημζπα ζημ ζχια ημο αζεεκή.
Παναηδνμφιε θμζπυκ πςξ δ ιεηνμφιεκδ ελαζεεκδιέκδ έκηαζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ είκαζ
ζοκάνηδζδ ημο ζοκηεθεζηή ελαζεέκζζδξ ι. Τπμθμβίγμκηαξ ημκ ACF βζα ηάεε βναιιή
απυηνζζδξ ιπμνεί εφημθα κα πνμζδζμνζζηεί δ ελαζεέκζζδ ηαζ κα δζμνεςεεί ζηδκ
ημιμβναθζηή εζηυκα πμο θαιαάκεηαζ [27].

2.12 ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Ζ αηηζκμπνμζηαζία ημο πνμζςπζημφ ζηα ενβαζηήνζα Πονδκζηήξ Ηαηνζηήξ (Π.Η) είκαζ
ζοκάνηδζδ πμθθχκ παναβυκηςκ. Δλανηάηαζ απυ ηδ εςνάηζζδ ηςκ πχνςκ ηαζ ηςκ
ναδζεκενβχκ οθζηχκ, ηδ δζαπείνζζδ ηςκ ναδζεκενβχκ ηαηαθμίπςκ ιέπνζ ηαζ ηδ ζοκενβαζία
ημο αζεεκή. ηδ ζοκέπεζα πενζβνάθεηαζ δ ηαεδιενζκή πναηηζηή ζε έκα ηιήια Π.Η. ηαζ εα
οπμδεζπεμφκ μζ ηνυπμζ αηηζκμπνμζηαζίαξ.
Σμ πνμζςπζηυ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαεδιενζκήξ απαζπυθδζδξ ημο, ιπμνεί κα
αηηζκμαμθδεεί απυ πδβέξ αηηζκμαμθίαξ πμο ανίζημκηαζ έλς απυ ημ ζχια (ελςηενζηή
αηηζκμαυθδζδ) ή ιέζα ζε αοηυ (εζςηενζηή αηηζκμαυθδζδ). ημ πήια 28 θαίκμκηαζ μζ
πζεακέξ πδβέξ αηηζκμαυθδζδξ ημο πνμζςπζημφ.

σήμα 28: Σν πξνζωπηθό κπνξεί λα αθηηλνβνιεζεί από πεγέο
πνπ έρνπλ εηζέιζεη ζην ζώκα ηνπ (εζωηεξηθή αθηηλνβόιεζε)
ή/θαη από πεγέο πνπ βξίζθνληαη εθηόο απηνύ (εμωηεξηθή
αθηηλνβόιεζε).

Οζ παναηάης δζαδζηαζίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ πεζνζζιυ ναδζεκενβχκ πδβχκ ηαζ ζοιαάθμοκ
ζηδκ αηηζκμαυθδζδ ημο πνμζςπζημφ:
 Άκμζβια ζοζηεοαζίαξ ναδζμσζμηυπςκ
 Φφθαλδ/απμεήηεοζδ ναδζμσζμηυπςκ
 Έηθμοζδ βεκκήηνζαξ Tc99m
 Παναζηεοή ναδζμθανιάηςκ
 Μέηνδζδ εκενβυηδηαξ ναδζμθανιάημο
 Μεηαθμνά ναδζμθανιάηςκ εκηυξ ημο ηιήιαημξ
 Υμνήβδζδ ζημκ αζεεκή
 Φνμκηίδα «εενιμφ» αζεεκή
 Απεζηυκζζδ ημο αζεεκή
 Γζαπείνζζδ ναδζεκενβχκ ηαηαθμίπςκ
 Αηοπήιαηα
Η πηζηή ηήξεζε ησλ νδεγηώλ αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ε νξζή ρξήζε ηνπ εηδηθνύ
εμνπιηζκνύ είλαη πξνζσπηθή επζύλε ηνπ εξγαδόκελνπ θαη θαζηζηά ηελ εξγαζία κε
ξαδηντζόηνπα αζθαιή.
Πανάθθδθα, δ ζοκενβαζία ημο πνμζςπζημφ ιε ημκ Αηηζκμθοζζηυ ηαζ δ ζοκεπήξ εηπαίδεοζδ
ζε εέιαηα αηηζκμπνμζηαζίαξ αεθηζζημπμζμφκ ηδκ θεζημονβζηυηδηα ηαζ ηδκ αζθάθεζα.
Σα πζμ απιά αθθά βαζηθά κέηξα αθηηλνπξνζηαζίαο είκαζ δ πνήζδ απθήξ ηαηξηθήο πνδηάο,
ηα γάληηα κηαο ρξήζεο θαη ην πξνζσπηθό δνζίκεηξν. Σμ δμζίιεηνμ δεκ πνμζηαηεφεζ απυ
ηδκ αηηζκμαμθία αθθά εκδιενχκεζ βζα ηδ δυζδ πμο έπμοιε δεπηεί ηαζ ζοιαάθεζ ζημκ
εκημπζζιυ θαεχκ ζηδκ πναηηζηή ιαξ έηζζ χζηε κα ηδ αεθηζχζμοιε. Γζα πανάδεζβια, ακ δομ
ενβαγυιεκμζ ημο ίδζμο ηιήιαημξ έπμοκ ιεβάθδ δζαθμνά ζηδκ εηήζζα δυζδ πμο ηαηέβναρακ
ηα δμζίιεηνά ημοξ ζδιαίκεζ υηζ αοηυξ ιε ηδ ιεβαθφηενδ δυζδ ηάκεζ θάεδ ή δεκ έπεζ
αεθηζζημπμζήζεζ ηδκ ηεπκζηή ημο.
Έκα εέια πμο απαζπμθεί ημοξ ενβαγυιεκμοξ είκαζ δ πνήζδ αθηηλνινγηθήο πνδηάο. Ζ πνήζδ
αηηζκμθμβζηήξ πμδζάξ ζε ζοκήεεζξ πναηηζηέξ ζηα ενβαζηήνζα πονδκζηήξ ζαηνζηήξ δεκ
ζοκεζζθένεζ μοζζαζηζηά ζηδ ιείςζδ ηδξ δυζδξ δζυηζ ημ πάπμξ ηδξ είκαζ ηαηάθθδθμ βζα

αηηζκμαμθίεξ πμθφ παιδθυηενδξ εκένβεζαξ απυ αοηέξ πμο ζοκακηχκηαζ ζηδκ Πονδκζηή
Ηαηνζηή. Δπζπθέμκ, θυβς ημο αάνμοξ ημοξ πνμηαθμφκ ηυπςζδ ηαζ δοζπεναίκμοκ ηδκ ηίκδζδ.
Καζ μζ δομ πανάβμκηεξ ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ θάεδ ηαζ αηοπήιαηα ηαηά ηδκ ενβαζία.
ημκ Πίκαηα-9 δίκμκηαζ μζ δυζεζξ πμο δέπεηαζ έκαξ ενβαγυιεκμξ υηακ θμνάεζ αηηζκμθμβζηή
πμδζά ηαζ υηακ δεκ ηδ θμνάεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα δομ ζοκδεζζιέκςκ ελεηάζεςκ, ημ
ζπζκεδνμβνάθδια μζηχκ ηαζ ιομηανδίμο. Πνμζέληε υηζ ζημκ πίκαηα δ δυζδ δίκεηαζ ζε κSv.
Γδθαδή δ δυζδ είκαζ πμθφ ιζηνή ηαζ δ πεναζηένς ιείςζδ ηδξ δεκ είκαζ μοζζαζηζηή αθθά
ακηίεεηα θυβς ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ δ αηηζκμθμβζηή πμδζά δεκ
ζοκζζηάηαζ δ πνήζδ ηδξ.
Γόζε (κSv)
ρσξίο αθη. πνδηά
κε αθη. πνδηά
πζκε. Οζηχκ (Tc99m)
2,2
1
πζκε. Μομηανδίμο (Tl201)
0,3
0,2
Πίλαθαο-9: Γυζδ ενβαγμιέκμο ιε ηαζ πςνίξ πνήζδ αηηζκμθμβζηήξ πμδζάξ.
Δμέηαζε

ηδ ζοκέπεζα εα πανμοζζαζημφκ μζ πχνμζ ημο ηιήιαημξ Π.Η. ηαζ ηα ιέηνα αηηζκμπνμζηαζίαξ
πμο πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ.
2.12.1 Υώξνη θαη εμνπιηζκόο
ημ πήια 29 θαίκεηαζ δ ηάημρδ εκυξ ηοπζημφ ηιήιαημξ Π.Η. ηαζ δ πμνεία ημο
ναδζμθανιάημο απυ ηδκ παναζηεοή ημο, ηδ πμνήβδζδ ζημκ αζεεκή, ηδκ ακαιμκή ημο ηαζ
ηέθμξ ηδκ ελέηαζδ ημο. Σμ ηιήια είκαζ ζπεδζαζιέκμ έηζζ χζηε κα ελαζθαθίγεζ ηδκ εθάπζζηδ
ιεηαηίκδζδ ημο αζεεκμφξ ιεηά ηδ πμνήβδζδ ηαζ ηδκ απμθοβή ηδξ άζημπδξ πενζθμνάξ ημο
ζημκ δζάδνμιμ. Ο ζπεδζαζιυξ ηςκ ηιδιάηςκ ηαηά αοηυκ ημκ ηνυπμ είκαζ ημ πνχημ αήια
αηηζκμπνμζηαζίαξ ημο πνμζςπζημφ.

Δίζμδμξ

σήμα 29: Ο ζωζηόο ζρεδηαζκόο εμαζθαιίδεη ηελ απνθπγή ηεο άζθνπεο παξνπζίαο
ηνπ ξαδηνθαξκάθνπ θαη ηνπ αζζελνύο ζηνπο δηαδξόκνπο.

ε ηάεε πχνμ ημο ενβαζηδνίμο υπμο εκδέπεηαζ δ φπανλδ πδβχκ αηηζκμαμθίαξ πνέπεζ κα
οπάνπεζ δ ζπεηζηή εκδιενςηζηή ζήιακζδ (πήια 30).

ΘΕΡΜΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ
σήμα 30: Η ζήκαλζε ηωλ ρώξωλ όπνπ
ππάξρνπλ πεγέο αθηηλνβνιίαο είλαη απαξαίηεηε.
2.12.1.1 Θεξκό εξγαζηήξην (Hot Lab)
Ση θάλνπκε ζην hot lab
• Απμεήηεοζδ – θφθαλδ νααδζμσζμηυπςκ
• Έηθμοζδ βεκκήηνζαξ Tc99m
•
Παναζηεοή ναδζμθανιάηςκ
•
Γζαπςνζζιυξ δυζεςκ
•
Φφθαλδ ναδζεκενβχκ ηαηαθμίπςκ (θζαθίδζα, ζφνζββεξ, ααιαάηζ, βάκηζα ηθπ)
Ση δελ θάλνπκε
• Γεκ πεζνζγυιαζηε ναδζμσζυημπα εηηυξ ηδξ εςναηζζιέκδξ εζηίαξ
• Γεκ αθήκμοιε πμηέ εηηεεεζιέκα (πςνίξ εςνάηζζδ) θζαθίδζα, ζφνζββεξ
• Γεκ πεηάιε ηα ναδζεκενβά ηαηάθμζπα ζε ημζκμφξ ηάδμοξ
• Γεκ πνδζζιμπμζμφιε ημ Hot Lab ςξ πχνμ βζα δζάθεζιια - ημογίκα!
Αξ δμφιε ηχνα ημκ ελμπθζζιυ πμο απαζηείηαζ κα οπάνπεζ ζημ hot lab.


Κξύπηεο
Ζ θφθαλδ ηςκ ναδζμσζμηυπςκ βίκεηαζ ζε εζδζηέξ εςναηζζιέκεξ ηνφπηεξ (πήια 31).
Σα ναδζμσζυημπα πνέπεζ κα απμεδηεφμκηαζ αιέζςξ ιεηά ηδκ παναθααή ημοξ ηαζ
ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ πνήζδξ ημοξ.

σήμα 31: Θωξαθηζκέλε θξύπηε θύιαμεο ξαδηνϊζνηόπωλ.



Δζηία εξγαζίαο
Όθεξ μζ ενβαζίεξ ιε ναδζμσζυημπα (παναζηεοή ναδζμθανιάηςκ, δζαπςνζζιυξ
δυζεςκ ηθπ) βίκμκηαζ εκηυξ ηδξ εςναηζζιέκδξ εζηίαξ ενβαζίαξ (πήια 32). ημ
πνυζεζμ ιένμξ ηδξ εζηίαξ οπάνπεζ ιμθοαδφαθμξ πμο επζηνέπεζ ηδκ μπηζηή
παναημθμφεδζδ ηςκ ηζκήζεςκ εκχ πανάθθδθα πανέπεζ αηηζκμπνμζηαζία.

