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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ  

 

ΘΕΜΑ 1. Ποιες οι διαφορές μεταξύ της λυχνίας του μαστογράφου 

και  αυτής του κλασικού ακτινογράφου 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Η Αρχή λειτουργίας των δύο λυχνιών είναι πανομοιότυπη. Πρώτη 

σημαντική διαφορά είναι ότι στο κύκλωμα υψηλής τάσης της 

λυχνίας σε ένα μαστογράφο αυτή περιορίζεται μέχρι τα 30 kV.  

Επιπλέον για να έχει υψηλή απόδοση στην παραγωγή 

ακτινοβολίας μεταξύ 15 kVκαι 20 kV, η άνοδος και τα φίλτρα της 

λυχνίας ενός μαστογράφου δεν είναι  βολφραμίου και 

αλουμινίου αντίστοιχα αλλά ροδιού ή μολυβδενίου. Τα φίλτρα 

δηλαδή εκμεταλλευόμενα δηλαδή την Κ εχμή των δύο αυτών 

υλικών και φιλτράροντας και φωτόνια χαμηλής και υψηλής 

ενέργειας, για τις ανάγκες της εξέτασης, περιορίζουν το φάσμα 

της ακτινοβόλησης στο επιθυμητό εύρος.  

 

ΘΕΜΑ 2. Ποιες οι πιθανές αλληλεπιδράσεις υπερηχητικού κύματος 

και ύλης 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Διαφορετικά κατά την αλληλεπίδραση του με το υλικό 

περιμένουμε την ανάκλαση, τη διάθλαση και τη σκέδαση του. 

Ταυτόχρονα το ηχητικό κύμα κατά τη διάδοση του στην ύλη 

υφίσταται εξασθένηση και απορρόφηση. 



ΘΕΜΑ 3. Αν σε μια διάσπαση παράγεται ένα ηλεκτρόνιο, τι διάσπαση 

είναι και περιγραφή 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Για τους πυρήνες με πλεόνασμα πρωτονίων η πιο πιθανή 

διάσπαση είναι αυτή της εκπομπής ακτινοβολίες β - δηλαδή 

ηλεκτρονίου, κατά την οποία ένας πατρικός πυρήνας διασπάται 

αυθόρμητα σε ένα θυγατρικό. Για τις ανάγκες διατήρησης και του 

λεπτονικού αριθμού, ταυτόχρονα με τη διάσπαση εκπέμπετε και 

ένα επιπλέον σωματίδιο ένα αντί-νερίνο της οικογένειας του 

ηλεκτρονίου. 

 
 

ΘΕΜΑ 4. Σε μια διάσπαση α, να πείτε αν το θυγατρικό νουκλίδιο έχει 

τις ίδιες (φυσικές ή χημικές) ιδιότητες με το αρχικό 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σε μια διάσπαση α  η οποία επιτελείται με την εκπομπή 

σωματιδίου α και οφείλεται στην αυθόρμητη διάσπαση ενός 

πυρήνα (πατρικός) σε έναν μικρότερο (θυγατρικός) και ένα 

σωμάτιο-α (πυρήνας Ηλίου). Το σωμάτιο-α έχει θετικό φορτίο +2, 

αφού περιέχει 2 πρωτόνια 2 νετρόνια και καθόλου ηλεκτρόνια. 

Με τον τρόπο αυτό ο θυγατρικός έχει μαζικό αριθμό μειωμένο 

κατά 4 και ατομικό κατά 2. Είναι ένα τελείως διαφορετικό 

στοιχείο. Σε ηλεκτρικά ουδέτερη κατάσταση διαθέτει πλέον 2 

λιγότερα e-, θα ανήκει σε διαφορετική ομάδα στον περιοδικό 

πίνακα και θα έχει διαφορετικές φυσικές και χημικές ιδιότητες.   

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 5. Περιγραφή γ καμερα περιληπτικά 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Η  γ-camera  αποτελείται από την κεφαλή, την εξεταστική 

τράπεζα, το χειριστήριο και το ηλεκτρονικό σύστημα. Στην 

κεφαλή της βρίσκεται το σύστημα ανίχνευσης που περιλαμβάνει 

τον κρύσταλλο NaI με προσμίξεις θαλλίου Tl και τους φωτο-

πολλαπλασιαστές. Τα εκπεμπόμενα φωτόνια από το σώμα του 

ασθενούς προσπίπτουν στον κρύσταλλο και με μία σειρά 

αλληλεπιδράσεων η ενέργειά τους μετατρέπεται σε ορατό φως 

(δηλαδή ο ρόλος του είναι να μετατρέπει την ιοντίζουσα 

ακτινοβολία σε ορατό φως), η οποία ανιχνεύεται από τους φωτο-

πολλαπλασιαστές που βρίσκονται στην πίσω επιφάνεια του 

κρύσταλλου. Κάθε φωτο-πολλαπλασιαστής μετατρέπει το ορατό 

φως που συνέλεξε σε έναν ενισχυμένο ηλεκτρικό παλμό(δηλαδή 

ο ρόλος του είναι να μετατρέπει το ορατό φως του σπινθηρισμού 

σε ηλεκτρικό σήμα και να το ενισχύει). Ανάλογα με τη σχετική 

ένταση του σήματος του κάθε φωτο-πολλαπλασιαστή είναι 

δυνατό να προσδιοριστεί η θέση στην οποία προσέπεσε το 

φωτόνιο στον κρύσταλλο (χωρική πληροφορία). Στη συνέχεια το 

άθροισμα των ηλεκτρικών παλμών οδηγείται στον αναλυτή 

ύψους παλμών ο οποίος επιτρέπει να περάσουν μόνο οι παλμοί 

που έχουν ύψος ίσο με αυτό που έχει επιλέξει ο χειριστής. Το 

ύψος αυτών των παλμών υποδεικνύει και την αρχική ενέργεια 

του φωτονίου που αλληλοεπίδρασε. Ο φιλτραρισμένος παλμός 

μεταφέρεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και με κατάλληλο 

λογισμικό σχηματίζεται η εικόνα στην οθόνη. Η εικόνα είναι στην 

πραγματικότητα η δισδιάστατη προβολή της κατανομής του 

ραδιοφαρμάκου στην υπό εξέταση περιοχή.  

