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ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ

Ορισμός της δόσης Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας

ε: η Ε που μεταδίδεται στο υλικό (εναποτιθέμενη Ε)

Rin: η Ε των σωματιδίων της δέσμης που προσπίπτουν στο

υλικό (εκτός της Ε ηρεμίας τους)

Rout: η Ε των σωματιδίων που εγκαταλείπουν το υλικό (εκτός

της Ε ηρεμίας τους)

ΣQ: το άθροισμα όλων των μεταβολών της Ε ηρεμίας

πυρήνων και σωματίων που έλαβαν χώρα στον όγκο του

υλικού.

ε            ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ



Δόση ιοντίζουσας ακτινοβολίας

❑ Η ιοντίζουσα ακτινοβολία έχει (αποδεδειγμένα) δυσμενή βιολογικά αποτελέσματα.

❑ Εφόσον κατά την αλληλεπίδρασή της με την ύλη απορροφάται ενέργεια, τα βιολογικά

αποτελέσματα θα συναρτώνται της απορροφούμενης ενέργειας.

❑ Ονομάζουμε απορροφούμενη δόση, D, σε τυχόν σημείο Ρ του υλικού το πηλίκο της

μέσης τιμής της μεταδιδόμενης ενέργειας προς τη μάζα απειροστού όγκου με κέντρο το

σημείο Ρ:

με μονάδες Gray (1 Gy = 1 Joule / kg)

❑ Η δόση αποτελεί αυστηρά ορισμένο φυσικό μέγεθος για το οποίο τηρούνται

μετρολογικά πρότυπα

ΜΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ή ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ

Ορίζεται έκθεση, Χ, το πηλίκο του του στοιχειώδους φορτίου, dQ, προς τη

στοιχειώδη μάζα αέρα, dm:

• Η έκθεση αναφέρεται σε δεδομένο είδος ακτ/λίας (φωτόνια) και δεδομένο

υλικό (αέρας).

• Τα όργανα μέτρησης ιοντισμού για δοσιμετρικούς σκοπούς καλούνται

θάλαμοι ιοντισμού.



KERMA (Kinetic Energy Released per unit Mass)

Το άθροισμα των αρχικών κινητικών Ε, dEtr, όλων των φορτισμένων σωματιδίων

που απελευθερώνονται κατά την αλλ/ση μη φορτισμένων σωματιδίων ΙΑ με υλικό

μάζας dm:

KERMA = ΔΟΣΗ, όταν η απώλεια Ε των παραγόμενων φ.σ. με ακτ/λία πέδησης δεν

είναι σημαντική.



Ανιχνευτές Ιοντισμών με Θάλαμο Αερίου

Σχηματική αναπαράσταση της

αρχής λειτουργίας των

ανιχνευτών ιοντισμών με

θάλαμο αερίου.



Μέγεθος παραγόμενου ηλεκτρικού παλμού σε σχέση με το

εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό πεδίο.

• Περιοχή Ι (περιοχή επανασύνδεσης) – Δεν

προσφέρεται για μετρήσεις

• Περιοχή ΙΙ (περιοχή πρωτογενών ιοντισμών) –

Λειτουργούν θάλαμοι ιοντισμού που

σχεδιάζονται για την ανίχνευση συγκεκριμένου

είδους ακτ/λίας.

• Περιοχή ΙΙΙ (αναλογική περιοχή – περιοχή

δευτερογενών ιοντισμών) – Υπάρχει

δυνατότητα διάκρισης διαφορετικών ειδών

ακτ/λίας (φωτόνια Χ και γ, σωμάτια α ή β)

• Περιοχή IV (μη αναλογική περιοχή) - Δεν

προσφέρεται για μετρήσεις

• Περιοχή V (περιοχή Geiger-Mueller) –

Οροπέδιο ή plateau G-M

• Περιοχή VI (περιοχή συνεχούς αποφόρτισης) -

Δεν προσφέρεται για μετρήσεις



Κατηγορίες ανιχνευτών ιοντισμών με θάλαμο αερίου:

1. Θάλαμοι ιοντισμού, που λειτουργούν στην περιοχή ΙΙ

2. Αναλογικοί θάλαμοι, που λειτουργούν στην περιοχή ΙΙΙ

3. Απαριθμητές Geiger-Mueller, που λειτουργούν στην περιοχή V



Ανιχνευτές Σπινθηρισμού (ανόργανοι και οργανικοί)

Διάταξη των βασικών

μονάδων συστήματος

με ανιχνευτή κρύσταλλο

NaI, ενεργοποιημένο με

προσμίξεις θαλλίου (Tl).