σήμα 32: Δζηία εξγαζίαο.
Ο πάημξ ηδξ εζηίαξ πνέπεζ κα ηαθφπηεηαζ ιε απμννμθδηζηυ πανηί (πήια 33) έηζζ
χζηε ζε πενίπηςζδ ναδζμννφπακζδξ απυ πζηζίθζζια κα απμννμθδεεί ημ οβνυ ηαζ
ηαηυπζκ κα απμννζθεεί ημ πανηί ζημκ ηαηάθθδθμ ηάδμ (αθ. παναηάης).

σήμα 33: Οπνπδήπνηε εξγαδόκαζηε κε
ξαδηνϊζόηνπα ρξεζηκνπνηνύκε απνξξνθεηηθό
ραξηί γηα ηελ εύθνιε απνξξύπαλζε ζε
πεξίπηωζε πηηζηιίζκαηνο.


Θσξάθηζε γελλήηξηαο Mo99/Tc99m
Ζ βεκκήηνζα Tc99m πνέπεζ κα ημπμεεηείηαζ ζηδκ εζδζηή εςνάηζζδ ηδξ (πήια 34)
αιέζςξ ιεηά ηδκ παναθααή ηδξ. Ζ παθζά βεκκήηνζα απμεδηεφεηαζ ζηδ ηνφπηδ
θφθαλδξ πμο έπεζ οπμδείλεζ μ αηηζκμθοζζηυξ.

σήμα 34: Θωξάθηζε γελλήηξηαο Tc99m.


Θσξαθίζεηο θηαιηδίσλ
Σα θζαθίδζα πμο πενζέπμοκ ναδζμσζυημπα πνέπεζ πάκηα κα ημπμεεημφκηαζ εκηυξ
εςνάηζζδξ (πήια 35).

σήμα 35: Θωξάθηζε θηαιηδίνπ.
Γζα κα βίκεζ ακηζθδπηή δ πνμζηαζία πμο πανέπεζ δ εςνάηζζδ ημο θζαθζδίμο πνμζέληε
ημ πήια 36. Έκα θζαθίδζμ ιε 270 mCi Tc99m έπεζ νοειυ δυζδξ ζηδκ επζθάκεζα ημο
560 mSv/h. Όηακ ημπμεεηδεεί ζηδ ζσξάθηζε ημο ηυηε μ νοειυξ δυζδξ ιεζχκεηαζ ζε
1 mSv/h (πεληαθόζηεο θνξέο κηθξόηεξνο).

σήμα 36: Ο ξπζκόο δόζεο κεηώλεηαη
ζεακαηηθά όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζωξάθηζε.



Θσξαθηζκέλεο θαιύπηξεο γηα ζύξηγγεο
Οζ ηαθφπηνεξ βζα ηζξ ζφνζββεξ (πήια 37) πνμζθένμοκ αηηζκμπνμζηαζία θαηά ηελ
παξαζθεπή ησλ ξαδηνθαξκάθσλ θαη ηε ρνξήγεζε ζηνλ αζζελή. Γελ
ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηνλ δηαρσξηζκό ησλ δόζεσλ δζυηζ δεκ επζηνέπμοκ ζημκ
ααειμκμιδηή εκενβυηδηαξ (dose calibrator) κα ακζπκεφζεζ ηδκ αηηζκμαμθία ηαζ ηαηά
ζοκέπεζα κα ιεηνήζεζ ηδκ εκενβυηδηα.

σήμα 37: Καιύπηξα ζύξηγγαο.
Ζ πνήζδ ηδξ ηαθφπηναξ ιεζχκεζ ημ νοειυ δυζδξ βφνς απυ ηδ ζφνζββα. ημ πήια 38
δ ζφνζββα πενζέπεζ 20 mCi Tc99m ηα μπμία εα πμνδβδεμφκ βζα ζπηλζεξνγξάθεκα
νζηώλ. Παναηδνείζηε ημ νοειυ δυζδξ ζε δζάθμνα ιένδ ηδξ ζφνζββαξ ιε ηαζ πςνίξ
ηδκ πνήζδ ηαθφπηναξ.

σήμα 38: Ρπζκνί δόζεο ζε δηάθνξα κέξε ηεο
ζύξηγγαο κε θαη ρωξίο ηε ρξήζε θαιύπηξαο.
Ο ξπζκόο δόζεο είλαη ζρεδόλ 100 θνξέο κηθξόηεξνο όηαλ γίλεηαη ρξήζε ηεο
θαιύπηξαο! ημ ηάης ιένμξ ηδξ ζφνζββαξ δ ιείςζδ ηδξ δυζδξ είκαζ ιζηνή δζυηζ δεκ
ηαθφπηεηαζ πθήνςξ απυ ηδκ ηαθφπηνα.


Λαβίδεο
Γζα κα πεζνζζημφιε έκα αεςνάηζζημ θζαθίδζμ πμο πενζέπεζ ναδζμσζυημπμ
πνδζζιμπμζμφιε πάκηα θααίδα (πήια 39). Με ημκ ηνυπμ αοηυ εηιεηαθθεουιαζηε
ημκ κυιμ ημο ακηζζηνυθμο ηεηναβχκμο ηδξ απυζηαζδξ (αθ. παν. 3.7 ημο αζαθίμο

«Μαεήιαηα αηηζκμπνμζηαζίαξ βζα πεζνζζηέξ ζαηνζηχκ ιδπακδιάηςκ ζμκηζγμοζχκ
αηηζκμαμθζχκ») ηαζ κεηώλνπκε ηε δόζε ζηα δάρηπια.

σήμα 39: Η ρξήζε ηεο ιαβίδαο κεηώλεη ηε
δόζε ζηα δάρηπια.


Θσξαθηζκέλνη θάδνη θαηαινίπσλ
Οηζδήπμηε είκαζ πζεακυ κα έπεζ ένεεζ ζε επαθή ιε ναδζμσζυημπμ (θζαθίδζα, ααιαάηζα,
πανηζά, βάκηζα, ζφνζββεξ ηθπ) πνέπεζ κα απμννίπηεηαζ ζε εζδζημφξ εςναηζζιέκμοξ
ηάδμοξ υπςξ αοηυξ ζημ πήια 40.

σήμα 40: Θωξαθηζκέλνο θάδνο θαηαινίπωλ.
2.12.1.2 Αίζνπζα ρνξεγήζεσλ
ηδκ αίεμοζα αοηή πναβιαημπμζείηαζ δ πμνήβδζδ ημο ναδζμθανιάημο ζημκ αζεεκή. Ζ
ιεηαθμνά ημο ναδζμθανιάημο απυ ημ hot lab ζηδκ αίεμοζα βίκεηαζ ιέζς «πάζμ» (πήια 41)
ή ζε εςναηζζιέκα εζδζηά δμπεία (πήια 42).

σήμα
41:
Πάζν
κεηαθνξάο
ξαδηνθαξκάθνπ από ην hot lab ζηελ
αίζνπζα ρνξεγήζεωλ.

σήμα 42: Θωξαθηζκέλν δνρείν κεηαθνξάο ξαδηνθαξκάθωλ.
Καηά ηδ πμνήβδζδ εα πνέπεζ πάκηα κα πνδζζιμπμζείηε ηδ εςναηζζιέκδ ηαθφπηνα ζηδ
ζφνζββα (πήια 43). Μεηά ηδ πμνήβδζδ δ ζφνζββα, ημ ααιαάηζ ηαζ ηα βάκηζα απμννίπημκηαζ
ζε εςναηζζιέκμ ηάδμ υπςξ αοηυξ ζημ πήια 40.

σήμα 43: Η ζύξηγγα πξέπεη λα είλαη
ζωξαθηζκέλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρνξήγεζεο
ηνπ ξαδηνθαξκάθνπ ζηνλ αζζελή.

2.12.1.3 Αίζνπζα αλακνλήο «ζεξκώλ» αζζελώλ
Ο αζεεκήξ ιεηά ηδ πμνήβδζδ ηαζ ιέπνζ ηδκ ελέηαζδ ημο πνέπεζ κα παναιέκεζ εκηυξ ηδξ
εςναηζζιέκδξ αίεμοζαξ ακαιμκήξ χζηε κα ιδκ αηηζκμαμθεί ημ πνμζςπζηυ ηαζ ημ ημζκυ πμο
ανίζηεηαζ ιέζα ζημ ηιήια. Ζ αίεμοζα πνέπεζ κα δζαεέηεζ WC απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ημ
μπμίμ ζε ηαιζά πενίπηςζδ δελ πξέπεη κα πνδζζιμπμζδεεί απυ ημ πνμζςπζηυ (υθα ηα
ζςιαηζηά εηηνίιαηα ηςκ «εενιχκ» αζεεκχκ είκαζ ναδζεκενβά). Δπίζδξ, υηακ δ αίεμοζα
θζθμλεκεί αζεεκείξ δ πανμοζία πνμζςπζημφ εα πνέπεζ κα είκαζ υζμ ημ δοκαηυ πζμ ζφκημιδ
θνμκηίγμκηαξ πάκηα βζα ηδκ πανμπή ηδξ απαναίηδηδξ θνμκηίδαξ (πενίπηςζδ αδζαεεζίαξ ή
θζπμεοιίαξ ημο αζεεκμφξ ηθπ).
2.12.1.4 Αίζνπζα γ-camera
Ζ ημπμεέηδζδ ημο αζεεκμφξ ζηδ β-camera πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε ζδζαίηενδ πνμζμπή. Δζδζηυ
αάνμξ έπεζ δ επζημζκςκία ιε ημκ αζεεκή ηαζ δ εκδιένςζδ ημο βζα ηδ δζαδζηαζία. Πάκηα
θνμκηίγμοιε κα ηδνμφιε ιζα θμβζηή απυζηαζδ απυ ημκ αζεεκή ηαζ κα ανζζηυιαζηε δίπθα
ημο βζα υζμ ημ δοκαηυ ιζηνυηενμ πνμκζηυ δζάζηδια πςνίξ κα ηαηαθεφβμοιε ζε οπεναμθέξ.
Ακ ημ πεζνζζηήνζμ ηδξ β-camera είκαζ πμθφ ημκηά ζηδκ ελεηαζηζηή ηνάπεγα ζοκίζηαηαζ δ
πνήζδ εςναηζζιέκμο πεηάζιαημξ πμο κα επζηνέπεζ ηδκ μπηζηή επαθή ιε ημκ αζεεκή (πήια
44).

σήμα 44: Θωξαθηζκέλν πέηαζκα.
2.12.2 Υεηξηζκόο αζζελνύο
Καηά ηδκ ζοκενβαζία ιε ημκ αζεεκή πνέπεζ κα έπεηε ηαηά κμο ημκ πανάβμκηα ημο πνυκμο ηαζ
ηδξ απυζηαζδξ.
 Υξόλνο
- Γεκ αζαγυιαζηε βζαηί ιπμνεί κα βίκμοκ θάεδ
- Γεκ πνμκμηνζαμφιε βζαηί αηηζκμαμθμφιαζηε ακαίηζα
 Απόζηαζε
Θοιδεείηε ημκ κυιμ ημο ακηζζηνυθμο ηεηναβχκμο ηδξ απυζηαζδξ απυ ηδκ πδβή ηδξ
αηηζκμαμθίαξ. ημ πήια 45 δίκεηαζ μ νοειυξ δυζδξ ζε δζάθμνεξ απμζηάζεζξ απυ
έκακ αζεεκή πμο έπεζ πμνδβδεεί ιε 30 mCi I131.

σήμα 45: Ο ξπζκόο δόζεο γύξν από έλαλ «ζεξκό» αζζελή
κεηώλεηαη ξαγδαία κε ηελ αύμεζε ηεο απόζηαζεο.
Παναηδνείζηε ζημ ζπήια υηζ αηυια ηαζ ζε απυζηαζδ 1 m απυ ημκ αζεεκή μ νοειυξ
δυζδξ είκαζ ηέημζμξ πμο ιαξ επζηνέπεζ κα ημκ πθδζζάζμοιε ηαζ κα ημο πανέπμοιε ηδκ
απαναίηδηδ θνμκηίδα.

2.12.3 Σππηθέο ηηκέο δόζεο εξγαδόκελνπ
Ζ πζμ ζοπκή ελέηαζδ ζε έκα ηιήια Π.Η. είκαζ ημ ζπζκεδνμβνάθδια μζηχκ. ημ πήια 46
δίκεηαζ δ εκδεζηηζηή ηζιή ηδξ δυζδξ πμο δέπεηαζ μ ενβαγυιεκμξ ηαηά ηα δζάθμνα ζηάδζα ηδξ
ελέηαζδξ απυ ηδκ παναζηεοή ημο ναδζμθανιάημο έςξ ηαζ ηδκ απεζηυκζζδ ημο αζεεκμφξ.

