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1. Ποιος ο ρόλος της ωσμωτικής πίεσης στη λειτουργία των νεφρών; Ποιο 

φαινόμενο καλείται ωσμωτική διούρηση; Πώς συνδέεται με το διαβήτη; 

Cameron σελ 138 

2. Τί είναι ενισχυτής εικόνας σε ένα σύστημα ακτινοσκόπησης και ποιος ο ρόλος 

του; 

Η ακτινοσκόπηση είναι απεικονιστική 

μέθοδος, με πολύ καλή διακριτική ικανότητα 

χρόνου και έχει στόχο την απεικόνιση των 

κινήσεων των εσωτερικών ιστών του σώματος. 

Το σύστημα ακτινοσκόπησης  αποτελείται από 

τις εξής διαδοχικές μονάδες:   

λυχνία ακτίνων Χ, φίλτρα, σύστημα 

κατεύθυνσής της δέσμης, τράπεζα, 

αντιδιαχυτικό πλέγμα, ενισχυτής εικόνας, 

οπτικό σύστημα, σύστημα παρατήρησης και 

καταγραφής.  

Από αυτές τις μονάδες οι πέντε πρώτες είναι 

ίδιες με τις αντίστοιχες της κλασικής 

ακτινοδιαγνωστικής.  

Ενισχυτής εικόνας 

Η μονάδα που χαρακτηρίζει την 

ακτινοσκόπηση και την αντιδιαστέλει σε 

σχέση με την κλασική ακτινογραφία είναι ο 

ενισχυτής εικόνας. Ο ενισχυτής εικόνας είναι 

ένας πολύ ευαίσθητος ανιχνευτής (πιο 

ευαίσθητος από την κλασική κασέτα 

φωσφόρου film) ώστε να λειτουργεί με πολύ λιγότερη ακτινοβολία, σε σχέση με την 

κλασσική ακτινογραφία, δημιουργώντας εικόνες με την αναγκαία διαγνωστική 

πληροφορία. Ο ενισχυτής 

εικόνας αυξάνει τη φωτεινότητα 

της  αρχικής αχνής εικόνας και 

αποτελείται από τέσσερα κύρια 

μέρη: το γυάλινο αερόκενο 

περίβλημα, το στόμα φωσφόρου 

εισόδου που μετατρέπει τις 

ακτίνες Χ σε ηλεκτρόνια, τους 

ηλεκτρονικούς φακούς που 

εστιάζουν τα ηλεκτρόνια, το 

στρώμα φωσφόρου εξόδου που 

μετατρέπει τα ηλεκτρόνια σε ορατό φως.  

Ο τρόπος λειτουργείας έχει ως ακολούθως. Τα φωτόνια που εξέρχονται από τον 

ασθενή προσπίπτουν στον  φώσφορο εισόδου, αυτός παράγει ορατά φωτόνια τα οποία 

με τη σειρά τους προσπίπτουν στη φωτοκάθοδο και παράγονται ηλεκτρόνια. Αυτά τα 

ηλεκτρόνια επιταχύνονται κατά μήκος του ενισχυτή εικόνας προς την οθόνη εξόδου 

με τη βοήθεια ηλεκτρικού πεδίου της τάξεως των 35.000Volt. Η αύξηση της 

κινητικής ενέργειας και παράλληλα η διατήρηση αυστηρά τις διατάξεις των 

ηλεκτρονίων, ώστε να είναι η ίδια στην οθόνη εξόδου με αυτήν της οθόνης  εισόδου  



δημιουργεί την τελική ενίσχυση του σήματος. Επειδή η οθόνη εξόδου του ενισχυτή 

εικόνας είναι μικρότερη από την οθόνη εισόδου, είναι απαραίτητο ένα σύστημα 

εστίασης της δέσμης των ηλεκτρονίων που  λειτουργεί με ηλεκτρονικούς φακούς. Τα 

επιταχυνόμενα ηλεκτρόνια διαπερνούν την πολύ λεπτή άνοδο και προσθέτουν στην 

οθόνη εξόδου του ενισχυτή εικόνας όπου μετατρέπονται σε μία φωτεινή κηλίδα. Ο 

φώσφορος εξόδου είναι ηλεκτρονικά αγώγιμος ώστε να απομακρύνονται τα 

ηλεκτρόνια, αφού αυτά παραδώσουν την ενέργεια τους. Κάθε προσπίπτον ηλεκτρόνιο 

γέννα περίπου 1000 ορατά φωτόνια. Η φωτεινότητα της αρχικής εικόνας (στην 

είσοδο του ενισχυτή) αυξάνεται στην έξοδο του με δύο τρόπους: Με την εστίαση  και 

με την επιτάχυνση των ηλεκτρονίων. 
 