Δοσίμετρα θερμοφωταύγειας (TLDs)

• Χρησιμοποιούνται συνήθως ανόργανα υλικά, μονωτές ή ημιαγωγοί.

• Χαρακτηριστικό των υλικών αυτών είναι ότι μπορούν να

απορροφήσουν και να αποθηκεύσουν Ε από ΙΑ, την οποία κατά τη

θέρμανσή τους αποδίδουν, μετατρέποντας τη σε φωτεινή ακτ/λία.

• Η χαρακτηριστική αυτή ιδιότητα των υλικών αυτών καλείται

θερμοφωταύγεια.

• Κύρια εφαρμογή: η ακτινοπροστασία και ειδικότερα η ατομική

δοσιμέτρηση των εργαζομένων.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 -5 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



Μελέτη των

επιδράσεων

των ΙΑ στον

άνθρωπο και

εν γένει στη

ζώσα ύλη.

Ραδιοβιολογία

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΣΕ ΜΟΡΙΑΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 



Άμεση δράση 

◼ Ο όρος άμεση δράση αναφέρεται σε αλληλεπιδράσεις της ιοντίζουσας

ακτινοβολίας με άτομα σημαντικών οργανικών μορίων του κυττάρου (π.χ. ενζυμικές

και δομικές πρωτεΐνες, RNA, DNA).

◼ Ως αποτέλεσμα της θραύσης χημικών δεσμών, παράγονται άτυπα ή μη

λειτουργικά μόρια με διαφορετικές ιδιότητες από τα αντίστοιχα αρχικά.

◼ Η σχετική σημασία της άμεσης δράσης είναι μικρή για ακτινοβολία φωτονίων

(ευθύνεται για το 30% περίπου της βιολογικής βλάβης).



Βλάβη προκαλεί η «ποιότητα» και όχι η ποσότητα της ενέργειας 

◼ Η δόση που σε περίπτωση εφάπαξ ολόσωμης ακτινοβόλησης θα

επιφέρει το θάνατο στο 50% του πληθυσμού των εκτιθέμενων εντός 60

ημερών, είναι περίπου 4 Gy, (LD50/60=4 Gy).

◼ Το κλάσμα των ατόμων που θα επηρεαστεί άμεσα από την ακτ/λία: 1

στα 10 εκατ.

◼ Αντιστοιχεί σε βιολογικά ακίνδυνη μετάδοση ενέργειας (4 J ανά kg, ή ~1

cal που μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία 1 kg νερού κατά 0,001οC).

◼ Το βιολογικό αποτέλεσμα της ιοντίζουσας ακτινοβολίας οφείλεται στο

γεγονός ότι οι διεγέρσεις και οι ιονισμοί των ατόμων που επάγει οδηγούν

σε θραύση χημικών δεσμών των μορίων στα οποία ανήκουν τα άτομα

αυτά.



Έμμεση δράση 

◼Τα κύτταρα των θηλαστικών αποτελούνται κατά >70% από νερό.

◼ Ο όρος έμμεση δράση αναφέρεται στην πρόκληση βλάβης σε οργανικά μόρια

του κυττάρου από δραστικές ελεύθερες ρίζες που σχηματίζονται κατά τη

ραδιόλυση του νερού.

Ελεύθερη ρίζα: ελεύθερο άτομο, μόριο ή συγκρότημα ατόμων, το οποίο φέρει

ένα ασύζευκτο ηλεκτρόνιο και άρα χαρακτηρίζεται από αυξημένη δραστικότητα

ανεξαρτήτως αν είναι ηλεκτρικά ουδέτερο ή φορτισμένο.