σήμα 46: Σππηθέο ηηκέο δόζεο εξγαδνκέλνπ θαηά ηελ
πξαγκαηνπνίεζε κηαο εμέηαζεο ζπηλζεξνγξαθήκαηνο νζηώλ.
Παναηδνμφιε υηζ δ δυζδ είκαζ ανηεηά παιδθή ηαζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηδξ μθείθεηαζ ζηδ
δζαδζηαζία ηδξ απεζηυκζζδξ θυβς ηδξ άιεζδξ επαθήξ ιε ημκ αζεεκή. Ωζηυζμ, μζ δυζεζξ είκαζ
πμθφ παιδθέξ (ηδξ ηάλδξ ημο ιSv).

Γεκζηά δ κέζε εηήζηα δόζε εκυξ ενβαγμιέκμο ζε ηιήια Π.Η. δεκ λεπενκά ηα 5 mSv ιε υνζμ
ηα 20 mSv. Ζ ιέζδ ηζιή ηδξ δόζεο ζηα δάθηπια είκαζ 50 mSv ιε υνζα ηα 500 mSv.
Όπυρ αναθέπθηκε ζηην απσή ηος Κεθαλαίος, η επγαζία με παδιοφζόηοπα είναι απόλςηα
αζθαλήρ όηαν ηηπούνηαι πιζηά ηα μέηπα ακηινοπποζηαζίαρ.
ε πεπίπηυζη ή ςποτία εζυηεπικήρ παδιοππύπανζηρ , ζςνιζηάηαι η επικοινυνία με ηην
ΕΕΑΕ για ηη διενέπγεια εξειδικεςμένυν μεηπήζευν εζυηεπικήρ δοζιμεηπίαρ.
2.12.4 Φξνληίδα εζσηεξηθνύ αζζελνύο
ε πενίπηςζδ πμο οπμαθδεεί ζε ελέηαζδ ιε ναδζμσζυημπα αζεεκήξ πμο κμζδθεφεηαζ ζημ
Νμζμημιείμ, εα πνέπεζ κα εκδιενςεεί ημ κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ πμο ημκ θνμκηίγεζ. Οζ
μδδβίεξ πνμξ ημοξ κμζδθεοηέξ είκαζ ίδζεξ ιε αοηέξ πμο αημθμοεεί ημ πνμζςπζηυ ημο
ηιήιαημξ, δδθαδή πανμπή ηδξ απαναίηδηδξ θνμκηίδαξ πςνίξ πνμκμηνζαή (πνυκμξ) ηαζ ηήνδζδ
απυζηαζδξ υηακ δεκ είκαζ ακαβηαία δ επαθή ιε ημκ αζεεκή (απυζηαζδ). Οπσζδήπνηε ην
λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ζα πξέπεη λα θνξάεη γάληηα κηαο ρξήζεο θαηά ηνλ ρεηξηζκό ηνπ
αζζελή θαη ησλ δεηγκάησλ ηνπ.
Ηδζαίηενδ ιένζικα απαζηείηαζ ζηδ δζαπείνζζδ ηςκ αζμθμβζηχκ εηηνζιάηςκ ημο αζεεκή ιεηά
ηδκ ελέηαζδ.
 Γείγκαηα γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο
Σα δείβιαηα (αίια, μφνα, ηυπνακα ηθπ) είκαζ ναδζεκενβά βζα ηάπμζμ πνμκζηυ
δζάζηδια ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηδξ ελέηαζδξ ηαζ ημ ναδζμσζυημπμ πμο πμνδβήεδηε
ζημκ αζεεκή. Ο αηηζκμθοζζηυξ δίκεζ ηζξ απαναίηδηεξ μδδβίεξ αηηζκμπνμζηαζίαξ ηαζ
ημκ ηνυπμ δζαπείνζζδξ ηςκ δεζβιάηςκ ζημ πνμζςπζηυ ηςκ ενβαζηδνίςκ.
 Βηνινγηθά εθθξίκαηα
(α) Ακ μ αζεεκήξ αοημελοπδνεηείηαζ εα πνέπεζ κα ημο δμεμφκ μδδβίεξ βζα ηδκ
ημοαθέηα. Γδθαδή, κα μονεί ζε ηαεζζηή ζηάζδ, κα ηνααάεζ 2 θμνέξ ημ
ηαγακάηζ, κα πθέκεζ πνμζεπηζηά ηα πένζα ημο.
(α) Ακ μ αζεεκήξ δεκ ιπμνεί κα ζδηςεεί απυ ημ ηνεαάηζ ηυηε εα πνέπεζ ηα μφνα ημο
κα δζμπεηεφμκηαζ ζε μονμζοθθέηηδ. Σμ άδεζαζια ημο μονμζοθθέηηδ πνέπεζ κα
βίκεηαζ ζηδ θεηάκδ. Σα ηυπνακα εα πνέπεζ κα ζοθθέβμκηαζ ζε πάκα ηαζ κα
απμννίπημκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο αηηζκμθοζζημφ.
(β) ε πενίπηςζδ πμο μ αζεεκήξ ηάκεζ ειεηυ ή ηάπμζμ αζμθμβζηυ οθζηυ ημο θενχζεζ
ημ πάηςια, εα πνέπεζ κα εκδιενςεεί μ αηηζκμθοζζηυξ. Ζ δζαδζηαζία
απμννφπακζδξ πενζβνάθεηαζ ζηδκ παν.10.8 ημο αζαθίμο «Μαεήιαηα
αηηζκμπνμζηαζίαξ βζα πεζνζζηέξ ζαηνζηχκ ιδπακδιάηςκ ζμκηζγμοζχκ
αηηζκμαμθζχκ».
2.12.5 Φξνληίδα αζζελνύο πνπ έρεη ιάβεη ζεξαπεπηηθή δόζε ξαδηνθαξκάθνπ
Ζ πζμ ζοκήεδξ εεναπεία ιε ναδζμσζυημπα είκαζ δ εεναπεία εονεμεζδμφξ ιε Η131. Λυβς ηδξ
ορδθήξ εκενβυηδηαξ πμο πμνδβείηαζ, μ αζεεκήξ παναιέκεζ βζα ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια (23 διένεξ) ζε εςναηζζιέκμ εάθαιμ κμζδθείαξ. Σμ πνμζςπζηυ εζζένπεηαζ ζημκ εάθαιμ ιυκμ
ζε πενζπηχζεζξ ακάβηδξ ηαζ αθμφ θάαεζ ηα απαναίηδηα ιέηνα αηηζκμπνμζηαζίαξ:

2.12.5.1 Καζαξηζκόο ρώξνπ – απνξξύπαλζε κεηά ηελ απνρώξεζε ηνπ αζζελή
Μεηά ηδκ απμπχνδζδ ημο αζεεκμφξ ηαζ πνζκ ηδκ είζμδμ ημο αμδεδηζημφ πνμζςπζημφ πμο εα
εημζιάζεζ ημ εάθαιμ βζα ημκ επυιεκμ αζεεκή, μ οπεφεοκμξ αηηζκμπνμζηαζίαξ πνέπεζ κα:
 Δπζαθέπεζ ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ ναδζεκενβχκ ηαηαθμίπςκ
 Δθέβπεζ ημ εάθαιμ βζα πζεακή ναδζμννφπακζδ
 Δπζαθέπεζ ή κα πναβιαημπμζεί ηδκ απμννφπακζδ ημο εαθάιμο ηαζ ημο ελμπθζζιμφ
 Σδνεί ηα απαναίηδηα ανπεία
2.12.6 Γξαπηνί θαλόλεο – Αξρεία
ε ηάεε ηιήια Π.Η. πνέπεζ κα οπάνπμοκ βναπημί ηακυκεξ αηηζκμπνμζηαζίαξ ηαζ πνςηυημθθα
ενβαζζχκ (παναζηεοή ναδζμθανιάηςκ, πνςηυημθθα ελεηάζεςκ, απυννζρδ ναδζεκενβχκ
ηαηαθμίπςκ, ακηζιεηχπζζδ αηοπήιαημξ ηθπ).
Δπίζδξ πνέπεζ κα ηεξνύληαη αξρεία ιε ηα ξαδηντζόηνπα πμο παναθαιαάκμκηαζ, ηζξ
ρνξεγήζεηο πμο πναβιαημπμζήεδηακ (υκμια αζεεκή, ναδζμθάνιαημ, εκενβυηδηα) ηαζ ηα
θαηάινηπα πμο απμννίθεδηακ. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα πνδζζιμπμζείηε εηηθέηεο ζηα θζαθίδζα
ηςκ ναδζμθανιάηςκ ιε ηδκ διενμιδκία, ηδκ εκενβυηδηα ηαζ ημκ ανπζηυ υβημ (πήια 47).

σήμα 47: ηα θηαιίδηα ηωλ ξαδηνθαξκάθωλ
ηνπνζεηνύκε εηηθέηεο κε ην είδνο ηνπ
ξαδηνθαξκάθνπ, ηελ ελεξγόηεηα, ηνλ αξρηθό
όγθν θαη ηελ εκ/λία.

2.12.7 Αληηκεηώπηζε αηπρεκάησλ
Αηφπδια εεςνείηαζ βεκζηά δ ιδ ζπεδζαζιέκδ δζαζπμνά ναδζεκενβμφ οθζημφ υπςξ δ
ναδζμννφπακζδ ηαηά ηδκ παναζηεοή ναδζμθανιάηςκ ημο πάβημο ενβαζίαξ, ημο παηχιαημξ,
μ ειεηυξ «εενιμφ» αζεεκή, δ εναφζδ θζαθζδίμο ιε ναδζμθάνιαημ, ημ πζηζίθζζια ημο
δένιαημξ ιε ναδζμσζυημπμ ηθπ. Ζ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ναδζμννφπακζδξ ελανηάηαζ απυ ηδκ
πενζμπή πμο νοπάκεδηε.
 Μάηηα
Πθέκμοιε ηδκ πενζμπή ιε άθεμκμ κενυ ηαζ εζδμπμζμφιε ημκ αηηζκμθοζζηυ βζα έθεβπμ.
 Γέξκα
Πθέκμοιε ηδκ πενζμπή ιε άθεμκμ κενυ ηαζ ζαπμφκζ πνμζέπμκηαξ κα ιδκ
πνμηαθέζμοιε εηδμνέξ. ε πενίπηςζδ πμο νοπάκεδηακ ηαζ κφπζα ηα ηνίαμοιε
πνμζεηηζηά ιε αμφνηζα. Δθέβπμοιε ηδκ πενζμπή ιε ιεηνδηή επζθακεζαηήξ νφπακζδξ
βζα κα δζαπζζηχζμοιε ηδκ φπανλδ αηηζκμαμθίαξ. ε πενίπηςζδ πμο δεκ οπάνπεζ
ιεηνδηήξ ημπμεεημφιε ηδκ νοπαζιέκδ πενζμπή ζηδκ β-camera ηαζ εθέβπμοιε βζα ηδκ
ηαηαβναθή ηνμφζεςκ. ε πενίπηςζδ πμο οθίζηαηαζ αηυια ναδζμννφπακζδ
επακαθαιαάκμοιε ηδ δζαδζηαζία λακά ηαζ λακά. Πάκηα πνέπεζ κα εζδμπμζμφιε ημκ
ανιυδζμ αηηζκμθοζζηυ.
 Απνξξύπαλζε επηθάλεηαο
ημ π.48 δίκμκηαζ ηα αήιαηα απμννφπακζδξ επζθάκεζαξ.

σήμα 48: Γηαδηθαζία απνξξύπαλζεο επηθάλεηαο.
*Καηά ηε δηαδηθαζία πξέπεη λα θνξάκε γάληηα θαη πνδηά.
(1) Μανηάνμοιε ηδκ πενζμπή υπμο έβζκε δ νφπακζδ.
(2) Μαγεφμοιε ηαζ θοθάιε ζε δμπείμ ή πθαζηζηή ζαημφθα ηα ζηενεά οπμθείιιαηα.
Σμπμεεημφιε απμννμθδηζηυ πανηί ηαζ ηαθφπημοιε ηδκ πενζμπή.
(3) διεζχκμοιε ημ ζζυημπμ πμο πφεδηε ηδκ διενμιδκία ηαζ ηδκ χνα ηαζ εζδμπμζμφιε ημ
πνμζςπζηυ βζα ημ αηφπδια.
(4) Γζεκενβμφιε πενζμδζηέξ ιεηνήζεζξ ναδζεκένβεζαξ χζηε κα εηηζιδεεί δ παναιέκμοζα
εκενβυηδηα.