3. Ποια η διαφορά των μεγεθών δόση ισοδύναμη  δόση και ενεργός δόση και ποιο 

από τα τρία χρησιμοποιείται στην ακτινοπροστασία για τον έλεγχο της 

συμβατότητας με τα θεσπισμένα όρια δόσεων; 

Επειδή τα αποτελέσματα της επίδρασης της ακτινοβολίας στον άνθρωπο έχουν άμεση 

σχέση με το ποσό και τη κατανομή της ακτινοβολίας, έχουν οριστεί για την 

ποσοτικοποίηση και την επικινδυνότητα της δόσης τα δοσιμετρικά μεγέθη της,  

απορροφούμενης δόσης D,  ισοδύναμης δόσης Ht και ενεργού δόσης Eeff, τα οποία 

μεταξύ τους είναι αλληλένδετα.  

Η απορροφούμενη δόση D εκφράζει τη μέση ενέργεια που εναποτίθεται ανά μονάδα 

μάζας. D=dE/dm (J/Kg=Gy). 

Η ισοδύναμη δόση Ht=DWR είναι το πιο σημαντικό μέγεθος που εκφράζει τη βλάβη  

που προκαλείται σε έναν ιστό από την απορροφούμενη δόση λαμβάνοντας υπόψη το 

είδος της ακτινοβολίας. Η βλάβη που θα προκληθεί σε έναν ιστό από δεδομένη 

απορροφούμενη δόση D εξαρτάται άμεσα από το LET της ακτινοβολίας που τον 

προσβάλει άρα και για την αποτίμηση της βλάβης θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί η 

δόση με έναν συντελεστή στάθμισης WR χαρακτηριστικό του είδους της 

ακτινοβολίας. Παρόλο που ο συντελεστής WR δεν διαθέτει μονάδες, η μονάδα 

ισοδύναμης δόσεις είναι το Sievert (Sv). Η ισοδύναμη δόση Ht χρησιμοποιείται ως 

μέγεθος διάπυρο συμμετρία από εσωτερικές και εξωτερικές εκθέσεις.  

Για δεδομένη ισοδύναμη δόση ακτινοβολίας, οι διάφοροι ανθρώπινοι ιστοί 

συμβάλλουν με διαφορετική βαρύτητα στο συνολικό κίνδυνο που διατρέχει η υγεία 

του ανθρώπου από την ακτινοβόληση τους. Για το λόγο αυτό η ισοδύναμη δόση 

πολλαπλασιάζεται με έναν συντελεστή στάθμισης που χαρακτηρίζει  το συνολικό 

κίνδυνο που διατρέχει η υγεία από την ακτινοβόληση του συγκεκριμένου ιστού. 

Εeff=DWRWT.  Το μέγεθος που προκύπτει καλείται ενεργός δόση μονάδα ενεργού 

δόσης είναι το Sievert (Sv). Εάν κατά την έκθεση ενός ατόμου ακτινοβολήθηκαν 

περισσότεροι του ενός ιστού τότε η ενεργός δόση προκύπτει από το άθροισμα των 

επιμέρους ενεργειών δόσεων των ακτινοβοληθέντων ιστών. Σημειώνεται ότι το 

άθροισμα των συντελεστών στάθμισης για το σύνολο των ανθρώπινων ιστών ισούται 

με τη μονάδα. Με βάση τα ανωτέρω η ενεργός δόση είναι το δοσιμετρικό μέγεθος 

που σχετίζεται με τον ενδεχόμενο συνολικό κίνδυνο για την υγεία, ανεξάρτητα από το 

είδος της προσβάλλουσας ακτινοβολίας, τις συνθήκες ακτινοβόλησης και της 

ακτινοβολούμενης περιοχής του ανθρώπινου σώματος και μπορεί να συσχετιστεί με 

την πιθανότητα για καρκινογένεση, όπου για τις χαμηλές δόσεις αντιστοιχεί σε 5% 

ανά Sv.  

 



 
4. Ποιο είδος ραδιενεργού διάσπασης είναι πιθανό για νουκλίδια με πλεόνασμα 

νετρονίων; Δώστε πιθανή εξίσωση της διάσπασης αυτής για τη μεταστοιχείωση 

του 99/43 Tc σε Ru. 

Για τα βαρεία νουκλίδια το πλεόνασμα νετρονίων είναι απαραίτητο για να 

υπερνικηθούν οι απωστικές δυνάμεις Coulomb. Έτσι κάποιο νουκλίδιο μπορεί να 

παρουσιάζει πλεόνασμα πρωτονίων ή πλεόνασμα νετρονίων σε σχέση με το 

σταθερό ισοβαρές του. Στην περίπτωση του Tc99 έχουμε πλεόνασμα νετρονίων 

όπου μέσω  της ασθενής πυρηνικής δύναμης του δίνεται η δυνατότητα να μεταβεί 

σε σταθερότερη κατάσταση, μετατρέποντας ένα από τα νετρόνια του σε πρωτόνιο 

μέσω διάσπασης β-    99/43 Tc  99/44Ru + e- + anti(ve)  

 

 

 

 

 