Έμμεση δράση - Ραδιόλυση του νερού 

Αρχικά αποτελέσματα αλληλεπίδρασης ιοντίζουσας ακτινοβολίας με μόρια

νερού

• Η2Ο+: ιονισμένα μόρια νερού

• Η2Ο* : διεγερμένα μόρια νερού

• e- aq: ελεύθερα «ενυδατωμένα» ηλεκτρόνια

• Η+: κατιόν υδρογόνου

• ΟΗ. : ελεύθερη ρίζα υδροξυλίου

• Η. : ελεύθερη ρίζα υδρογόνου



Έμμεση δράση - Ραδιόλυση του νερού 

◼ Τα αρχικά προϊόντα της ραδιόλυσης

συμμετέχουν ακολούθως σε δεκάδες

αντιδράσεις μεταξύ τους ή με άλλα

μόρια του συστήματος.

◼ Συνολικά επικρατεί ο οξειδωτικός

χαρακτήρας λόγω της παραγωγής

ελευθέρων ριζών υδροξυλίου (ΟΗ. ) και

υπεροξυλίου (ΗΟ2
. ), και υπεροξειδίου

του υδρογόνου (Η2Ο2 ).

◼ Οι οξειδωτικοί παράγοντες από τη

ραδιόλυση του νερού διαχέονται και

αντιδρούν με οργανικά μόρια του

κυττάρου με αποτέλεσμα τη θραύση

χημικών δεσμών.

◼ Έτσι, ενισχύεται έμμεσα η δράση της

ιοντίζουσας ακτινοβολίας, και αυξάνει η

πιθανότητα να πληγεί ο όποιος κρίσιμος

ενδοκυτταρικός στόχος.



Η σημασία της βλάβης του DNA

Η θραύση χημικών δεσμών λόγω άμεσης ή έμμεσης δράσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας

προκαλεί διάφορα είδη βλάβης με σημαντικότερα:

• Βλάβη ή απώλεια

βάσεων

• Θραύση του

ενός κλώνου

(SSB)

• Θραύση και των

δύο κλώνων (DSB)

• Σύνθετη συστοιχία

βλαβών



Η σημασία της βλάβης του DNA

◼ Πάνω από 100.000 βλάβες του DNA σημειώνονται καθημερινά στα κύτταρα

των θηλαστικών αυτογενώς ή λόγω της επίδρασης άλλων παραγόντων.

◼ 1 Gy δόσης από ιοντίζουσα ακτινοβολία φωτονίων προκαλεί περίπου 105

ιονισμούς ανά κύτταρο (d=10μm) και, δια της άμεσης ή έμμεσης δράσης,

περίπου 1000 βλάβες βάσεων, 1000 SSB, και 40 DSB στο DNA (d=2 nm).

◼ Δεν είναι όλες οι βλάβες εξίσου σημαντικές !!!

◼ Το κύτταρο διαθέτει αποτελεσματικούς μηχανισμούς επιδιόρθωσης της

βλάβης.

◼ Πρόδρομο των διαφόρων βιολογικών αποτελεσμάτων αποτελεί το μικρό

ποσοστό μη επιδιορθωμένων ή ανεπιτυχώς επιδιορθωμένων βλαβών του DNA,

και το είδος της βλάβης που συσχετίζεται καλύτερα με τα βιολογικά

αποτελέσματα της ιοντίζουσας ακτινοβολίας (ειδικότερα τον κυτταρικό θάνατο)

είναι οι DSB και οι εστίες σύνθετης συστοιχίας βλαβών.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Γονιδιακές μεταλλάξεις

• Η ανεπιτυχής επιδιόρθωση βλάβης του DNA μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή στην

αλληλουχία των βάσεων και συνεπώς μετάλλαξη (λόγω αντικατάστασης, ελλείμματος

ή ένθεσης βάσεων).

• Ανεπιτυχώς επιδιορθωμένες DSB (εκτός από χρωμοσωματικές ανωμαλίες) μπορούν

να οδηγήσουν επίσης σε μετάλλαξη λόγω συμμετρικής αντιμετάθεσης θραυσμάτων

του χρωμοσώματος.

• Το αποτέλεσμα των μεταλλάξεων ποικίλει και μπορεί να οδηγήσει στην έκφραση μιας

τροποποιημένης πρωτεΐνης και την αύξηση ή μείωση των επιπέδων μιας

φυσιολογικής πρωτεΐνης



Χρωμοσωματικές ανωμαλίες

• Μη επιτυχώς επιδιορθωμένες DSB (ή πιθανότερα σύνθετες συστοιχίες βλάβης)

λόγω της έκθεσης σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, μπορεί να οδηγήσουν σε

χρωμοσωματικές ανωμαλίες, που θα φανούν στην επόμενη διαίρεση του

κυττάρου (στη φάση της μετάφασης).