Σα ναδζμσζυημπα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ Π.Η. έπμοκ ιζηνμφξ πνυκμοξ διζγςήξ ηαζ ιεηά
ηδκ πάνμδμ ζφκημιμο πνμκζημφ δζαζηήιαημξ δ επζθάκεζα εα είκαζ πάθζ αζθαθήξ.
ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη άκεζα ν αθηηλνθπζηθόο.
Γζα ηδκ άιεζδ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ναδζμννφπακζδξ εα πνέπεζ ηα απαναίηδηα οθζηά κα είκαζ
ζοβηεκηνςιέκα ζε έκα ημοηί έηηαηηδξ ακάβηδξ (βκςζηυ ηαζ ςξ emergency kit). Σμ ημοηί εα
πνέπεζ κα πενζέπεζ:
•
•
•
•
•

Πνμζηαηεοηζηυ νμοπζζιυ π.π. πμδδκάνζα, βάκηζα
Τθζηά απμννφπακζδξ βζα επζθάκεζεξ
Τθζηά απμννφπακζδξ βζα ακενχπμοξ
Πνμεζδμπμζδηζηά ζήιαηα-αοημηυθθδηα
αημφθεξ βζα ηαηάθμζπα, εηζηέηεξ, ζηοθυ

2.13 ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ ΑΘΔΝΟΤ
2.13.1 Δπηθνηλσλία-Δλεκέξσζε
Ζ αηηζκμπνμζηαζία ημο αζεεκμφξ ηαζ ηςκ ζοκμδχκ ημο, λεηζκά ιε ηδ ζςζηή εκδιένςζή ημο.
Δίκαζ πμθφ ααζζηυ, μ αζεεκήξ κα έπεζ ηαηαθάαεζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ελέηαζήξ ημο χζηε κα
ελαζθαθζζηεί δ ζοκενβαζία ημο.

2.13.2 Πξνεηνηκαζία ξαδηνθαξκάθνπ – κέηξεζε ελεξγόηεηαο
Ζ πνμεημζιαζία ημο ναδζμθανιάημο πνέπεζ κα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ημ πνςηυημθθμ ηδξ
ηαηαζηεοάζηνζαξ εηαζνείαξ. Πάκηα πνέπεζ κα κεηξάηε ηελ ελεξγόηεηα ηνπ ξαδηνθαξκάθνπ
ζηνλ κεηξεηή ρνξεγνύκελσλ δόζεσλ (dose calibrator) ηαζ πμηέ ιδκ επακαπαφεζηε ζημ
δζαπςνζζιυ ιε μβημιέηνδζδ. Δίκαζ δοκαηυκ δ πνμιδεεφηνζα εηαζνεία κα ιδκ έπεζ ηάκεζ
ζςζηυ οπμθμβζζιυ ηδξ εκενβυηδηαξ ημο ζηεοάζιαημξ πμο ζαξ πνμιήεεοζε ηαζ δ
μβημιεηνζηή ιέεμδμξ δζαπςνζζιμφ ηδξ εκενβυηδηαξ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε οπενέηεεζδ ή
οπμέηεεζδ ημο αζεεκμφξ. Δπζπθέμκ, εζδζηά βζα ημ Tc99m οπάνπεζ πζεακυηδηα κα βίκεζ
εζθαθιέκδ εηηίιδζδ ηδξ εκενβυηδηαξ πμο πενζέπεηαζ ζημ θζαθίδζμ ηδξ έηθμοζδξ. Δπίζδξ
πάκηα ζδιεζχκμοιε ζε εηηθέηα ην είδνο ηνπ ξαδηνθαξκάθνπ, ηελ ελεξγόηεηα, ηνλ όγθν
θαη ηελ εκεξνκελία.
2.13.3 Υνξήγεζε
Πνζκ ηδ πμνήβδζδ επαθδεεφεηαζ δ ηαοηυηδηα ημο αζεεκμφξ ηαζ δ ελέηαζδ χζηε κα
απμθεοπεεί δ πμνήβδζδ θάεμξ ναδζμθανιάημο. Ζ πμνδβμφιεκδ εκενβυηδηα πνέπεζ κα
οπμδεζηκφεηαζ απυ ημκ Πονδκζηυ Ηαηνυ ζφιθςκα ιε ημκ ζςιαηυηοπμ ηαζ ημ πνςηυημθθμ ηδξ
ελέηαζδξ. Ζ εκενβυηδηα πμνήβδζδξ δεκ πνέπεζ κα έπεζ ζδιακηζηή δζαθμνά απυ αοηή πμο
ακαβνάθεηαζ ζημκ Πίκαηα-1 ηαζ απμηεθεί ηα Καζνδεγεηηθά Δπίπεδα Γόζεο (ή
Γζαβκςζηζηά Δπίπεδα Ακαθμνάξ).
Όηακ πνυηεζηαζ κα πμνδβδεεί ναδζμθάνιαημ ζε παηδηά ε ελεξγόηεηα είλαη πνιύ
ρακειόηεξε απυ ηδκ ακηίζημζπδ βζα εκήθζηεξ ηαζ ηαεμνίγεηαζ ιε αάζδ ηδκ Κάνηα δυζεςκ
ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ Πονδκζηήξ Ηαηνζηήξ (EANM Dosage Card version 1.5.2008), ή ημ
αάνμξ ζχιαημξ ημο παζδζμφ, ή ηδκ επζθάκεζα ζχιαημξ ημο παζδζμφ ή ηζξ ζοζηάζεζξ ηδξ
Δπζηνμπήξ Βμνείμο Αιενζηήξ (2010 North American Consesus Guidelines).

2.13.4 Μεηά ηε ρνξήγεζε
Σα ναδζμθάνιαηα ιεηααμθίγμκηαζ ηαζ απμαάθθμκηαζ απυ ημκ μνβακζζιυ ιε θοζζηέξ
δζαδζηαζίεξ (μφνα, ζδνχηαξ, ζίεθμξ, ηυπνακα). ε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ, ιεβάθμ πμζμζηυ ημο
ναδζμθανιάημο ζοβηεκηνχκεηαζ ζηδκ μονμδυπμ ηφζηδ. Γζα κα ιεζςεεί δ δυζδ πμο δέπεηαζ μ
αζεεκήξ ζοκίζηαηαζ ε ζπρλή ελπδάησζε ηνπ χζηε κα απμαάθθεηαζ ημ ναδζμθάνιαημ ιέζς
ηςκ μφνςκ.
2.13.5 Δμέηαζε εγθύνπ
ημ Κεθ.8 παν.8.10 ημο αζαθίμο «Μαεήιαηα αηηζκμπνμζηαζίαξ βζα πεζνζζηέξ ζαηνζηχκ
ιδπακδιάηςκ ζμκηζγμοζχκ αηηζκμαμθζχκ» έπεζ ζογδηδεεί ημ εέια ηδξ ελέηαζδξ εβηφμο
βοκαίηαξ ή βοκαίηαξ πμο εδθάγεζ ηαζ οπμαθήεδηε ζε ελέηαζδ ιε ναδζμσζυημπα.

2.14 ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ ΤΓΓΔΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤ
Καηανπήκ, μ αζεεκήξ πνέπεζ κα ελεκεξσζεί πξηλ ηελ εκέξα ηεο εμέηαζεο όηη δελ πξέπεη
λα ζπλνδεύεηαη ζην ηκήκα Π.Ι. από έγθπεο γπλαίθεο ή παηδηά.
Μεηά ημ πέναξ ηδξ ελέηαζδξ μ αζεεκήξ θαιαάκεζ γξαπηέο νδεγίεο βζα ηα ιέηνα πμο πνέπεζ
κα θάαεζ, χζηε κα ιδκ αηηζκμαμθήζεζ ημοξ μζηείμοξ ημο αθθά ηαζ ιέθδ ημο οπυθμζπμο
πθδεοζιμφ. Δπζπθέμκ, επεζδή πμζμζηυ ηςκ ναδζμθανιάηςκ ειθακίγεηαζ ζηα αζμθμβζηά
εηηνίιαηα (ζδνχηαξ, ζίεθμξ, ιδηνζηυ βάθα, μφνα ηθπ) οπάνπεζ δ πζεακυηδηα ναδζμννφπακζδξ
ηαζ ηαη΄ επέηηαζδ αηηζκμαυθδζδξ απυ αοηά. Οζ μδδβίεξ αημθμοεμφκηαζ βζα ζπεηζηά ιζηνυ
πνμκζηυ δζάζηδια ακάθμβα ιε ημ ναδζμθάνιαημ πμο ημο πμνδβήεδηε. ημκ Πίκαηα-10
δίκεηαζ βζα ηάεε ναδζμκμοηθίδζμ δ πνμκζηή δζάνηεζα ηήνδζδξ ηςκ μδδβζχκ. Οζ γεληθέο
νδεγίεο ιπμνμφκ βεκζηά κα ζοκμρζζημφκ ζηζξ παναηάης:
 Καηά ηζξ ημζκςκζηέξ επαθέξ πνέπεζ κα ηδνείηαζ απυζηαζδ ημοθάπζζημκ 2m.
 Απμθοβή ημζκςκζηχκ επαθχκ ιε παζδζά ηαζ έβηοεξ.
 Υνήζδ λεπςνζζηχκ ζηεοχκ ζίηζζδξ.
 Γζα ημ πνμκζηυ δζάζηδια πμο ακαθένεηαζ ζε ηάεε ελέηαζδ, ηα είδδ εζηίαζδξ, ηα
εκδφιαηα ηαζ ηα ηθζκμζηεπάζιαηα ημο αζεεκμφξ πνέπεζ κα πθέκμκηαζ λεπςνζζηά.
 Ηδζαίηενδ πνμζμπή ζηδκ ημοαθέηα βζα απμθοβή δζαζπμνάξ ηςκ μφνςκ. οκζζηάηαζ δ
μφνδζδ ζε ηαεζζηή εέζδ (ηαζ βζα ημοξ άκδνεξ) πνδζζιμπμζχκηαξ 2 θμνέξ ημ ηαγακάηζ.
ε πενίπηςζδ δζαζπμνάξ, δ πενζμπή πνέπεζ κα ηαεανίγεηαζ πνμζεηηζηά ιε
απμννμθδηζηυ πανηί ημ μπμίμ ζηδ ζοκέπεζα εα απμννίπηεηαζ ζηδ θεηάκδ.
οπκυ πθφζζιμ ηςκ πενζχκ ζδζαίηενα ιεηά ηδ πνήζδ ημοαθέηαξ.
Ραδηνλνπθιίδην

Υξόλνο
ηήξεζεο
νδεγηώλ
αθηλνπξνζηαζίαο
Tc99m
48 χνεξ
201
Tl
72 χνεξ
67
Ga
72 χνεξ
I131
72 χνεξ
Πίλαθαο-10: Υνυκμζ ηήνδζδξ μδδβζχκ αηηζκμπνμζηαζίαξ βζα αζεεκείξ πμο έπμοκ
οπμαθδεεί ζε ελεηάζεζξ ιε ναδζμσζυημπα.
ε πενίπηςζδ εεναπείαξ ιε ναδζμθάνιαηα μζ βεκζηέξ πνμθοθάλεζξ πμο παίνκμκηαζ είκαζ
πανυιμζεξ ηαζ ίζςξ πζμ αοζηδνέξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζηδκ πενίπηςζδ εεναπείαξ

