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ΓΕΝΙΚΑ

• Η ολική δόση ακτινοβολίας στο γενικό πληθυσμό έχει αυξηθεί κατά 20% από την αρχή
του 20ου αιώνα.

• Τα τελευταία 15 χρόνια, αυξάνεται η χρήση Αξονικών τομογράφων κατά 10% ανά έτος
και υπολογίζεται ότι η ακτινοβολία από τη χρήση τους αφορά >50% της έκθεσης του γενικού
πληθυσμού.

Το αποτέλεσμα της ακτινοβολίας είναι αθροιστικό με τα χρόνια. 
Επίσης, στα παιδιά και στους νέους το ρίσκο είναι μεγαλύτερο διότι είναι πιο
ακτινοευαίσθητα και η διάρκεια ζωής τους είναι μεγαλύτερη.
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Ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων:

Κλινικού- που ζητάει την εξέταση.

Ιατρού ακτινολόγου-σωστή επιλογή πρωτοκόλλου εξέτασης. 

Τεχνολόγου μηχανήματος-σωστός χειρισμός μηχανήματος, τοποθέτηση ασθενούς κ.λ.π.

Ευαισθητοποίηση όλων για την ακτινοπροστασία του ασθενούς.



Risk-benefit ratio



IAEA (International Atomic Energy Agency) Basic Safety Standards:

Ο ασθενής πρέπει να είναι ενήμερος του οφέλους και του ρίσκου της εξέτασης.



<<ALARA>> principle: Maintain diagnostic quality with lowest possible radiation exposure.



Τρόποι μείωσης της ακτινοβολίας

Α. Πρίν την εξέταση:

1.Συζήτηση με τους κλινικούς-σαφές κλινικό ερώτημα και εφαρμογή της κατάλληλης
μεθόδου εξέτασης με βάση τα  πρωτόκολλα.





Radiation protection 118 (2001) Referral guidelines for 
imaging. Office for
Official Publications of the European
Communities, Luxembourg. 

Royal College of Radiologists (1998)
Making the best use of a department of
clinical radiology: guidelines for doctors, 4th edn. Royal 
College of Radiologists, London

American College of Radiology (1995)
Appropriateness criteria for imaging
and treatment decisions. American
College of Radiology, Reston, VA



Τρόποι μείωσης της ακτινοβολίας

Α. Πρίν την εξέταση:

2. Αντικατάσταση των αξονικών με άλλες μεθόδους όπως US, MRI όταν είναι εφικτό.



Τρόποι μείωσης της ακτινοβολίας

Α. Πρίν την εξέταση:

3. Σωστή τοποθέτηση του ασθενούς στον αξονικό τομογράφο ώστε να εκτίθεται όσο το δυνατόν
λιγότερος ιστός.

Σε εξέταση κάτω άκρου το αντίθετο άκρο τοποθετείται σε κάμψη έτσι ώστε να μην συμπεριλαμβάνεται
στο πεδίο εξέτασης.



Τρόποι μείωσης της ακτινοβολίας

Α. Πρίν την εξέταση:

4. Το μήκος του εξεταζόμενου ιστού (scan length) να διατηρείται όσο το δυνατόν μικρότερο.

Π.χ. Σε εξέταση θώρακος εάν αυξήσουμε το scan length κατά 1εκ.
τότε το CTDIvol αυξάνεται κατά 0.17mSv. 



Τρόποι μείωσης της ακτινοβολίας

Α. Πρίν την εξέταση:

5. Τοποθέτηση προστατευτικών μόλυβδου στο θυρεοειδή, γονάδες, μαστό, κόγχους.

-όρχεις- από εξέταση κοιλίας μείωση δόσης ακτινοβολίας κατά 77-95%
-θυροειδή, μαστό από εξέταση εγκεφάλου μείωση δόσης ακτινοβολίας  κατά 23-76%
-ωοθήκες- όχι τόσο καλά αποτελέσματα λόγω της θέσης τους.
-κόγχους -τοποθέτηση προστατευτικού-μείωση της έκθεσης κατά 28.2%+_18.5%.

-γωνίωση της λυχνίας ώστε να μην ακτινοβολούνται κατά 43.2%+_6.5%.



Τρόποι μείωσης της ακτινοβολίας

Α. Κατά την εξέταση:

1. Σωστή χρήση των παραμέτρων mAs, kVolt, tube rotation, pitch:

• μείωση kilovolt peak και tube current–time product 
(milliampere-second)-μείωση της δόσης, 

• αύξηση του pitch -μείωση της δόσης

Σε μελέτη με χρήση 16-row MDCT, σε σάρωση πυέλου με 80 mAs, η ποιότητα της εικόνας είναι αποδεκτή, ενώ επιτυγχάνεται μείωση της δόσης κατά 33%.
Eur Radiol (2005) 15: 1898–1905



Τρόποι μείωσης της ακτινοβολίας

Α. Κατά την εξέταση:

2. Automatic exposure control, automatic tube current modulation.

CT tube current (mAs per tube rotation/pitch) ρυθμίζεται αυτόματα από το μηχάνημα
ανάλογα με το μέγεθος και την πυκνότητα του ιστού που εξετάζεται έτσι  ώστε ο ασθενής να λαμβάνει
την μικρότερη δυνατή δόση ακτινοβολίας με το καλύτερο διαγνωστικό αποτέλεσμα. 
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Examination Reference dose value
CTDIw (mGy) DLP (mGy cm)
Routine heada 60 1050
Face and sinusesa 35 360
Vertebral traumab 70 460
Routine chestb 30 650
HRCT of lungb 35 280
Routine abdomenb 35 780
Liver and spleenb 35 900
Routine pelvisb 35 570
Osseous pelvisb 25 520
Notes: a.Data relate to head phantom (PMMA, 16 cm 
diameter)
b.Data relate to body phantom (PMMA, 32 cm diameter)

Proposed reference dose values for routine CT
examinations on the basis of absorbed dose to air
Examination Reference dose value

European guidelines on quality criteria for Computed Tomography – EUR 16262



Τρόποι μείωσης της ακτινοβολίας

Α. Κατά την εξέταση:

3. Αποφυγή πολλαπλών και συνεχόμενων φάσεων εξέτασης. Χρήση αυτών μόνο όταν υπάρχει
διαγνωστικό όφελος. Σχεδιασμός εξέτασης έτσι ώστε να λαμβάνονται οι επιθυμητές
πληροφορίες από μία μόνο σάρωση. 

• Αποφυγή απλής σάρωσης όταν δεν είναι απαραίτητη.
• Μείωση της έκτασης αλληλοκάλυψης του πεδίου σάρωσης σε συνεχόμενες ανατομικές περιοχές. 



Τρόποι μείωσης της ακτινοβολίας

Α. Κατά την εξέταση:

4. Όταν είναι δυνατόν χρήση Low dose protocols.

π.χ.

-κωλικός νεφρού
-διερεύνηση πνευμονικών όζων
-σε επανελέγχους
-εξέταση κατάγματος, οστεολυτικής αλλοίωσης.



ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ςΕ 
ΕΞΕΤΑςΗ ΘΩΡΑΚΟς

1. Μείωση του πεδίου σάρωσης (αποφυγή σάρωσης τραχήλου, άνω κοιλίας)
ACR guidelines- σε εξέταση θώρακος ρουτίνας να μην συμπεριλαμβάνονται τα επινεφρίδια.

2.Automatic dose modulation (έκθεση ακτινοβολίας ανάλογα με το πάχος του σώματος)
3.Χρήση προσθιοπίσθιου και πλάγιου τοπογράματος-Μείωση του πεδίου σάρωσης

AJR 2013.200:1294-1297



PRACTICAL STEPS FOR DOSE 
REDUCTION

1. Χρήση έτοιμων πρωτοκόλλων από τον κατασκευαστή
2. Πρωτόκολλα ανάλογα με την ένδειξη- αλλοιώσεις υψηλής πυκνότητας (πνευμονικό οζίδιο, λίθος, αγγειογραφία)
χαμηλότερα kVp (καλύτερο contrast/noise) από αλλοιώσεις χαμηλότερης πυκνότητας (ηπατικές μεταστάσεις) .
3.Χρήση kVp ανάλογα με το πλάτος του ασθενούς/ βάρος (χαμηλότερες τιμές kVp σε λεπτούς ασθενείς ).
4. Χρήση automatic current modulation για τα mAs
5. Σωστή τοποθέτηση ασθενούς- ο ασθενής τοποθετείται στο κέντρο του ισόκεντρου του CT scanner.
Εάν για παράδειγμα τοποθετηθεί πιο κοντά τότε το scout image φαίνεται πιο κοντά και το
automatic tube current modulation θα αυξήσει τα mAs.

‐τοποθέτηση λυχνίας στην κορυφή του gantry αντί για κάτω από το τραπέζι
-χρήση AP και πλάγιου τοπογράμματος με την χαμηλότερη δυνατή mAs, kVp
-επανάληψη τοπογράμματος εάν ο ασθενής μετακινηθεί
-χρήση του τελευταίου τοπογράμματος.
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PRACTICAL STEPS FOR DOSE 
REDUCTION

6. Σάρωση μόνο στην περιοχή ενδιαφέροντος.
7. Χρήση όσο το δυνατόν λιγότερων φάσεων .  Η απλή σάρωση χαμηλότερης δόσης από αυτή με το σκιαγραφικό.
8. Από τα ισότροπα δεδομένα- ανασυνθέσεις σε στεφανιαίο και οβελιαίο επίπεδο. 
9. Χρήση ειδικών αλγόρυθμων για την μείωση του θορύβου 
(χαμηλότερα kVp έχει ως αποτέλεσμα αύξηση του θορύβου-εξέταση χειρότερης ποιότητας) .
10. Συνεχής βελτίωση των πρωτοκόλλων με στόχο την μείωση της δόσης.
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ςΥΜΠΕΡΑςΜΑ

<<Έμφαση στο αναμενόμενο όφελος της σωστής εξέτασης σε βάρος το μικρού ρίσκου
της ακτινοβολίας>>. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 