Χρωμοσωματικές ανωμαλίες

• Παραδείγματα χρωμοσωματικών ανωμαλιών που θα οδηγήσουν σε μιτωτικό

θάνατο του κυττάρου:



Κυτταρικός θάνατος

• Χαμηλή δόση:

διακοπή κυττ. κύκλου:

– επιδιόρθωση επιτυχής → κανένα αποτέλεσμα (τα κύτταρα συνεχίζουν να

πολλ/σιάζονται)

–επιδιόρθωση ανεπιτυχής → μιτωτική καταστροφή (καθυστερημένη

νέκρωση/απόπτωση)

• Υψηλότερη δόση:

μη επιδιορθώσιμη βλάβη DNA → απόπτωση

• Υψηλή δόση:

εκτεταμένες βλάβες σε DNA, πρωτεϊνες, μεμβράνη → νέκρωση



Βιολογική επίδραση σε κυτταρικό επίπεδο: κυτταρικός θάνατος: καμπύλες επιβίωσης

Καμπύλες επιβίωσης κυττάρων καλούνται τα διαγράμματα που παρουσιάζουν το κλάσμα των
κυττάρων μιας καλλιέργειας τα οποία διατηρούν την αναπαραγωγική τους ικανότητα, Ν/Ν0,

συναρτήσει της δόσης από ΙΑ, D. (Επιβίωση=1, όταν D=0 Gy)

 Μαθηματικά Μοντέλα:

Θεωρία Στόχου

Θεωρία Πολλαπλών Στόχων

Το Linear Quadratic (LQ) μοντέλο

Τύπου α και τύπου β DSB
βλάβες στο DNA κατά
την αλληλεπίδραση με ΙΑ,
σύμφωνα με το LQ
μοντέλο.



Βιολογική επίδραση σε κυτταρικό επίπεδο: τροποποιητικοί παράγοντες

ΦΥΣΙΚΟΙ:

• LET (ειδος ακτ/λίας)

• Κλασματοποίηση δόσης

• Ρυθμός δόσης

ΧΗΜΙΚΟΙ:

• Συγκέντρωση οξυγόνου

• Δεσμευτές δραστικων ελεύθερων ριζών (θειόλες)

• Ανάλογα θυμιδινης

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ:

• Φάση κυτ/κού κύκλου

• Είδος κυττάρου



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΙΣΤΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ-

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

• ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ (ΑΜΕΣΑ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κλινικά ανιχνεύσιμα αποτελέσματα, μετά από έκθεση σε μεγάλες
καταστροφικές δόσεις ακτ/λίας, που οφείλονται στη θανάτωση ή τη βαρεία δυσλειτουργία μεγάλων πληθυσμών

κυττάρων ενός ιστού (καταρράκτης, νέκρωση δέρματος).

• ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η πιθανότητα εμφάνισης τους ακολουθεί στατιστικούς νόμους. Προκύπτουν σαν
αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού ενός μεταλλαγμένου από ακτινοβολία σωματικού κυττάρου (καρκινογένεση,

λευχαιμία, κληρονομήσιμες βλάβες).

Βιολογική επίδραση σε συστεμικό επίπεδο: είδη αποτελεσμάτων



Βιολογική επίδραση σε συστεμικό επίπεδο: καθορισμένα αποτελέσματα

D > 0.1 Gy (100 mGy)



Βιολογική επίδραση σε συστεμικό επίπεδο: στοχαστικά αποτελέσματα



Βιολογική επίδραση σε συστεμικό επίπεδο: Δοσιμετρικά μεγέθη και

μονάδες χρησιμοποιούμενα στην ακτινοπροστασία

Ισοδύναμη Δόση: 

Ενεργός Δόση:

Μονάδες: Sv (Sievert)



Η Ενεργός δόση Ε (Sv):

✓ Σχετίζεται με τον ενεχόμενο συνολικό κίνδυνο για την υγεία, ανεξάρτητα από το είδος της

προσβάλλουσας ακτινοβολίας, τις συνθήκες ακτινοβόλησης και την ακτινοβολούμενη

περιοχή του ανθρωπίνου σώματος.