ηανηίκμο ημο εονεμεζδμφξ ιε I-131, μ αζεεκήξ παναιέκεζ ζε εζδζηά εςναηζζιέκμ δςιάηζμ
βζα 2-3 διένεξ θυβς ηδξ ορδθήξ αηηζκμαυθδζδξ πμο πνμηαθεί ημ ναδζμκμοηθίδζμ
πενζιεηνζηά ημο.
Ζ απμδέζιεοζδ ημο αζεεκή βίκεηαζ ηαηυπζκ ιεηνήζεςκ ημο
αηηζκμθοζζημφ.
2.14.1 Αθηηλνπξνζηαζία ηνπ παηδηνύ από εμσηεξηθή αθηηλνβόιεζε νθεηιόκελε ζηνπο
γνλείο
Σμ κεμβέκκδημ παζδί ιπμνεί κα εηηεεεί ζε ζμκηίγμοζα αηηζκμαμθία ακ δ ιδηένα ημο έπεζ
οπμαθδεεί ζε δζαβκςζηζηέξ ελεηάζεζξ ή εεναπεία Πονδκζηήξ Ηαηνζηήξ. Αοηυ μθείθεηαζ υπςξ
έπμοιε πεζ ζημ βεβμκυξ υηζ ημ ναδζμσζυημπμ πμο πμνδβήεδηε ζηδκ ιδηένα, παναιέκεζ ζημ
ζχια ηδξ βζα ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια ημ μπμίμ ελανηάηαζ απυ ημ είδμξ ημο ναδζμσζμηυπμο
ηαζ άθθμοξ αζμθμβζημφξ πανάβμκηεξ. Δάκ ηαηά ημ πνμκζηυ αοηυ δζάζηδια ημ ναδζμσζυημπμ
εηπέιπεζ ζμκηίγμοζα αηηζκμαμθία ημ κεμβέκκδημ εα εηηίεεηαζ ζε ελςηενζηή αηηζκμαμθία απυ
ηδκ ιδηένα ημο υηακ ανίζηεηαζ δίπθα ηδξ δδθαδή ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηνμθήξ ημο ή ηδξ
πενζπμίδζήξ ημο. Ζ δυζδ ζημ κεμβέκκδημ εα ελανηδεεί απυ ημκ πνυκμ πμο δ ιδηένα ημο εα
ημ ηναηά, ηδκ απυζηαζδ απυ ημ ζχια ηδξ ιδηέναξ ημο η.θπ..
Αζεεκείξ ιε ναδζεκενβέξ μοζίεξ ζημ ζχια ημοξ ιπμνεί κα δδιζμονβήζμοκ πνμαθήιαηα
ναδζμννφπακζδξ δεδμιέκμο υηζ απμαάθθμοκ ναδζεκένβεζα ιέζς ηδξ εθίδνςζδξ, ηδξ εηπκμήξ,
ηςκ μφνςκ ηαζ ημο ζάθζμο, ηα μπμία ιπμνεί κα νοπάκμοκ ημ κεμβέκκδημ ιέζς ηδξ ηνμθήξ ή
ηδξ ακαπκμήξ. Ηδζαίηενδ ιένζικα ηαζ πνμζμπή πνέπεζ κα ηαηααθδεμφκ ζηζξ ζοκεήηεξ
οβζεζκήξ ηδξ ιδηέναξ χζηε δ δυζδ ζημ κεμβέκκδημ κα είκαζ υζμ ημ δοκαηυκ ιζηνυηενδ.
Ζ δυζδ ζημ παζδί απυ ελςηενζηή αηηζκμαυθδζδ μθεζθυιεκδ ζηδ ιδηένα ημο πμο είπε
οπμαθδεεί ζε ελέηαζδ ιε ναδζμσζυημπα είκαζ ζοκήεςξ παιδθή. Πάκηςξ ηαζ μζ ιζηνέξ δυζεζξ
ζημ παζδί ιπμνεί κα απμθεοπεμφκ ιε ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηδξ επαθήξ ιδηέναξ-παζδζμφ ηαηά
ηδ δζάνηεζα ηςκ πνχηςκ ςνχκ ιεηά ηδ πμνήβδζδ ημο ναδζμθανιάημο.
Γζα αζεεκείξ πμο έπμοκ οπμαθδεεί ζε εεναπεία ιε ναδζμθάνιαηα, είκαζ ζοκήεςξ απαναίηδημ
κα πενζμνίγεηαζ δ επαθή ιε ηα παζδζά ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πνχηςκ δφμ εαδμιάδςκ απυ ηδ
πμνήβδζδ. Ο Ηαηνυξ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ Φοζζηυ Ηαηνζηήξ δίδεζ ηζξ ηαηάθθδθεξ ζοιαμοθέξ
ζημκ αζεεκή ή ημκ κυιζιμ ζοκμδυ ημο.
Ονζζιέκα ναδζμθάνιαηα πμο πμνδβμφκηαζ ζε ιδηένα πμο βαθμοπεί ημ παζδί ηδξ εα έπμοκ
απμηέθεζια ηδ ιεηαθμνά ναδζεκενβχκ ζημζπείςκ ζημ βάθα ηδξ. Σμ κεμβέκκδημ εα οπμαθδεεί
ζε εζςηενζηή αηηζκμαυθδζδ απυ ημ ναδζεκενβυ βάθα. Ζ δυζδ ζημ κεμβέκκδημ εα ελανηδεεί
απυ δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ υπςξ ημ είδμξ ημο ναδζμθανιάημο, ηδκ πμζυηδηα ημο βάθαηημξ
ηαζ μ πνυκμξ πμο πέναζε απυ ηδ πμνήβδζδ ημο ναδζμθανιάημο ζηδκ ιδηένα ιέπνζ ημ
εδθαζιυ.
Δάκ ιζα βοκαίηα ζε ακαπαναβςβζηή δθζηία πνμβναιιαηίγεηαζ βζα ιία ελέηαζδ Πονδκζηήξ
Ηαηνζηήξ ή εεναπεία ιε ναδζμσζυημπα, δ βοκαίηα πνέπεζ κα ενςηδεεί, πνμθμνζηά ή βναπηά,
ακ έπεζ ιζηνυ παζδί ηαζ εάκ ημ βαθμοπεί. Δπίζδξ εα πνέπεζ κα οπάνπεζ ζε ειθακή εέζδ ζημ
ενβαζηήνζμ ηαιπέθα, ηδξ μπμίαξ ημ πενζεπυιεκμ εα οπεκεοιίγεζ ζηζξ ιδηένεξ υηζ πνέπεζ κα
εκδιενχζμοκ ημ πνμζςπζηυ ημο ενβαζηδνίμο ζε πενίπηςζδ βαθμοπίαξ. Δάκ δ απάκηδζδ
είκαζ ηαηαθαηζηή, εα πνέπεζ δ ιδηένα κα εκδιενςεεί βζα ημοξ πενζμνζζιμφξ πμο
επζαάθθμκηαζ ηαηά ηδ βαθμοπία ηαζ μζ μπμίμζ ελανηχκηαζ απυ ημ είδμξ ηδξ ελέηαζδξ ή ηδξ
εεναπεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ζηδκ μπμία εα οπμαθδεεί.. ε πενίπηςζδ εεναπείαξ ιε
ναδζμσζυημπα δ βαθμοπία πνέπεζ κα δζαημπεί.
Δάκ δ βαθμοπία πνέπεζ κα ζοκεπζζηεί ιεηά απυ ελέηαζδ ιε ναδζμσζυημπα, ηυηε ζοκζζηάηαζ δ
απμιάηνοκζδ ημο ιδηνζημφ βάθαηημξ ιε εήθαζηνμ θίβεξ ιένεξ πνζκ ηδκ ελέηαζδ, δ
ζοκηήνδζή ημο ηαζ δ ιεηέπεζηα πνήζδ ημο βζα ηδκ ηνμθή ημο παζδζμφ. Μεηά ηδ πμνήβδζδ ημο
ναδζμθάνιαημο, ημ ιδηνζηυ βάθα πνέπεζ κα αθαζνείηαζ ιε εήθαζηνμ βζα ηάπμζμ πνμκζηυ

δζάζηδια πμο ηαεμνίγεηαζ απυ ημ ενβαζηήνζμ ηαζ κα απμννίπηεηαζ.. Ο ζοκμθζηυξ πνυκμξ πμο
ζοκζζηάηαζ κα πανέθεεζ απυ ηδκ πμνήβδζδ ημο ναδζμθανιάημο ιέπνζ ηδκ επακέκανλδ ηδξ
βαθμοπίαξ βζα δζάθμνα είδδ ελεηάζεςκ ηαεμνίγεηαζ απυ ημ ενβαζηήνζμ ζημ μπμίμ
πναβιαημπμζήεδηε δ ελέηαζδ. Ζ ζηεκή επαθή ημο παζδζμφ ιε ηδ ιδηένα εα πνέπεζ κα
πενζμνίγεηαζ βζα υθμ αοηυ ημ πνμκζηυ δζάζηδια. Δκδεζηηζηά μζ ζοζηάζεζξ βζα δζαημπή ηδξ
βαθμοπίαξ ζε δζάθμνεξ ηοπζηέξ ναδζμσζμημπζηέξ ελεηάζεζξ δίδμκηαζ ζημκ Πίκαηα-11.
Ραδηνθάξκαθν

Γηάζηεκα δηαθνπήο Γηαθνπή κεηά Πιήξεο δηαθνπή
ζε ώξεο (h)
από κέηξεζε
13
ΟΥΗ
17

Tc (ΜΑΑ)
Tc (pertechnetate)
99m
Tc (RBC)
99m
Tc (Tehcnegas)
99m
Tc (microspheres)
99m
ΝΑΗ
ΟΥΗ
Tc (pyrophosphate)
123
I (Iodide)
123
I (MIBG)
131
I (Hippuran)
32
P (Sodium Phosphate)
67
Ga (Citrate)
123
ΝΑΗ
I (ISA)
131
I (Iodide)
Πίνακαρ 11: Γηαθνπή γαινπρίαο θαηά ηηο ξαδηνϊζνηνπηθέο εμεηάζεηο (Radiation
Protection Report 100).
99m
99m

2.15 Ραδηελεξγά θαηάινηπα
Ζ πνήζδ ακμζπηχκ πδβχκ ζηζξ δζαβκςζηζηέξ ελεηάζεζξ Πονδκζηήξ Ηαηνζηήξ ηαζ ηαηά ηδ
εεναπεία ιε ναδζμσζυημπα έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδκ παναβςβή ναδζεκενβχκ ηαηαθμίπςκ
ηυζμ ηαηά ηδκ παναζηεοή ηςκ ναδζμθανιάηςκ υζμ ηαζ ηαηά ηδκ ελέηαζδ ηαζ θνμκηίδα ηςκ
αζεεκχκ.
Ωξ ναδζεκενβά ηαηάθμζπα παναηηδνίγμκηαζ υθα ηα οθζηά πμο έπμοκ ένεεζ ζε επαθή ιε
ναδζμσζυημπμ. ε έκα ηιήια Πονδκζηήξ Ηαηνζηήξ ηα ναδζεκενβά ηαηάθμζπα πςνίγμκηαζ ζε 3
ηαηδβμνίεξ:
1. ηενεά ηαηάθμζπα
 Σα απμννμθδηζηά πανηζά, βάκηζα, άδεζα θζαθίδζα ηαζ ζφνζββεξ
 Οζ βεκκήηνζεξ
 Tα ακηζηείιεκα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ απυ αζεεκείξ πμο έηακακ εεναπεία ιε
ναδζμσζυημπμ
2. Τβνά ηαηάθμζπα
 Ραδζμθάνιαηα
 Οφνα αζεεκχκ
 Τβνμί ζπζκεδνζζηέξ
3. Αένζα ηαηάθμζπα



Απυ ηδκ εηπκμή ηςκ ελεηαγυιεκςκ-αζεεκχκ

Σα ναδζεκενβά ηαηάθμζπα αθμφ δζαπςνζζημφκ ηαηάθθδθα πνέπεζ κα θοθάζζμκηαζ ζε
εζδζηή εςναηζζιέκδ ηνφπηδ πμο κα δζαεέηεζ ημοθάπζζημκ δφμ πχνμοξ θφθαλδξ
ναδζμσζμηυπςκ ηαεχξ ηαζ πχνμ βζα θφθαλδ ζηενεχκ ναδζεκενβχκ ηαηαθμίπςκ ή ζε
εζδζηά εςναηζζιέκα δμπεία πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ηδ θφθαλδ ναδζεκενβχκ ηαηαθμίπςκ. Ζ
εηηίιδζδ ημο πνυκμο θφθαλδξ ηαεμνίγεηαζ απυ ημκ αηηζκμθοζζηυ ημο ηιήιαημξ
ζφιθςκα ιε ηα εεζιμεεηδιέκα επίπεδα απμδέζιεοζδξ. Πνζκ ηδκ απυννζρή ημοξ ζηα
ημζκά απμννίιιαηα ή ζηα θμζπά ιμθοζιαηζηά ηαηάθμζπα ηςκ κμζμημιείςκ μ οπεφεοκμξ
αηηζκμπνμζηαζίαξ πνέπεζ κα δζεκενβεί ιεηνήζεζξ ημο νοειμφ δυζδξ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ
ζοζηεοαζίαξ ηςκ ηαηαθμίπςκ.
Ζ απυννζρδ οβνχκ ναδζεκενβχκ ηαηαθμίπςκ ζε δδιυζζμ ζφζηδια δζάεεζδξ θοιάηςκ
επζηνέπεηαζ εθυζμκ δ απυννζρδ βίκεηαζ απυ κζπηήνα απμηθεζζηζηήξ πνήζδξ βζα ημ ζημπυ
αοηυ ιε ηαοηυπνμκδ νμή ιεβάθδξ πμζυηδηαξ κενμφ. διακηζηή επίζδξ πνμτπυεεζδ είκαζ
ηα οβνά ναδζεκενβά ηαηάθμζπα κα δζαζπείνμκηαζ ή κα δζαθφμκηαζ αιέζςξ ζημ κενυ. Ζ
ιέβζζηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ναδζεκενβχκ μοζζχκ ζε μπμζμδήπμηε ζδιείμ ημο
απμπεηεοηζημφ δζηηφμο ημο ενβαζηδνίμο δε πνέπεζ κα οπενααίκεζ ημ 1 GBq m-3.
Όζμκ αθμνά ζηα εηηνίιαηα ηςκ ελεηαγμιέκςκ ζηδ δζαβκςζηζηή Πονδκζηή Ηαηνζηή δεκ
απαζηείηαζ ζοθθμβή ηςκ εηηνζιάηςκ. Οζ ελεηαγυιεκμζ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκ
ζοβηεηνζιέκεξ ημοαθέηεξ μζ μπμίεξ πνέπεζ κα έπμοκ ηδκ ηαηάθθδθδ ζήιακζδ. ηδκ
πενίπηςζδ ηδξ εεναπείαξ ιε ναδζμσζυημπμ πνδζζιμπμζμφκηαζ λεπςνζζηέξ ημοαθέηεξ μζ
μπμίεξ ανίζημκηαζ εκηυξ ημο εαθάιμο παναιμκήξ ηςκ αζεεκχκ πμο μδδβμφκ ζε
δελαιεκέξ θφθαλδξ βζα ιείςζδ ηδξ εκενβυηδηαξ ή ζε ηάπμζμ άθθμ ζφζηδια
επελενβαζίαξ.