 

 

 



ΘΕΜΑ 6. Τι είναι ασάφεια και ποιοι είναι οι φυσικογεωμετρικοί 

παράγοντες που την επηρεάζουν 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Ασάφεια είναι η αδυναμία της μεθόδου να απεικονίσει αυστηρά 

το περίγραμμα ή τα όρια ενός αντικειμένου. Η ασάφεια οφείλεται 

στην κίνηση του αντικειμένου, στο μέγεθος εστίας το οποίο 

επηρεάζει το μέγεθος της  παρασκιά , στη μορφή ή και στη 

γεωγραφική θέση του αντικειμένου σε σχέση με το φίλμ και στη 

χρήση ενισχυτικής πινακίδας ( αν είναι μονής ή διπλής 

επίστρωσης και αν έχει καλή δι-επαφή με το φίλμ) .  

 

ΘΕΜΑ 7. Νόμος αντίστροφου τετραγώνου. Ποιες είναι οι συνθήκες που 

ισχύει και πως συμβάλει στην ακτινοπροστασία 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Ο νόμος αυτός είναι ένας γεωμετρικός νόμος που εν συντομία 

λέει ότι: Η ένταση της ακτινοβολίας μειώνεται αντιστρόφως 

ανάλογα με το τετράγωνο της απόστασης από την πηγή της. 

Δηλαδή όσο αυξάνεται η απόσταση από την πηγή, η ένταση της 

ακτινοβολίας μειώνεται και μάλιστα ραγδαία. Ας υποθέσουμε ότι 

το σημείο Β απέχει διπλάσια απόσταση από ότι το σημείο Α από 

την πηγή. Δηλαδή dB = 2 dA. Αντικαθιστώντας στην εξίσωση 

Iαx(da)2 = Iβx(dβ)2  βλέπουμε ότι διπλασιάζοντας την απόσταση 

από την πηγή, η ένταση της ακτινοβολίας μειώνεται κατά 4 

φορές. Με όμοιο τρόπο βρίσκουμε ότι αν τριπλασιαστεί η 

απόσταση από την πηγή η ένταση θα μειωθεί κατά 9 φορές. Κάθε 

φορά υψώνουμε τον λόγο των αποστάσεων στο τετράγωνο και 

βρίσκουμε τη μείωση της έντασης. Για το λόγο αυτό ένας βασικός 

κανόνας της ακτινοπροστασίας είναι να διατηρούμε όσο το 

δυνατό μεγαλύτερη απόσταση από την πηγή της ακτινοβολίας.  

 

 



ΘΕΜΑ 8. Κλασματοποίηση δόσης. Τι είναι και που χρησιμοποιείται 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τα κύτταρα των περισσοτέρων κακοήθων όγκων ανήκουν 

στην κατηγορία των ταχέως  αναπαραγόμενων κυττάρων και 

καταστρέφονται σχετικά αποτελεσματικά από την ακτινοβολία, λόγω της 

έντονης μιτωτικής τους δραστηριότητας. Παρατηρώντας την καμπύλη 

δόσης επιβίωσης για τα καρκινικά και τα υγιή κύτταρα του σχήματος 

παρατηρούμε ότι τόσο για τα καρκινικά όσο και για τα υγιή κύτταρα 

υπάρχει ένα κατώφλι δόσης για τη θανάτωση των κυττάρων. Το κλάσμα 

των κυττάρων που θανατώνονται αυξάνει με την αύξηση της δόσης με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας χαρακτηριστικής σιγμοειδούς καμπύλης. 

Υπάρχει μία δόση στην οποία θανατώνεται το 100% των κυττάρων. 

(καθορισμένο αποτέλεσμα).  Αν το κατώφλι δόσης για τα υγιή κύτταρα 

είναι μεγαλύτερο από εκείνο των καρκινικών δίνεται η δυνατότητα 

ελέγχου της νόσου. Γενικά η μορφή της καμπύλης δόσης επιβίωσης 

εξαρτάται από το είδος του ιστού από τον οποίο προέρχονται τα κύτταρα,  

από το είδος και την ενέργεια της ιονίζουσας ακτινοβολίας καθώς και το 

ρυθμό χορήγησης της. Η εξάρτηση της καμπύλης δόσης επιβίωσης από 

το ρυθμό δόσης εξηγεί τη χορήγηση της ακτινοβολίας σε πολλά 

κλάσματα συνεδρίες. Η πιο ταχέως χορηγούμενες δόσεις προκαλούν 

περισσότερη βλάβη και με μικρότερο κατώφλι δόσης, καθώς τα υγιή 

κύτταρα τείνουν να έχουν καλύτερους επιδιορθωτικούς μηχανισμούς του 

DNA σε σχέση με τα κύτταρα των όγκων, το φαινόμενο αυτό 

αξιοποιείται διαιρώντας την υψηλή δόση που απαιτείται για τη θανάτωση 

των κυττάρων του όγκου σε πολλά κλάσματα συνεδρίας.  