✓ Αντιστοιχεί αριθμητικά στην ολοσωματική ισοδύναμη δόση που έπρεπε να δεχθεί το

προσβληθέν άτομο ώστε να διατρέξει τον ίδιο κίνδυνο βλαβης της υγείας του με αυτόν

που διατρέχει από την τοπική ακτινοβόληση του οργάνου.



Να θυμάστε ότι :

➢ Η ισοδύναμη δόση εξαρτάται από το είδος της ακτινοβολίας

➢ Η ενεργός δόση εξαρτάται από το είδος της ακτινοβολίας και το είδος του ιστού

που ακτινοβολείται.

Για να έχετε μια αίσθηση των μεγεθών : Η ενεργός δόση που οδηγεί σε θάνατο του

ανθρώπου είναι 4 Sv

Ακτινογραφία θώρακος : 0,05 mSv = 0,00005 Sv

Ολόσωμη αξονική τομογραφία: 20 mSv= 0,020 Sv

Σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς: 50 mSv= 0,05 Sv

Patient Safety - Radiation Dose in X-Ray and CT Exams (radiologyinfo.org)

https://www.radiologyinfo.org/en/info/safety-xray


Βιολογική επίδραση σε συστεμικό επίπεδο: στοχαστικά αποτελέσματα: επιδημιολογικά

δεδομένα

Η μελέτη πληθυσμών που εκτέθηκαν σε ιοντίζουσα ακτινοβολίας

δείχνουν:

• σαφή αύξηση της επίπτωσης του καρκίνου για δόσεις > 200 mSv

• πιθανή αύξηση της επίπτωσης του καρκίνου για δόσεις < 100 mSv

Η στατιστική αβεβαιότητα αυξάνει με τη μείωση της δόσης

Μέγιστη παγκόσμια ετήσια ενεργός δόση: 2,4 mSv



Βιολογική επίδραση σε συστεμικό 
επίπεδο: στοχαστικά 
αποτελέσματα: επιδημιολογικά 
δεδομένα: Hiroshima / Nagasaki 

LSS μελέτη (t>60 έτη) για 

Ν=105 επιζήσαντες που 

δέχθηκαν δόσεις από: 0 έως 6 

Sv 

μέση τιμή 0,24 Sv και 3 104

δέχθηκαν δόση 5-100 mSv 

Χρονική εμφάνιση των στοχαστικών αποτελεσμάτων

Η συχνότητα εμφάνισης λευχαιμίας και των

συμπαγών καρκινικών όγκων στους
επιζήσαντες των δύο ατομικών βομβών, σε
σχέση με τον χρόνο σε έτη από την
ημερομηνία της έκρηξης.



Περιοχή Α (> 200 mSv)

Φυσιολογική επίπτωση θανατηφόρου

καρκίνου στο γενικό πληθυσμό: 23%

Αποτελέσματα της επιδημιολογικής δια βίου μελέτης
(LLS) του πληθυσμού που επέζησε της έκρηξης των

ατομικών βομβών (Hiroshima – Nagasaki)



Βιολογική επίδραση σε συστεμικό επίπεδο: στοχαστικά αποτελέσματα:

επιδημιολογικά δεδομένα: ποσοτικοποίηση του κινδύνου

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ εκτιμούμενης πιθανότητας εμφάνισης στοχαστικών 

αποτελεσμάτων:

• Σύνολο 100 ατόμων (γενικού πληθυσμού ως προς το φύλο και την ηλικία).

• Ακτινοβολούνται ακαριαία με δόση μεγέθους 1 Sv.

• Αναμένεται ότι από τα άτομα αυτά, (ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας) στα

επόμενα 50 χρόνια της ζωής τους, να παρουσιάσουν θανατηφόρο

καρκίνο από την δόση της ακτινοβολίας.



Βιολογική επίδραση σε συστεμικό επίπεδο: στοχαστικά αποτελέσματα:

επιδημιολογικά δεδομένα: ποσοτικοποίηση του κινδύνου

Περιοχή Β

• Δόσεις > 0,5 - 1 Sv (κατώφλι).