2.16 Μεηαθνξά ξαδηνθαξκάθσλ
Ζ ιεηαθμνά ηςκ ναδζμθανιάηςκ απυ ημκ ηυπμ παναβςβήξ έςξ ημ ενβαζηήνζμ Π.Η. είκαζ
εοεφκδ ηδξ ηαηαζηεοάζηνζαξ εηαζνείαξ ηαζ μθείθεζ κα πναβιαημπμζείηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ
ηακυκεξ ημο Γζεεκμφξ Ονβακζζιμφ Αημιζηήξ Δκένβεζαξ. Οζ ηακυκεξ μνίγμοκ:
 Σδκ ηαηάθθδθδ ζοζηεοαζία βζα ηδκ αζθαθή ιεηαθμνά (πήια 49).
 Σδκ εζδζηή ζήιακζδ ημο δέιαημξ.
 Σδκ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ πμο δζεκενβεί ηδ ιεηαθμνά.

σήμα 49: πζθεπαζίεο ξαδηνθαξκάθωλ.

Ζ ιεηαθμνά ημο ναδζμθανιάημο εκηυξ ημο ενβαζηδνίμο είκαζ εοεφκδ ημο πνμζςπζημφ ηαζ
πνέπεζ κα πναβιαημπμζείηαζ ζφιθςκα ιε ηα υζα πενζβνάθδηακ πνμδβμοιέκςξ (εςναηζζιέκα
δμπεία ιεηαθμνάξ ηθπ).
Δζδζηή πνμζμπή πνέπεζ κα δμεεί ζηδ ζήιακζδ ηςκ δειάηςκ πμο παναθαιαάκεζ ημ
ενβαζηήνζμ. ημ πήια 50 θαίκμκηαζ μζ ζδιάκζεζξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηα ναδζεκενβά
δέιαηα.

σήμα 50: εκάλζεηο δεκάηωλ κεηαθνξάο ξαδηνθαξκάθωλ. Από
αξηζηεξά: White I, Yellow II, Yellow III.
Δπεμήγεζε ζεκάησλ
Ακάθμβα ιε ημκ ιέβζζημ νοειυ δυζδξ ζηδκ επζθάκεζα ημο δέιαημξ, δ ηαηάηαλδ ηςκ
ζδιάκζεςκ βίκεηαζ ςξ ελήξ:
Καηεγνξία ζήκαλζεο
White I
Yellow II
Yellow III

Μέγηζηνο ξπζκόο δόζεο Μέγηζηνο ξπζκόο
ζηελ επηθάλεηα (mSv/h)
ζηo 1 m (mSv/h)
0,005
0,5
0,01
2
0,1

δόζεο

ηδ ζήιακζδ ακαβνάθεηαζ ημ είδνο ηνπ ξαδηντζνηόπνπ θαη ε ελεξγόηεηα ηνπ. ηζξ
ηαηδβμνίεξ Yellow II ηαζ Yellow III οπάνπεζ έκα πθαίζζμ ζημ ηάης ιένμξ ηδξ ζήιακζδξ ζημ
μπμίμ ζδιεζχκεηαζ έκαξ ηαεανυξ ανζειυξ πμο ακηζζημζπεί ζημκ ιεηνμφιεκμ ξπζκόο δόζεο
ζε απυζηαζδ 1 m ζε ιμκάδεξ mR/h (αθ. π.51).
Ο ανζειυξ 7 ζημ ηάης ιένμξ ηδξ ζήιακζδξ οπμδδθχκεζ υηζ ημ δέια πενζέπεζ ναδζεκενβυ
οθζηυ.

Ρυθμόσ δόςησ ςτο
1 m (mR/h)
*Για μετατροπή ςε
μSv/h πολλαπλαςιάςτε
με το 10

Tl-201
370 ΜΒq

0,5

Ραδιοϊςότοπο
Ενεργότητα

Σο «7» υποδηλώνει
ραδιενεργό περιεχόμενο

σήμα 51: Παξάδεηγκα ζήκαλζεο δέκαηνο θαηεγνξίαο Yellow II.

2.16.1 Παξαιαβή ξαδηνθαξκάθσλ
Καηά ηδκ παναθααή ηςκ δειάηςκ πνέπεζ κα βίκεηαζ έθεβπμξ βζα ημ ακ ηα ναδζμθάνιαηα ηαζ
μζ ακηίζημζπεξ εκενβυηδηεξ είκαζ αοηά πμο παναββέθεδηακ.
Οζ ζοζηεοαζίεξ εα πνέπεζ κα είκαζ άζηθηεο ηαζ κα ιδκ θένμοκ ζεκάδηα θζνξάο ή πγξαζίαο
(πενίπηςζδ εναφζδξ θζαθζδίμο).
Σα ζημζπεία ηςκ ναδζμθανιάηςκ (είδμξ, εκενβυηδηα) ηαηαβνάθμκηαζ ζε αξρείν παξαιαβήο
ξαδηνθαξκάθσλ. Μεηά ηδ δζαπίζηςζδ-ηαηαβναθή, εα πνέπεζ κα ακμίβμκηαζ ηα ηζαχηζα
(πάκηα θμνχκηαξ βάκηζα, πμδζά) ηαζ κα εθέβπμκηαζ ηα θζαθίδζα βζα ζξαύζεηο, δηαξξνέο ηθπ.
ηδ ζοκέπεζα, ηα ναδζμθάνιαηα ημπμεεημφκηαζ ζηζξ ζσξαθηζκέλεο θξύπηεο θύιαμεο ηαζ μζ
βεκκήηνζεξ Mo99/Tc99m ζηδκ εηδηθή ζσξάθηζε.
Σα θελά πάνηζκα ηαζ πθαζηζηά ημοηζά ηςκ δειάηςκ πνέπεζ κα εθέβπμκηαζ βζα ναδζμννφπακζδ.
Δάκ δζαπζζηςεεί ναδζμννφπακζδ ηυηε μ αηηζκμθοζζηυξ απμθαζίγεζ βζα πεναζηένς εκένβεζεξ.
Δάκ δεκ δζαπζζηςεεί ναδζμννφπακζδ ηυηε ηα ημοηζά απμννίπημκηαζ ζηα ημζκά απμννίιιαηα
αθμφ πνχηα αθαηξεζνύλ μζ αοημηυθθδηεξ ζδιάκζεζξ.

2.17 ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
Σμ ζφζηδια δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ απμηεθεί ημ ζφκμθμ ηςκ μδδβζχκ ηαζ ζοζηδιαηζηχκ
εκενβεζχκ πμο έπμοκ ζακ ζηυπμ ηδ αεθηίςζδ ηςκ ζαηνζηχκ οπδνεζζχκ ηαζ ηδκ μζημδυιδζδ
ηςκ ακαβηαίςκ ιέηνςκ ειπζζημζφκδξ βζα ηζξ οπδνεζίεξ αοηέξ. ε έκα ηιήια Πονδκζηήξ
Ηαηνζηήξ μ ηεθζηυξ ζηυπμξ αοηχκ ηςκ εκενβεζχκ είκαζ δ πναβιαημπμίδζδ ηδξ ελέηαζδξ ιε ηδ
ιέβζζημ ηθζκζηυ απμηέθεζια ηαζ ηδκ εθάπζζηδ δοκαηή δυζδ θαιαάκμκηαξ πάκηα οπυρδ ηδκ
άκεζδ ημο ελεηαγυιεκμο ή ημο αζεεκμφξ ηαζ ημ ηυζημξ ηδξ ελέηαζδξ/εεναπείαξ. Πανάθθδθα,
δ θεζημονβία ημο ηιήιαημξ εα πνέπεζ κα πνμζθένεζ ηδκ απαναίηδηδ αηηζκμπνμζηαζία ζημ
πνμζςπζηυ, ζηα άημια ημο ημζκμφ ηαζ ζημ πενζαάθθμκ.
ημ πθαίζζμ ηδξ δζαδζηαζίαξ αοηήξ πενζθαιαάκμκηαζ:
 Ζ πμζυηδηα ηαζ μ έθεβπμξ ηςκ ναδζμθανιάηςκ
 Ο πμζμηζηυξ έθεβπμξ ηςκ ιεηνδηζηχκ ηαζ απεζημκζζηζηχκ ζοζηδιάηςκ
 Ζ ααειμκυιδζδ ηςκ μνβάκςκ ιέηνδζδξ

 Ζ επζθμβή ηζ μ πνμβναιιαηζζιυξ ηδξ ελέηαζδξ / εεναπείαξ
 Ζ πμνήβδζδ ημο ναδζμθανιάημο ηαζ δ δζεκένβεζα ηδξ ελέηαζδξ
 Ζ φπανλδ ηαζ ηήνδζδ δζαβκςζηζηχκ/εεναπεοηζηχκ πνςημηυθθςκ
 Ζ δζανηήξ εηπαίδεοζδ ηαζ επζιυνθςζδ ημο πνμζςπζημφ
 Ζ εκδιένςζδ ημο ελεηαγυιεκμο/αζεεκή
 Ζ δζαπείνζζδ ηςκ ναδζεκενβχκ ηαηαθμίπςκ
 Ζ ηήνδζδ ηςκ ανπείςκ
 Οζ δζαδζηαζίεξ ηαεανζζιμφ πχνμο-απμννφπακζδξ
 Ζ θνμκηίδα ημο αζεεκμφξ
Θα πνέπεζ κα ημκζζεεί υηζ ημ ζφζηδια δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ απαζηεί ηδ ζοκενβαζία υθςκ
ηςκ ιεθχκ ημο πνμζςπζημφ (ζαηνμί, αηηζκμθοζζημί, ηεπκμθυβμζ-πεζνζζηέξ, παναζηεοαζηέξ,
κμζδθεοηέξ) ηα μπμία έπμοκ δζαηνζημφξ νυθμοξ ζηδκ αθοζίδα.
2.17.1 Έιεγρνο θαηαιιειόηεηαο ξαδηνθαξκάθνπ
Πνμηεζιέκμο κα δζαπζζηςεεί ακ ημ ναδζμθάνιαημ είκαζ ηαηάθθδθμ βζα πμνήβδζδ ζημκ
αζεεκή, εθέβπεηαζ ςξ πνμξ ηζξ παναηάης ζδζυηδηεξ ημο:


Υεκηθή θαζαξόηεηα
Ακαθένεηαζ ζημ πμζμζηυ ημο ναδζμθανιάημο πμο ανίζηεηαζ ζηδκ μθζηή ιάγα ιε ηδκ
επζεοιδηή πδιζηή ιμνθή.
Ο έθεβπμξ πδιζηήξ ηαεανυηδηαξ είκαζ δφζημθμξ ηαζ απαζηεί ζοζηεοέξ ηαζ βκχζεζξ
ακαθοηζηήξ πδιείαξ.
 Ραδηνρεκηθή θαζαξόηεηα
Ακαθένεηαζ ζημ πμζμζηυ ηδξ μθζηήξ πμζυηδηαξ ναδζεκένβεζαξ ημο ναδζμσζμηυπμο, δ
μπμία ανίζηεηαζ ζηδκ ηαεμνζζιέκδ επζεοιδηή πδιζηή ιμνθή ημο ναδζμθανιάημο.
Ο πμζμηζηυξ έθεβπμξ ναδζμπδιζηήξ ηαεανυηδηαξ ιπμνεί κα βίκεζ ιε δθεηηνμθυνδζδ ή
πνςιαημβναθζηή ιέεμδμ.
 Ραδηντζνηνπηθή θαζαξόηεηα
Ακαθένεηαζ ζημ πμζμζηυ ηδξ μθζηήξ πμζυηδηαξ ναδζεκένβεζαξ, δ μπμία ανίζηεηαζ
οπυ ηδκ ακαθενυιεκδ ναδζμσζμημπζηή ιμνθή.
Καηά ηδκ παναζηεοή μνζζιέκςκ ναδζμσζμηυπςκ είκαζ αδφκαημ κα πάνμοιε ηεθείςξ
ηαεανυ ναδζμσζυημπμ. Δθθείρεζ ναδζμσζμημπζηήξ ηαεανυηδηαξ ιπμνεί κα πνμηθδεεί
αφλδζδ ηδξ απμννμθμφιεκδξ δυζδξ ζημκ αζεεκή, ζδζαίηενα υηακ οπάνπμοκ
πνμζιείλεζξ ναδζμσζμηυπςκ πμο είκαζ ιαηνυαζα ή εηπέιπμοκ α αηηζκμαμθία ηαζ
ηαεδθχκμκηαζ ζε μνζζιέκα υνβακα.
 Βηνινγηθόο έιεγρνο ξαδηνθαξκάθσλ
Καηά ημκ αζμθμβζηυ έθεβπμ ηα ναδζμθάνιαηα εθέβπμκηαζ βζα ημλζηά ιέηαθθα, ημλζηέξ
μοζίεξ, ιζηνμμνβακζζιμφξ, πονεημβυκα ηαζ υζμκ αθμνά ζημ pH.
Γζα ημοξ παναπάκς εθέβπμοξ ηδκ εοεφκδ έπεζ μ εβηεηνζιέκμξ ηαηαζηεοαζηήξ ηαζ
πνμιδεεοηήξ.
2.17.2 Έιεγρνη πνηόηεηαο εμνπιηζκνύ
Οζ πμζμηζημί έθεβπμζ ηςκ ιεηνδηζηχκ ηαζ απεζημκζζηζηχκ ζοζηδιάηςκ πενζθαιαάκμοκ υθεξ
ηζξ απαναίηδηεξ ιεηνήζεζξ ηαζ εκένβεζεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ εηηίιδζδ, αεθηίςζδ ηαζ
ζηαεενή απυδμζή ημοξ ιε ζηυπμ ημ ιέβζζημ ηθζκζηυ απμηέθεζια ηαζ ηδκ αηηζκμπνμζηαζία
ελεηαγμιέκςκ ηαζ πνμζςπζημφ.
Σδκ εοεφκδ βζα ηδκ ιένζικα ηδξ δζελαβςβήξ ηςκ εθέβπςκ αοηχκ ηδκ έπεζ μ οπεφεοκμξ ημο
ενβαζηδνίμο εκχ ηδκ μνβάκςζδ, ηδκ επμπηεία ηαζ –ηαηά πενίπηςζδ- ηδκ δζελαβςβή ηςκ

εθέβπςκ ηδκ ακαθαιαάκεζ μ οπεφεοκμξ αηηζκμπνμζηαζίαξ -αηηζκμθοζζηυξ ζαηνζηήξ- ημο
ενβαζηδνίμο. Ο οπεφεοκμξ ή μ ζφιαμοθμξ αηηζκμπνμζηαζίαξ ιπμνεί κα ακαεέηεζ ηδκ
πναβιαημπμίδζδ εθέβπςκ πμζυηδηαξ ζε πνμζςπζηυ ημο ενβαζηδνίμο ιυκμ εθυζμκ έπεζ
εηπαζδεοηεί ηαηάθθδθα βζα ημ ζημπυ αοηυ απυ ημκ οπεφεοκμ αηηζκμπνμζηαζίαξ.
Σμ πνυβναιια πμζμηζημφ εθέβπμο ηάεε ζοζηήιαημξ πενζθαιαάκεζ:
 ημοξ εθέβπμοξ απμδμπήξ (acceptance tests) ηαηά ημοξ μπμίμοξ δζαζθαθίγεηαζ υηζ μ
ελμπθζζιυξ θεζημονβεί ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ηδξ ηαηαζηεοάζηνζαξ
εηαζνείαξ ηαζ πναβιαημπμζείηαζ ηαηά ηδκ παναθααή ημο ελμπθζζιμφ ηαζ
 ημοξ πενζμδζημφξ εθέβπμοξ ηαηά ημοξ μπμίμοξ δζαζθαθίγεηαζ δ ζοκεπήξ
ζηακμπμζδηζηή θεζημονβία ημο ελμπθζζιμφ ηαηά ηδ πνήζδ ημο. Ζ ζοπκυηδηα ηαζ δ
εηηέθεζδ αοηχκ ηςκ εθέβπςκ μνίγεηαζ απυ επζζηδιμκζηά ηεηιδνζςιέκα
πνςηυημθθα.
2.17.2.1 Έιεγρνη πνηόηεηαο κεηξεηή ζπηλζεξηζκώλ ηύπνπ πεγαδηνύ
Οκμιαζηζηά μζ έθεβπμζ πμο πνέπεζ κα πναβιαημπμζμφκηαζ ζημοξ ιεηνδηέξ ζπζκεδνζζιχκ είκαζ
μζ ελήξ:
 Έθεβπμξ αηηζκμαμθίαξ οπμαάενμο (background)
 Μέηνδζδ ηδξ ιεηνδηζηήξ απυδμζδξ (counting efficiency) ιε πνήζδ ακελάνηδηδξ
ααειμκμιδιέκδξ πδβήξ ακαθμνάξ
 Έθεβπμξ ημο ακαθοηή φρμοξ παθιχκ , χζηε κα επζαεααζςεεί υηζ μζ θςημημνοθέξ ηςκ
ναδζμσζμηυπςκ ανίζημκηαζ εκηυξ ηςκ μνίςκ ηςκ ακηίζημζπςκ εκενβεζαηχκ
παναεφνςκ
 Έθεβπμξ ηδξ βναιιζηυηδηαξ ηδξ εκενβεζαηήξ απυηνζζδξ
 Μέηνδζδ ηδξ ζηαεενυηδηαξ (stability)
 Έθεβπμξ ηδξ εοαζζεδζίαξ βζα υθα ηα ναδζμκμοηθίδζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ
 Έθεβπμξ ηδξ αηνίαεζαξ ιέηνδζδξ
2.17.2.2 Έιεγρνη πνηόηεηαο ηνπ dose calibrator
Οκμιαζηζηά μζ έθεβπμζ πμο πνέπεζ κα πναβιαημπμζμφκηαζ ζημ dose calibrator είκαζ μζ ελήξ:
 Έθεβπμξ αηηζκμαμθίαξ οπμαάενμο (background)
 Έθεβπμξ αηνίαεζαξ ηδξ εκενβυηδηαξ ιε πνήζδ πνυηοπδξ πδβήξ ακαθμνάξ
 Έθεβπμζ ζηαεενυηδηαξ (constancy) ιε πνήζδ πδβήξ ακαθμνάξ βζα υθα ηα
ναδζμσζυημπα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηθζκζηά
 Έθεβπμξ βναιιζηυηδηαξ (linearity):
έθεβπμξ ηδξ ιεηνμφιεκδξ έκακηζ ηδξ
πναβιαηζηήξ εκενβυηδηαξ, βζα ημ εφνμξ ηςκ εκενβμηήηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ
ηθζκζηά
 Έθεβπμζ βεςιεηνίαξ χζηε κα δζαζθαθζζηεί υηζ δ ιεηνμφιεκδ εκενβυηδηα δεκ αθθάγεζ
ιε ιεηααμθέξ ζημκ υβημ ή ζηδ δζάηαλδ ιέζα ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ ημ ναδζμθάνιαημ
2.17.2.3 Έιεγρνη πνηόηεηαο γ camera
Οζ πζμ ζδιακηζημί πμζμηζημί έθεβπμζ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζηδ β camera είκαζ μζ ελήξ:
 Πμζμηζηή ηαζ
πμζμηζηή εηηίιδζδ ηδξ εζςηενζηήξ μιμζμβέκεζαξ (πςνίξ ημκ
ηαηεοεοκηήνα) ηαζ ηδξ μιμζμβέκεζαξ ημο ζοζηήιαημξ (ιε ημκ ηαηεοεοκηήνα) ιε
πνήζδ επίπεδδξ ή ζδιεζαηήξ ναδζεκενβμφ πδβήξ.






Πμζμηζηή εηηίιδζδ ηδξ εζςηενζηήξ πςνζηήξ δζαηνζηζηυηδηαξ (πςνίξ ημκ
ηαηεοεοκηήνα) ηαζ ηδξ πςνζηήξ δζαηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ ημο ζοζηήιαημξ (ιε ημκ
ηαηεοεοκηήνα) ιε πνήζδ ηαηάθθδθμο μιμζχιαημξ
Έθεβπμξ ηςκ νοειίζεςκ ηςκ εκενβεζαηχκ παναεφνςκ χζηε μζ θςημημνοθέξ ηςκ
ναδζμκμοηθζδίςκ κα ανίζημκηαζ εκηυξ ηςκ μνίςκ ηςκ ακηίζημζπςκ παναεφνςκ
Έθεβπμξ ημο ηέκηνμο πενζζηνμθήξ ηδξ ηεθαθήξ ηδξ β camera ηαηά ηδ θήρδ
ημιμβναθζηχκ εζηυκςκ ζφιθςκα ιε ημ πνςηυημθθμ ηδξ ηαηαζηεοάζηνζαξ εηαζνείαξ

2.17.2.4 Γξαπηέο δηαδηθαζίεο-νδεγίεο
Όπςξ έπεζ ακαθενεεί, πνέπεζ κα οπάνπμοκ βναπηέξ μδδβίεξ βζα:
 Σδκ παναζηεοή ηςκ ναδζμθανιάηςκ
 Σδ θφθαλδ ηςκ ναδζμθανιάηςκ
 Σδκ αζθαθή απυννζρδ ηςκ ναδζμθανιάηςκ
 Σμοξ αζεεκείξ πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ ελέηαζδ
 Σδκ ακηζιεηχπζζδ ναδζμννφπακζδξ
2.17.2.5 Αξρεία
Σα ανπεία πμο πνέπεζ κα ηδνμφκηαζ είκαζ:
 Παναθααήξ ναδζμθανιάηςκ
 Μέηνδζδξ ηςκ πνμξ πμνήβδζδ εκενβμηήηςκ
 Απυννζρδξ ναδζεκενβχκ ηαηαθμίπςκ
 Αζεεκχκ
 Πμζμηζηχκ εθέβπςκ
 Βθααχκ/Δπζζηεοχκ
 Γμζζιεηνίαξ πνμζςπζημφ
 Αηοπδιάηςκ

2.18 ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ
Όπςξ ζε ηάεε δναζηδνζυηδηα, έηζζ ηαζ ζημ ενβαζηήνζμ Π.Η. είκαζ δοκαηυ κα ζοιαεί ηάπμζμ
αηφπδια είηε θυβς ακενχπζκμο θάεμοξ δδθαδή ηαηή ζοκκεκυδζδ, ιεβάθμξ θυνημξ ενβαζίαξ,
έθθεζρδ εκδιένςζδξ ζπεηζηά ιε ηα πνςηυημθθα ενβαζίαξ, έθθεζρδ εηπαίδεοζδξ ζε ζοκεήηεξ
έηηαηηδξ ακάβηδξ, ιδ ηαεμνζζιέκεξ ανιμδζυηδηεξ ηαζ εοεφκεξ, είηε θυβς δοζθεζημονβίαξ ημο
ελμπθζζιμφ, δδθαδή ιδ επανηέξ πνυβναιια δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ-ζφζηδια πμζμηζηχκ
εθέβπςκ. Απμηέθεζια υθςκ αοηχκ ιπμνεί κα είκαζ θακεαζιέκδ πμνήβδζδ
(misadministration), οπενέηεεζδ ή οπμέηεεζδ (πμνήβδζδ ιεβαθφηενδξ ή ιζηνυηενδξ
εκενβυηδηαξ απυ υηζ εα έπνεπε), αηηζκμαυθδζδ εβηφμο πςνίξ κα είκαζ βκςζηή δ εβηοιμζφκδ
ηδξ, εάκαημξ αζεεκή η.θ.π. Ακ ακηζθδθεείηε ηάηζ απυ αοηά ή βεκζηυηενα ζε πενίπηςζδ
αηοπήιαημξ εα πνέπεζ κα εκδιενχζεηε αιέζςξ ημκ ανιυδζμ αηηζκμθοζζηυ ηαζ ηδκ Δθθδκζηή
Δπζηνμπή Αημιζηήξ Δκένβεζαξ (ηδθ. 210 6506700). Δίκαζ ζδιακηζηυ κα έπεηε ηαηαβνάρεζ ημ
είδμξ ηδξ ελέηαζδξ, ηδκ εκενβυηδηα πμο πμνδβήεδηε ηαζ θοζζηά ηα ζημζπεία ημο αζεεκή. Με
αοηά ηα ζημζπεία πναβιαημπμζμφκηαζ οπμθμβζζιμί ηδξ δυζδξ ηαζ εηηζιάηαζ δ επζαάνοκζδ ημο
αζεεκή ή ζοκμδμφ, ιε ζημπυ ηδ θήρδ ή υπζ επζπθέμκ ιέηνςκ. ε θακία πεξίπησζε δελ
πξέπεη λα απνζησπεζεί ην ζπκβάλ.
Ακ πζζηεφεηε υηζ ημ αηφπδια ήηακ εζξ αάνμξ ζαξ (δδθαδή αηηζκμαμθδεήηαηε εζείξ) ηυηε εα
πνέπεζ επίζδξ κα εκδιενχζεηε άιεζα ημκ αηηζκμθοζζηυ ηαζ ηδκ Δθθδκζηή Δπζηνμπή
Αημιζηήξ Δκένβεζαξ. Απυ ημ πνμζςπζηυ δμζίιεηνυ ζαξ (ζχιαημξ ή/ηαζ δαηηφθςκ) εα βίκεζ
ιζα άιεζδ εηηίιδζδ ηδξ δυζδξ πμο δεπεήηαηε ηαζ εα πναβιαημπμζδεμφκ πεναζηένς εκένβεζεξ

ακ δζαπζζηςεεί πνυαθδια (π.π. αεθηζζημπμίδζδ ηδξ πναηηζηήξ, ιεηνήζεζξ νοειμφ δυζδξ ζηζξ
εέζεζξ ενβαζίαξ, ιεηνήζεζξ εζςηενζηήξ δμζζιεηνίαξ ζηδκ ΔΔΔΑ ηθπ). Γη απηό, είλαη
απαξαίηεην λα θνξάηε πάληα ην πξνζσπηθό ζαο δνζίκεηξν (ζώκαηνο ή/θαη δαθηύισλ)
ηαζ κα επζημζκςκήζεηε άιεζα ιε ηδκ ΔΔΑΔ.
Ακ ημ αηφπδια αθμνά ναδζμννφπακζδ ηυηε αημθμοεείζηε ηζξ μδδβίεξ πμο πενζβνάθδηακ.
Γεκζηά, ακ ηαζ ηα αηοπήιαηα είκαζ ακεπζεφιδηα, δ ακάθοζδ ηςκ αζηζχκ πμο μδήβδζακ ζε
αοηά είκαζ ζδιακηζηή δζυηζ ιπμνεί κα απμηαθφρεζ θάεδ ή παναθείρεζξ ζηδκ πναηηζηή, ηαηή
ζοκηήνδζδ ημο ελμπθζζιμφ ηθπ. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα ιαεαίκμοιε απυ ηα θάεδ ιαξ ηαζ ηα
δζδάβιαηα κα ηα βκςζημπμζμφιε ηαζ ζημοξ άθθμοξ βζα ηδκ απμθοβή πανυιμζςκ θαεχκ.
2.18 .1 Αλζξώπηλα ιάζε (ζηνλ αζζελή)
Καηά ηδ πμνήβδζδ ναδζμθανιάηςκ, ιπμνμφκ κα παναηδνδεμφκ ηα παναηάης ακενχπζκα
θάεδ :





θάεμξ ναδζμθάνιαημ
θάεμξ αζεεκήξ
θακεαζιέκμξ ηνυπμξ πμνήβδζδξ
θακεαζιέκδ ναδζεκένβεζα
εεναπεία >10% ηδξ ηαεμνζζιέκδξ ναδζεκένβεζαξ
δζάβκςζδ > 50% ηδξ ηαεμνζζιέκδξ ναδζεκένβεζαξ
 έβηομξ βοκαίηα
Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ θάεςκ παναηδνείηαζ ζηδκ πμνήβδζδ θάεμοξ ναδζμθανιάημο ζημκ
αζεεκή (~80%) π.π. θυβς ιδ ζςζηήξ εηζηέηαξ πάκς ζηδκ ζφνζββα, αημθμοεεί δ πμνήβδζδ ζε
θάεμξ αζεεκή π.π. θυβς ιδ ηήνδζδξ ημο πνςηυημθμο ηαοημπμίδζδξ ημο (~15%) ηαζ ζημ
ηέθμξ δ πμνήβδζδ θάκεαζιέκδξ ναδζεκένβεζαξ π.π. θυβς ημο υηζ δεκ εθέβπεδηε δ εηζηέηα ημο
θζαθζδίμο ςξ πνμξ ηδ ναδζεκένβεζα ή μ ανζειυξ ηςκ ηαρμοθχκ ηαζ δεκ πναβιαημπμζήεδηε
ιέηνδζδ ηδξ ναδζεκένβεζαξ πνζκ ηδ πμνήβδζδ.

2.18.1.1 Παξάδεηγκα ρνξήγεζεο ιάζνο ξαδηνθαξκάθνπ
Δνβαγυιεκμξ πμνήβδζε ζε αζεεκή αοηυ πμο πίζηεοε πςξ ήηακ ναδζμθάνιαημ βζα
ζπζκεδνμβνάθδια μζηχκ. Μενζηέξ χνεξ ανβυηενα πναβιαημπμζήεδηε δ απεζηυκζζδ ημο
αζεεκή. Γεκ παναηδνήεδηε πνυζθδρδ ημο ναδζμθανιάημο ζηα μζηά. Ακηζεέηςξ
παναηδνήεδηε υηζ μ αζεεκήξ είπε πμνδβδεεί ιε ναδζμθάνιαημ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ
απεζηυκζζδ εβηεθάθμο ηαζ κεθνχκ.
Ανπζηυ βεβμκυξ: Λάεμξ ναδζμθάνιαημ

Πανάβμκηαξ ζοκεζζθμνάξ: Λακεαζιέκδ εηζηέηα πάκς ζηδ ζφνζββα.

2.18.1.2 Παξάδεηγκα ρνξήγεζεο ζε ιάζνο αζζελή
Θεναπεοηζηή δυζδ 350 MBq I-131 πμνδβήεδηε ζε θάεμξ αζεεκή (αζεεκή Α ακηί ημο αζεεκή
Β). Ο αζεεκήξ Α έπνεπε κα πμνδβδεεί ιε 500 MBq Tc-99m βζα ζπζκεδνμβνάθδια μζηχκ. Ζ
ναδζεκένβεζα πμνδβήεδηε ηαζ μ αζεεκήξ ανζζηυηακ ζημ πχνμ ακαιμκήξ. Ο αζεεκήξ Β, πμο
ήηακ πνμβναιιαηζζιέκμξ βζα εεναπεία οπενεονεμεζδζζιμφ ιε Η-131 έθεαζε, ημο πήνακ
ζζημνζηυ ηαζ ανζζηυηακ ζηδκ ακαιμκή. Δνβαγυιεκμξ εημίιαζε ηδκ πνμξ πμνήβδζδ
ναδζεκένβεζα Η-131 ηαζ θχκαλε ημκ αζεεκή Β. Ακηαπμηνίεδηε μ αζεεκήξ Α. Ο ηεπκμθυβμξ
πενζέβναρε ηδ δζαδζηαζία, ηακυκζζε ημ follow up νακηεαμφ & πμνήβδζε ηδ ναδζεκένβεζα.
Μεηά ηδ πμνήβδζδ μ αζεεκήξ Α άνπζζε ηζξ ενςηήζεζξ ηαζ ήηακ ειθακέξ υηζ επνυηεζημ βζα
ημκ θάεμξ αζεεκή. Ο αζεεκήξ Α εκδιενχεδηε αιέζςξ βζα ημ θάεμξ, οπεαθήεδ ζε πθφζδ
ζημιάπμο ηαζ απμιαηνφκεδηε ημ 1/3 ηδξ πμνδβδεείζαξ ναδζεκένβεζαξ. ηδ ζοκέπεζα ημο
πμνδβήεδηε perchlorate and Lugol‟s drops βζα κα απεθεοεενςεεί δ υπμζα πμζυηδηα I-131
είπε ήδδ πνμζθδθεεί απυ ημ εονεμεζδή αδέκα & βζα κα πανειπμδζζηεί πεναζηένς πνυζθδρδ.
Σμ απμηέθεζια ήηακ απμννμθδεείζα δυζδ ζημ εονεμεζδή αδέκα ημο αζεεκή Α πενίπμο 8 Gy.
Ανπζηυ βεβμκυξ: Ακηαπμηνίεδηε μ έκαξ αζεεκήξ υηακ ηθήεδηε μ άθθμξ
Πανάβμκηαξ ζοκεζζθμνάξ: Γεκ ηδνήεδηε ημ πνςηυημθθμ ηαοημπμίδζδξ αζεεκχκ ημο

Νμζμημιείμο.
2.18.1.3 Παξάδεηγκα ρνξήγεζεο ιαλζαζκέλεο ξαδηελέξγεηαο
Αζεεκήξ επνυηεζημ κα πμνδβδεεί ιε 259 MBq I-131. Σμ ναδζμθάνιαημ ήηακ ζε 2 ηάρμοθεξ
ηςκ 130 MBq έηαζηδ ηαζ αοηυ ακαβναθυηακ ζηδκ εηζηέηα ημο θζαθζδίμο. Σμ κμζμημιείμ
ζοκήεςξ πνμιδεεουηακ ηάρμοθεξ ηςκ 259 MBq έηαζηδ. Όηακ ενβαγυιεκμξ ακαπμδμβφνζζε
ημ θζαθίδζμ, ιυκμ δ ιία ηάρμοθα ειθακίζηδηε ηαζ εεςνήεδηε πςξ αοηή ήηακ υθδ δ
ναδζεκένβεζα. Πμθφ ανβυηενα ακαηαθφθεδηε δ φπανλδ ηδξ 2δξ ηάρμοθαξ. ημκ αζεεκή
πμνδβήεδηε ιυκμ ημ 50% ηδξ ηαεμνζζιέκδξ ναδζεκένβεζαξ.
Ανπζηυ βεβμκυξ: Μία απυ ηζξ 2 ηάρμοθεξ πανέιεζκε ιέζα ζημ θζαθίδζμ
Πανάβμκηαξ ζοκεζζθμνάξ: Γεκ εθέβπεδηε δ εηζηέηα ημο θζαθζδίμο ςξ πνμξ ηδ ναδζεκένβεζα &

ημκ ανζειυ ηςκ ηαρμοθχκ. Γεκ πναβιαημπμζήεδηε ιέηνδζδ ηδξ ναδζεκένβεζαξ πνζκ ηδ
πμνήβδζδ.
2.18.1.4 Παξάδεηγκα ιαλζαζκέλνπ ηξόπνπ ρνξήγεζεο
Ο ενβαγυιεκμξ έθεβλε ημ έββναθμ ημο ηιήιαημξ Πονδκζηήξ Ηαηνζηήξ πμο αθμνμφζε έκακ
αζεεκή ηαζ παναηήνδζε υηζ ακαβναθυηακ ημ ναδζμθάνιαημ Tc99m-DTPA. Δημίιαζε ιία
standard δυζδ ναδζμθανιάημο ηαζ ηδ πμνήβδζε ζημκ αζεεκή, πςνίξ κα πνμζέλεζ υηζ ζημ
έββναθμ ακαβναθυηακ πμνήβδζδ ημο ναδζμθανιάημο ιέζς εζζπκμήξ (ζε ιμνθή aerosol).
Ανπζηυ βεβμκυξ: Λακεαζιέκμξ ηνυπμξ πμνήβδζδξ
Πανάβμκηαξ ζοκεζζθμνάξ: Μδ πνμζεηηζηή ακάβκςζδ ημο εββνάθμο

2.18.2 Αλζξώπηλα ιάζε ζηνλ εμνπιηζκό
Dose calibrator

Γοζθεζημονβία ή θακεαζιέκμξ πεζνζζιυξ ημο ιεηνδηζημφ μνβάκμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδ
πμνήβδζδ θακεαζιέκδξ ναδζεκένβεζαξ ζημκ αζεεκή.
Απεζημκζζηζηυ ζφζηδια
Γοζθεζημονβία ή θακεαζιέκμξ πεζνζζιυξ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ιδ αεθηζζημπμζδιέκδ
απεζηυκζζδ.
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