• Συμβολή στα δεδομένα του παράγοντα

εμφάνισης των καθορισμένων αποτελεσμάτων

(άμεσες αντιδράσεις με τους ιστούς).

• Αύξηση της δόσης συνεπάγεται αύξηση του

αριθμού των νεκρών κυττάρων (μείωση των

κυττάρων που θα μπορούσαν να

μεταλλαχθούν).

• Μείωση της πιθανότητας ανά Sv της

καρκινογένεσης σε σχέση με την αντίστοιχη

εκτιμούμενη τιμή της στην Περιοχή Α.



Βιολογική επίδραση σε συστεμικό επίπεδο: στοχαστικά αποτελέσματα:

επιδημιολογικά δεδομένα: ποσοτικοποίηση του κινδύνου

Περιοχή Γ (< 100 mSv)

Φυσιολογική επίπτωση θανατηφόρου

καρκίνου στο γενικό πληθυσμό: 23%



Βιολογική επίδραση σε συστεμικό επίπεδο: στοχαστικά αποτελέσματα:

επιδημιολογικά δεδομένα: ποσοτικοποίηση του κινδύνου

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ αποτίμησης της επικινδυνότητας καρκινογένεσης που ενέχουν οι

διάφορες ακτινολογικές εξετάσεις:

• Σύνολο 100.000 ατόμων (γενικού πληθυσμού ως προς το φύλο και την ηλικία).

• Υποβάλλονται σε υπολογιστική τομογραφία θώρακος (~10-15 mSv)

• Υπολογιζόμενη μέση ενεργός δόση ανά εξέταση: 10 mSv.

• Από υπολογισμούς: ((100.000 άτομα) x (10 mSv) x (0,005/mSv)/100) = 50

• 50 από τα άτομα αυτά, (ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας) κατά τη διάρκεια της ζωής

τους, θα παρουσιάσουν θανατηφόρο καρκίνο, αποδιδόμενο στην παραπάνω

έκθεση σε ακτινοβολία.



Βιολογική επίδραση σε συστεμικό επίπεδο: στοχαστικά αποτελέσματα:

επιδημιολογικά δεδομένα: ποσοτικοποίηση του κινδύνου

 Η σημασία της ηλικίας τη στιγμή της έκθεσης σε ιοντίζουσα ακτινοβολία

Η πιθανότητα εμφάνισης θανατηφόρου καρκίνου

(%/Sv) για τα παιδιά ηλικίας από 0-1 έτους , είναι

μεγαλύτερη κατά 3-5 φορές από την αντίστοιχη

των ενηλίκων

Η σημαντικά μεγαλύτερη ακτινοευαισθήσια των

νεογνών και των παιδιών θα πρέπει να

λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά τις διαδικασίες

της παιδιατρικής ακτινολογίας.

Κίνδυνος καρκινογένεσης (% ανά Sv),
συναρτήσει της ηλικίας του ατόμου κατά τη

στιγμή της έκθεσης σε ακτινοβολία.



Βιολογική επίδραση σε συστεμικό επίπεδο: επιδράσεις στο έμβρυο και το κύημα

Τα βιολογικά αποτελέσματα της ακτ/λίας στο έμβρυο και στο κύημα, λόγω έκθεσης σε ακτ/λία της μέλλουσας

μητέρας μπορούν και αυτά να διακριθούν σε στοχαστικά και καθορισμένα.

Περίοδος χαμηλής ακτινοευαισθησίας του κυήματος.

Η πλέον ευαίσθητη φάση της κύησης.



Πηγές ακτινοβόλησης του ανθρώπου



Σχετική συνεισφορά των φυσικών ή τεχνητών πηγών ακτινοβόλησης στη μέση ετήσια

ενεργό δόση του πληθυσμού:

Η μέση παγκόσμια ετήσια δόση που δέχεται ο

άνθρωπος στη γη από τις φυσικές πηγές

ακτ/λησης είναι: 2,4 mSv

• 0,4 mSv οφείλονται στην κοσμική ακτ/λία

• 1,4 mSv στην εισπνοή του ραδονίου

Η μέση παγκόσμια ετήσια δόση οφειλόμενη σε τεχνητές

πηγές, εξαρτάται άμεσα από διάφορους παράγοντες

στους οποίους συμπεριλαμβάνονται:

• Η επαγγελματική απασχόληση

• Ο τρόπος ζωής του εκτιθέμενου πληθυσμού

• Το επίπεδο παρεχόμενης ιατρικής περίθαλψης



Επιστημονική βάση της ακτινοπροστασίας: 
Υπάρχουσα γνώση (2007) 

Το διεθνές σύστημα ακτινοπροστασίας στηρίζεται στα επιστημονικά
δεδομένα που αφορούν στη βλαπτικότητα των ακτινοβολιών και
προέρχονται από μακροχρόνιες και συστηματικές μελέτες πληθυσμών
που ακτινοβολήθηκαν με μεγάλες δόσεις ακτ/λίας.

Με βάση την υπάρχουσα γνώση:

Η έκθεση σε ακτ/λία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ζώντα κύτταρα:

• Θανατηφόρες βλάβες (μεγάλες δόσεις – καθορισμένα αποτελέσματα)

• Τροποποίηση γενετικού υλικού (στοχαστικά αποτελέσματα)

Επικρατούσα άποψη σήμερα (ICRP 2007):

• Δόση < 100 mSv: 0,005% (θανατηφόρος καρκίνος)

0,0005% (κληρονομούμενες γενετικές βλάβες
σε δύο διαδοχικές γενεές)

• Οι τιμές αυτές χρησιμοποιούνται για τη μελέτη του κινδύνου και την
προστασία της υγείας από

• Οποιαδήποτε δόση ακτ/λίας ενέχει πιθανότητα πρόκλησης καρκίνου,
το μέτρο της οποίας είναι ανάλογο της δόσης.



Εθνικό Σύστημα Ακτινοπροστασίας – Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας

Πρακτικές: ανθρώπινες δραστηριότητες που μπορούν να αυξήσουν την έκθεση των

ατόμων σε ΙΑ, επιπλέον της ακτι/λίας του φυσικού υποστρώματος του περιβάλλοντος

(Ιατρικές πρακτικές)

Επεμβάσεις: ανθρώπινες δραστηριότητες που αποσκοπούν στη μείωση της έκθεσης

των ατόμων από υπάρχουσες πηγές ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (αποκατάσταση

ραδιορυπασμένης περιοχής)

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)

• Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και την εφαρμογή των κανονισμών

ακτινοπροστασίας.

• Ελέγχει τις εφαρμογές των ακτινοβολιών

• Δοσιμετρεί τους εργαζομένους με ακτινοβολίες.

• Παρέχει εκπαίδευση, πληροφορίες, συμβουλές.



ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αιτιολόγηση 

Βελτιστοποίηση

Όρια Δόσεων 

Αιτιολόγηση

Για να εφαρμοστεί μια πρακτική που προϋποθέτει έκθεση σε

ακτινοβολία, πρέπει αυτή να προσφέρει καθαρό όφελος στον

εκτιθέμενο ή στο κοινωνικό σύνολο.

Βελτιστοποίηση (As Low As Reasonably Achievable - ALARA) 

Οι δόσεις στις ιατρικές εκθέσεις θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερες

δίνοντας ταυτόχρονα την επιθυμητή διαγνωστική πληροφορία, λαμβάνοντας

υπόψη οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες.

Όρια Δόσεων

Οι ατομικές εκθέσεις σε ακτ/λία, που οφείλονται στο σύνολο των πηγών ακτ/λησης

στα πλαίσια των εγκεκριμένων πρακτικών πρέπει να υπόκεινται σε όρια δόσεων ή

όρια κινδύνων, η υπέρβαση των οποίων θεωρείται μη αποδεκτή.



Περιοριστικά Επίπεδα Δόσεων (ΠΕΔ):

• Αντιστοιχούν σε τιμές μετρήσιμων μεγεθών (πχ ενεργός δόση).

• Καθορίζονται στη φάση σχεδιασμού της ακτινοπροστασίας μιας

πρακτικής.

• Η τιμή τους καθορίζεται έτσι ώστε να είναι αποδεκτή κατά την ορθή

εφαρμογή μιας πρακτικής.

• Όταν η πρακτική εφαρμόζεται σωστά, ΔΕΝ προβλέπεται υπέρβαση των

ΠΕΔ.

• Η υπέρβαση των ΠΕΔ επιτρέπεται (σε αντίθεση με τα όρια δόσης).

• Η συστηματική, όμως, υπέρβαση αποτελεί αιτία έρευνας και

αναθεώρησης μέτρων βελτιστοποίησης της ΑΚΠ.



Όρια δόσεων για σχεδιασμένες 
καταστάσεις έκθεσης 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Όρια Δόσεων 

Όρια δόσεων για επαγγελματικά εκτιθέμενους 20 mSv/έτος 

Αν 1000 άτομα δέχονται 20 mSv κάθε χρόνο για 50 χρόνια

Αναμένονται λόγω της έκθεσης στα 50 χρόνια:

50 θάνατοι από καρκινογένεση.

Δηλαδή 1 θάνατος ανά έτος

(Ετήσια πιθανότητα Ρ = 1 / 1,000)



ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Όρια Δόσεων 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Όρια Δόσεων 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι διαγνωστικές ακτινολογικές εξετάσεις (αξονική τομογραφία κοιλίας και

καρδιάς) είναι εξετάσεις σχετικά υψηλής δόσης. Επομένως θα πρέπει όταν απαιτούνται να

δικαιολογούνται επαρκώς με βάση το ιστορικό και τα κλινικά συμπτώματα του ασθενούς.



Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς (ΔΕΑ)

• Εφαρμόζονται στα πλαίσια της αρχής της βελτιστοποίησης της ΑΚΠ του

ασθενούς.

• Αφορούν στην αποδεκτή δόση που μπορεί να εκπέμπει το μηχάνημα για

δεδομένη διαγνωστική εξέταση.

• Τα ΔΕΑ αφορούν σε άτομα κανονικής διάπλασης.

• ΔΕΝ είναι όρια δόσεων και ΔΕΝ απαγορεύεται η υπέρβασή τους.

• Η συστηματική, όμως, υπέρβαση αποτελεί αιτία έρευνας και

αναθεώρησης μέτρων βελτιστοποίησης της ΑΚΠ.

• Για τις διαγνωστικές ακτινολογικές εξετάσεις εκφράζονται ως ισοδύναμη

δόση (συνήθως σε mGy).

• Για εξετάσεις της πυρηνικής ιατρικής εκφράζονται ως χορηγούμενη

ενεργότητα (MBq).



Πρόληψη ατυχημάτων κατά τις ακτινολογικές εξετάσεις:

Συχνά ατυχήματα αφορούν κυρίως:

• στην επεμβατική ακτινολογία, που οδηγούν σε προσδιορισμένα αποτελέσματα (πχ

καταστροφή δέρματος) και

• στην ακτινοθεραπεία, όπου αναφέρονται συχνά υπερ-εκθέσεις ασθενών ή και

θάνατοι.

Τα ατυχήματα στις ακτινολογικές διαδικασίες οφείλονται κυρίως:

• Μη συστηματικό έλεγχο ποιότητας των μηχανημάτων

• Μη τήρηση των διαδικασιών και των πρωτοκόλλων εργασίας και

• Έλλειψη εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού.



ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ)

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

πηγής.

2. Η αύξηση της απόστασης του εκτεθειμένου ατόμου και πηγής.

3. Η παρεμβολή υλικής θωράκισης μεταξύ εκτεθειμένου ατόμου και πηγής.



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

πηγής.

Η προσλαμβανόμενη δόση ακτ/λίας από ένα άτομο είναι ευθέως ανάλογη της χρονικής διάρκειας

της έκθεσής του.

2. Η αύξηση της απόστασης του εκτεθειμένου ατόμου και πηγής.

Νόμος αντίστροφου τετραγώνου

Ι1: αρχική ένταση δέσμης σε απόσταση d1 από την πηγή

Ι2: τελική ένταση δέσμης σε απόσταση d2 από την πηγή

3. Η παρεμβολή υλικής θωράκισης μεταξύ εκτεθειμένου ατόμου και πηγής.

Ι: ένταση της ακτ/λίας μετά την έξοδό της από το παρεμβαλλόμενο υλικό θωράκισης

Ι0: ένταση δέσμης κατά την είσοδο στο υλικό

μ: γραμμικός συντελεστής εξασθένισης του υλικού

Χ: παρεμβαλλόμενο πάχος του υλικού


